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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
АИКБ 
 
√ СТАНОВИЩЕ НА АИКБ ПО ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ДО 
Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, 
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

Относно: Становище на АИКБ по проект на План за възстановяване и устойчивост на Република България 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ, 
Асоциацията на индустриалния капитал в България приветства широката обществена консултация на проекта на План за 
възстановяване и устойчивост на Република България и споделя напълно целта му „да способства икономическото и 
социално възстановяване от кризата, породена от КОВИД-19 пандемията … чрез набор от мерки и реформи, 
които не просто да възстановят потенциала за растеж на икономиката, но и да го развият, като осигурят 
устойчивост на негативни външни въздействия“. Финансовият ресурс от 11,2 млрд. лева представлява 
безпрецедентна възможност за подкрепа на българската икономика, на бизнеса и на гражданите, за да се справят с тази 
тежка криза, като преодолеят последиците от нея и дори надградят постигнатото. 
АИКБ високо оценява и подкрепя напълно заявеното от правителството твърдо намерение този ресурс да бъде 
инвестиран по прозрачен, достъпен начин, при опростени правила и процедури, при проследяемост на инвестициите и 
постигнатите резултати, така че да се избегнат всякакви съмнения за сиви и корупционни практики и ще бъде 
конструктивен и диалогичен партньор за постигането му. 
Определено, проектът е структуриран прагматично, развит е в разбираема форма и предлага множество приносни 
моменти, сред които особено положително впечатление правят: 

▪ Обособяването на четири ясно разграничени стълба, с пропорционален ресурс за изпълнението на всеки от тях; 
▪ Обвързването на областите на политика във всеки от стълбовете с конкретни програми; 
▪ Планирането на конкретни проекти, в допълнение към националното финансиране и това по Споразумението за 

партньорство – 2021 – 2027 г. 
Като отчита сериозната работа, извършена по подготовката на Плана, АИКБ в настоящото становище отправя препоръки, 
коментари и предложения за прецизиране и преформулиране, с оглед на важността му като документ, неговият 
хоризонтален характер и огромният финансов ресурс, а и на чиято основа ще се програмират мерките за подкрепа на 
МСП за програмния период 2021 – 2027 г. 

1. Общи бележки. 
▪ Безспорно, инвестиционният ресурс, предвиден в Плана, представлява безпрецедентна възможност за 

подобряване на социално – икономическата среда в страната. Предвид на това, както и на дългосрочния 
характер на изпълнението, АИКБ счита, че трябва да се обърне съществено внимание на въпроса за 
управлението на инвестициите, в съответствие с принципите на партньорство при инвестирането на средствата 
от ЕСИФ. Предлага наблюдението да се извършва или в рамките на Комитета за наблюдение на 
Споразумението за партньорство, или да се създаде по аналогия Комитет за наблюдение на 
изпълнението на Плана. Това би позволило участието на социалните партньори по прозрачен начин във 
вземането на решения по детайлизирането на процедурите за изпълнение и мониторинг на интервенциите по 
области на политика. 

▪ АИКБ препоръчва в Плана да се включи встъпителен раздел – обосновка, който да представя отчетените 
и прогнозни въздействия на КОВИД-кризата върху българската икономика и социален живот, като на 
тази база се очертаят насоките за интервенция. Това би позволило обвързване на политиките с 
конкретните предизвикателства. 

▪ Предвидените проекти и инвестиции следва да бъдат обобщени в таблица, така че лесно да се 
проследява планираният ресурс по области на интервенция. Предвид сериозните суми по области на 
политика във всеки един от четирите стълба, предлагаме проектите да бъдат представени по-подробно, като се 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2020/11/AIKB_RecoveryPlanFinal.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-2020.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-2020.pdf
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представи информация, а разбивките да бъдат за максимално 8-цифрени суми. Добре е да се представи в 
прегледен и лесночетим вид обобщена информация за връзките и допълняемостта на интервенциите, 
предвидени в рамките на Споразумението за партньорство и програмите към него и в рамките на Фонда за 
справедлив преход и ReactEU. 

▪ Демографската криза е най-сериозното предизвикателство, пред което България е изправена. Тя се 
утежнява допълнително от негативните ефекти, предизвикани от КОВИД пандемията, което изисква с още по-
голяма острота и неотложност планирането на политики и мерки за справяне с нея. АИКБ предлага Планът да 
посвети специална област на политика за справяне с демографската криза, в съответствие с договорените 
мерки в Националното тристранно споразумение. 

▪ Общото впечатление от Плана е, че дава аналогов отговор на дигитални по своята същност 
предизвикателства, в ерата на дигитални трансформации, тъй като основната част от инвестициите 
са насочени към изграждане или подобрения на сграден фонд, инфраструктура и т.н., вместо към 
изграждането на системи от интелигентни мрежи и връзки. Поради това, АИКБ препоръчва да се отдели 
по-сериозно внимание на обвързването на областите на политика с реформите, за чието изпълнение те 
допринасят, включително посредством актуализиране и прецизиране на системата от индикатори. 

▪ АИКБ нееднократно е изразявала своите резерви по отношение на ефективността на създаването на 
различни фондове, които да администрират и опосредстват достъпа до европейски средства. Освен 
високите административни разходи по създаването и функционирането на подобни фондове, проблем е 
прозрачността, ясното проследяване на ефекта от мерките за подкрепа, съмнения за равнопоставен 
достъп на бенефициенти, за обективността на оценката и подбора на проекти и т.н. По тази причина 
АИКБ предлага преимуществено да се програмират директни разплащания, а за предвидените индиректни 
плащания да не бъдат създавани нови фондове, а да се ползва капацитета на вече съществуващите фондове, 
органи за управление и структури. 

2. Бележки по конкретни текстове и раздели. 
▪ Бележки по Иновативна България. 
▪ Образование и умения. 

АИКБ подкрепя изграждането на STEM образователна среда и насърчаването на електронно обучение, както и 
модернизирането на образователните институции. Определено повече и по-качествено образование е най-сигурният и 
бърз начин за повишаването на конкурентоспособността. По отношение на предвидените Центрове за личностно 
развитие на ученици и младежи – АИКБ подчертава необходимостта инвестициите в тях да бъдат насочени  и към 
насърчаването на талантите на младите хора и поощряване на интереса им към природо-математически дисциплини. 
АИКБ предлага обхватът на тези центрове да бъде разширен, за да включи и „Центрове за развитие на таланти“, както и 
да се предвиди партньорство с работодатели, за да се осигури практика в реална среда. Предлага да се инвестира и в 
създаването на менторски и наставнически онлайн мрежи, които да насърчават кариерната ориентация посредством 
лично наставничество и да подпомагат успешното навлизане на младите хора на пазара на труда, включително 
посредством личен пример и контакт. АИКБ предлага обхвата на областта на политика да бъде разширена, за да обхване 
и дуалното обучение, както и да се предвидят инвестиции за здравна превенция на учащите се младежи. 

▪ Научни изследвания и иновации. 
АИКБ подкрепя всяка възможна инициатива за разширяване на успешното участие на български бенефициенти в 
Хоризонт Европа, при условие, че подкрепата ще е директно насочена към български предприятия и НПО. 
Като подкрепя целта за насърчаване на изследователската дейност, включително посредством създаването на мрежи от 
университети, АИКБ напомня настоятелно, че подобна дейност не би била успешна без участието на бизнеса и предлага 
да се изисква изрично такова партньорство. За целта ще е необходима и промяна в регламентирането на публично-
частните партньорства, поради действащото в момента ограничение в Постановление 61 на МС. Участието на бизнеса в 
тази област е от ключово значение, тъй като в много случаи университетите нямат достъп до необходимото оборудване, 
включително лабораторно. 

▪ Интелигентна индустрия. 
АИКБ подкрепя напълно мярката за подпомагане на процеса на преход към кръгова икономика на предприятията и 
предлага тази подкрепа да бъде разширена и стойността на ресурса за подкрепа да бъде увеличен, за сметка на 
намаляване на подкрепата за изграждане на инфраструктура. Необходими се сериозни инвестиции в технологично 
преструктуриране и модернизация на компаниите, за да бъдат те ефективни участници в скъсяването на веригите на 
стойността. АИКБ предлага да се поиска блоково изключение по схеми за подкрепа на големи предприятия за 
насърчаване на участието им в скъсяване на веригите на стойността. АИКБ нееднократно се е обявявала категорично 
против инвестирането в индустриални паркове и финансирането на техническа инфраструктура, от които няма ясно 
изразени бизнес потребности. Предлага целият ресурс да бъде насочен именно към инвестиции в скъсяване на веригите 
за доставка и реиндустриализация – посредством технологична модернизация и преструктуриране и преориентиране на 
производства, за сметка на отпадането на финансиране на физическа инфраструктура. Счита, че това са най-важните 
области за подкрепа, тъй като именно по този начин се гарантира справянето с икономическата криза и осигуряването на 
висок растеж, и предлага към тях да бъде пренасочен ресурс в рамките и на Зелена България – на стойност поне 2,5 
млрд. лева, за сметка на проектите за енергийна ефективност. 

▪ Бележки по Зелена България. 
▪ Кръгова и нисковъглеродна икономика. 
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В документа е записано, че българската икономика изразходва средно 3,6 пъти повече енергийни ресурси за 
производство на единица БВП от средния енергиен разход в ЕС. Това изчисление е направено, без да се отчита стандарта 
на покупателната способност при обема на БВП, а коректното сравнение между страни и със средното за ЕС, 
препоръчано от Евростат, показва енергийна интензивност за България през 2018 г. 171,92 кг.н.е. за 1 000 евро БВП (PPS) 
при средноевропейско ниво 119,77 (за ЕС-27). Препоръчваме запис: „българската икономика изразходва средно 1,5 
пъти повече енергийни ресурси за производство на единица БВП (PPS) от средния енергиен разход в ЕС“, а изречението 
за сектора на услугите да се махне. Това е не по-малко вярно и достатъчно убедително като аргумент за необходимостта 
от решително повишаване на енергийната ефективност. С това уточнение АИКБ подкрепя нуждата от насърчаване на 
кръгова и нисковъглеродна икономика. Със съжаление отбелязва липсата на мерки за подкрепа на въвеждането на 
електрически превозни средства, производството на електродвигатели, акумулатори, батерии. Липсват и мерки за 
насърчаване на разработки в посока на съхраняване на енергия, насърчаване на електрическата мобилност и развитие на 
технологии, основани на водород. 
Необходими се сериозни инвестиции в технологично преструктуриране и модернизация на компаниите, за да бъдат те 
ефективни участници в кръговата икономика и за да постигнат целите за климатична неутралност. АИКБ предлага да се 
поиска блоково изключение по схеми за подкрепа на технологично обновяване на големи предприятия за насърчаване 
на участието им в кръгова икономика и за постигане на климатична неутралност. 
АИКБ не подкрепя насочването на подобен огромен ресурс в енергийна ефективност и предлага 2,5 млрд. лв. да бъдат 
пренасочени – както вече бе посочено по-горе – в насърчаването на зелени технологии. Оставащият 1 млрд. да се 
разпредели на три части поравно – 1/3 за енергийна ефективност в жилищния фонд, 1/3 за енергийно обновяване на 
промишлени сгради и 1/3 за енергийно обновяване на държавни и общински сгради и за енергийна ефективност на 
системи за изкуствено външно осветление. Тъй като подобни проекти се изплащат от реализираните икономии, те 
следва да бъдат приоритетно финансирани посредством предоставянето на нисколихвени, дългосрочни кредити, които 
да бъдат връщани от постигнатите икономии при енергопотребление. В крайни случаи, ако се предвижда грантово 
финансиране, интензитетът на подкрепа следва да не надвишава 25 – 50 %. А предвид на икономическата рентабилност 
на подобни проекти и тяхното откупуване в бъдеще, насоченият към тях ресурс да бъде ограничен. 
АИКБ изразява резерви и по отношение на планираната подкрепа за ЕСО в размер на 511 млн. лева. 

▪ Устойчиво селско стопанство. 
Селското стопанство в България е частно. Ако държавата инвестира ресурс в хидромелиорации, редно е да се знае  
предварително за какви проекти, кой ще бъде бенефициент и как държавата ще обоснове инвестицията с анализ 
разходи-ползи. По този начин ще се избегнат евентуални съмнения, че се цели облагодетелстване на конкретни 
„латифундисти“, освен ако не става дума за водоеми за напояване, които са преимуществено общински и държавни. 
АИКБ по-скоро би подкрепила мерки за интелигентно управление на водните ресурси и за осигуряване на алтернативни 
водоизточници за индустриални нужди и може да приеме ограничена интервенция в това направление, но само в 
съчетание с мерки за директна подкрепа на засегнатите от КОВИД-кризата селскостопански производители – в размер на 
поне половината от планирания ресурс – 470 млн. лв. 
АИКБ настоява за финансиране на български генетичен фонд от сортове растения и породи животни, включително 
посредством стимулиране на селскостопанските производители да отглеждат растения и животни с гарантирана чистота 
за нуждите на подобен генетичен фонд. България имаше много добри традиции в тази област, която е също толкова 
важна, колкото и иновациите, но за съжаление те са почти напълно изгубени и трябва спешно да се работи за тяхното 
възстановяване – включително посредством конкретни проекти с бенефициенти предприятия и/или научни звена, 
насочени към създаване на сертифицирани пепиниери и развъдни стопанства за ценни местни сортове растения и 
животински породи. 

▪ Бележки по Свързана България. 
Не е ясна връзката на антикризисните мерки и предложените области за интервенция, с изключение на цифровата 
свързаност. Поради изоставането на инвестициите в железопътна и ВиК инфраструктура, АИКБ все пак може да приеме 
подобно финансиране, но с особено мнение. 

▪ Бележки по Справедлива България. 
▪ Бизнес среда. 

АИКБ не приема със средства, предназначени за справяне с КОВИД-кризата, да се финансират закъснели, неуспешни и 
неотговорно извършвани операции за постигането на ефективно електронно правителство. В подобни действия, по 
някои изчисления, до момента са налети милиарди левове през последните 10 години, без видим резултат. Вместо това, 
да се работи по съвместимост и взаимен достъп до ключови регистри, в съответствие с приетото в ЕС законодателство, 
като се прилагат глобални стандарти за идентифициране и обмен на данни. 

▪ Социално включване. 
В този раздел АИКБ възразява на ползването на средствата, предназначени за справяне с КОВИД-кризата, за 
финансиране на закъснели реформи и настоява подкрепата да бъде за съвместни действия на социалните партньори по 
насърчаване на социалното включване – като борба с недекларираната заетост, със сивата икономика, подкрепа на 
доброволната събираемост, повишаване привлекателността на професии от ключово значение за 
конкурентоспособността, в които има недостиг на персонал, достъп до дигитални компетенции и т.н. Възразява срещу 
поименното посочване на само малка част от подобни инициативи – като MyCompetence и сребърна икономика и 
настоява да бъде предвидена подкрепа за всички полезни инициативи. 

▪ Здравеопазване. 
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АИКБ подкрепя нуждата от модернизация на материалната база на лечебните заведения и нуждата от мотивация и 
задържане на персонала в тях. Но настоява поне половината от предвидения ресурс да бъде насочен към превенция на 
здравето и към системи за ранна диагностика и предотвратяване на хронични заболявания. В България отделеният за 
превенция ресурс е 2 пъти по-малко от средните за Европа стойности, а за болнична помощ и лекарства – 2 пъти повече 
като дял в разходите за здраве. Приоритетното финансиране на превенция на здравето би повишила ефективността на 
цялата система на здравеопазване. 
В заключение считаме, че представеният проект следва да бъде доработен. Декларираме своята готовност да бъдем 
конструктивен и диалогичен партньор в процеса. 
 
С УВАЖЕНИЕ, 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 

 
Приложения: 

▪ План за възстановяване и устойчивост на Република България (PDF); 
▪ Становище на АИКБ по проект на План за възстановяване и устойчивост на Република България (PDF). 

 
√ Общественият съвет за ограничаване и превенция на сивата икономика обсъди 51 мерки за борба с 
недекларираната заетост 
 Общественият съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика обсъди 51 мерки за ограничаване и 
противодействие на недекларираната заетост. Те са изготвени на основа на дискусии с представители на НАП, НОИ, 
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, работодатели и работници от браншове с висока уязвимост към 
сиви практики. 
„В последните две десетилетия АИКБ е един от основните двигатели при търсенето на подходящи мерки, с които 
да бъдат ограничени сивите практики. Това е и целта на проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до 
заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“ посочи 
Васил Велев, председател на Управителния съвет на АИКБ. „Успяхме да идентифицираме и анализираме 236 различни 
европейски и български практики, на база на които разработихме тези 51 мерки, които да са приложими към 
българските социално–икономически условия“ допълни д-р Милена Ангелова, която е главен секретар на Асоциацията и 
ръководител на проекта. 
Предложенията са структурирани в три големи групи, а именно: създаване на нормативни и административни 
предпоставки за ограничаване и превенция на недекларираната заетост, повишаване степента на спазване на трудовото 
и осигурителното законодателство и повишаване на данъчната дисциплина като цяло. 
Част от най-важните мерки са: осъвременяване на трудовото и осигурителното законодателство и повишаване 
капацитета на компетентните органи за извършване на качествени и ефективни инспекции. Сред другите значими мерки 
попадат още стимулиране на работодателите за спазване на трудовото и осигурителното законодателство, в това число 
данъчни облекчения, както и адекватни и по-строги санкции за нарушителите. От изключително значение ще бъде и 
повишаването на информираността на населението, работодателите и работниците за вредите от сивите практики и 
недекларираната заетост и изграждане на нетърпимост към тях. 
До момента по проекта са проведени две национално представителни проучвания сред близо 2 000 респонденти – 
работодатели и работници, за установяване на нагласите към различните форми на недеклариран труд и познаване на 
новите форми на труд. Стартирано е и изготвянето на Карта на недекларираната заетост, която ще бъде представена в 
окончателния си вариант в началото на следващата година. Д-р Ангелова припомни, че се работи по изграждането на 
новата информационна система към Националния център „Икономика на светло“, чрез която да се даде възможност за 
получаване на сигнали и предложения за превенция на недекларирана заетост, да се предоставят обучения и 
консултации. 
Направените до момента проучвания са показали, че над 90 на сто от българските работодатели и работници не познават 
новите форми на заетост и рисковете, които те крият за проявата на форми на недеклариран труд. За работодателите 
най-често недекларираната заетост се среща в сектори като „Търговия и ремонт на автомобили“, „Култура, спорт и 
развлечения“, „Административни и спомагателни дейности“, „Селско стопанство“ и „Строителство“. 
По време на заседанието на Обществения съвет беше обсъдена актуализацията на Композитния индекс „Икономика на 
светло“ и създаването на нов под-индекс „Заетост на светло”. Чрез актуализацията се цели разширяване на обхвата на 
индекса с фокус върху недекларираната заетост. 
При изпълнението на проекта АИКБ разчита и на своите асоциирани партньори в лицето на ГИТ, АЗ, МТСП, БСК, БТПП и 
КРИБ, както и на членовете на Обществения съвет към Националния център в лицето на Министерство на финансите, 
Министерство на правосъдието, НАП, НОИ, НСИ и още редица други институции и медии. 
 
Дарик 
 
√ Становище на АИКБ по проект на План за възстановяване и устойчивост на Република България 
Проектът беше представен от вицепремиера Томислав Дончев 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-2020.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2020/11/AIKB_RecoveryPlanFinal.pdf
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Асоциацията на индустриалния капитал в България приветства широката обществена консултация на проекта на План за 
възстановяване и устойчивост на Република България и споделя напълно целта му, заявиха от АИКБ в становище по 
проект на План за възстановяване и устойчивост на Република България 
Вижте цялото становище на АИКБ: 
Асоциацията на индустриалния капитал в България приветства широката обществена консултация на проекта на План за 
възстановяване и устойчивост на Република България и споделя напълно целта му „да способства икономическото и 
социално възстановяване от кризата, породена от КОВИД-19 пандемията ... чрез набор от мерки и реформи, които не 
просто да възстановят потенциала за растеж на икономиката, но и да го развият, като осигурят устойчивост на негативни 
външни въздействия“. 
Финансовият ресурс от 11,2 млрд. лева представлява безпрецедентна възможност за подкрепа на българската 
икономика, на бизнеса и на гражданите, за да се справят с тази тежка криза, като преодолеят последиците от нея и дори 
надградят постигнатото. 
АИКБ високо оценява и подкрепя напълно заявеното от правителството твърдо намерение този ресурс да бъде 
инвестиран по прозрачен, достъпен начин, при опростени правила и процедури, при проследяемост на инвестициите и 
постигнатите резултати, така че да се избегнат всякакви съмнения за сиви и корупционни практики и ще бъде 
конструктивен и диалогичен партньор за постигането му. 
Определено, проектът е структуриран прагматично, развит е в разбираема форма и предлага множество приносни 
моменти, сред които особено положително впечатление правят: 
· Обособяването на четири ясно разграничени стълба, с пропорционален ресурс за изпълнението на всеки от тях; 
· Обвързването на областите на политика във всеки от стълбовете с конкретни програми; 
· Планирането на конкретни проекти, в допълнение към националното финансиране и това по Споразумението за 
партньорство - 2021 – 2027 г. 
Като отчита сериозната работа, извършена по подготовката на Плана, АИКБ в настоящото становище отправя препоръки, 
коментари и предложения за прецизиране и преформулиране, с оглед на важността му като документ, неговият 
хоризонтален характер и огромният финансов ресурс, а и на чиято основа ще се програмират мерките за подкрепа на 
МСП за програмния период 2021 - 2027 г. 
1. Общи бележки. 
1.1. Безспорно, инвестиционният ресурс, предвиден в Плана, представлява безпрецедентна възможност за подобряване 
на социално – икономическата среда в страната. Предвид на това, както и на дългосрочния характер на изпълнението, 
АИКБ счита, че трябва да се обърне съществено внимание на въпроса за управлението на инвестициите, в съответствие с 
принципите на партньорство при инвестирането на средствата от ЕСИФ. 
Предлага наблюдението да се извършва или в рамките на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство, 
или да се създаде по аналогия Комитет за наблюдение на изпълнението на Плана. Това би позволило участието на 
социалните партньори по прозрачен начин във вземането на решения по детайлизирането на процедурите за 
изпълнение и мониторинг на интервенциите по области на политика. 
1.2. АИКБ препоръчва в Плана да се включи встъпителен раздел – обосновка, който да представя отчетените и прогнозни 
въздействия на КОВИД-кризата върху българската икономика и социален живот, като на тази база се очертаят насоките 
за интервенция. Това би позволило обвързване на политиките с конкретните предизвикателства. 
1.3. Предвидените проекти и инвестиции следва да бъдат обобщени в таблица, така че лесно да се проследява 
планираният ресурс по области на интервенция. Предвид сериозните суми по области на политика във всеки един от 
четирите стълба, предлагаме проектите да бъдат представени по-подробно, като се представи информация, а разбивките 
да бъдат за максимално 8-цифрени суми. 
Добре е да се представи в прегледен и лесночетим вид обобщена информация за връзките и допълняемостта на 
интервенциите, предвидени в рамките на Споразумението за партньорство и програмите към него и в рамките на Фонда 
за справедлив преход и ReactEU. 
1.4. Демографската криза е най-сериозното предизвикателство, пред което България е изправена. Тя се утежнява 
допълнително от негативните ефекти, предизвикани от КОВИД пандемията, което изисква с още по-голяма острота и 
неотложност планирането на политики и мерки за справяне с нея. 
АИКБ предлага 
Планът да посвети специална област на политика за справяне с демографската криза, в съответствие с договорените  
мерки в Националното тристранно споразумение. 
1.5. Общото впечатление от Плана е, че дава аналогов отговор на дигитални по своята същност предизвикателства, в 
ерата на дигитални трансформации, тъй като основната част от инвестициите са насочени към изграждане или 
подобрения на сграден фонд, инфраструктура и т.н., вместо към изграждането на системи от интелигентни мрежи и 
връзки. 
Поради това, АИКБ препоръчва да се отдели по-сериозно внимание на обвързването на областите на политика с 
реформите, за чието изпълнение те допринасят, включително посредством актуализиране и прецизиране на системата от 
индикатори. 
1.6. АИКБ нееднократно е изразявала своите резерви по отношение на ефективността на създаването на различни 
фондове, които да администрират и опосредстват достъпа до европейски средства. Освен високите административни 
разходи по създаването и функционирането на подобни фондове, проблем е прозрачността, ясното проследяване на 
ефекта от мерките за подкрепа, съмнения за равнопоставен достъп на бенефициенти, за обективността на оценката и 
подбора на проекти и т.н. 
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По тази причина АИКБ предлага преимуществено да се програмират директни разплащания, а за предвидените 
индиректни плащания да не бъдат създавани нови фондове, а да се ползва капацитета на вече съществуващите фондове, 
органи за управление и структури. 
2. Бележки по конкретни текстове и раздели. 
2.1. Бележки по Иновативна България. 
2.1.1. Образование и умения. 
АИКБ подкрепя изграждането на STEM образователна среда и насърчаването на електронно обучение, както и 
модернизирането на образователните институции. Определено повече и по-качествено образование е най-сигурният и 
бърз начин за повишаването на конкурентоспособността. По отношение на предвидените Центрове за личностно 
развитие на ученици и младежи – АИКБ подчертава необходимостта инвестициите в тях да бъдат насочени и към 
насърчаването на талантите на младите хора и поощряване на интереса им към природо-математически дисциплини. 
АИКБ предлага обхватът на тези центрове да бъде разширен, за да включи и „Центрове за развитие на таланти“, както и 
да се предвиди партньорство с работодатели, за да се осигури практика в реална среда. 
Предлага да се инвестира и в създаването на менторски и наставнически онлайн мрежи, които да насърчават кариерната 
ориентация посредством лично наставничество и да подпомагат успешното навлизане на младите хора на пазара на 
труда, включително посредством личен пример и контакт. АИКБ предлага обхвата на областта на политика да бъде 
разширена, за да обхване и дуалното обучение, както и да се предвидят инвестиции за здравна превенция на учащите се 
младежи. 
2.1.2. Научни изследвания и иновации. 
АИКБ подкрепя всяка възможна инициатива за разширяване на успешното участие на български бенефициенти в 
Хоризонт Европа, при условие, че подкрепата ще е директно насочена към български предприятия и НПО. 
Като подкрепя целта за насърчаване на изследователската дейност, включително посредством създаването на мрежи от 
университети, АИКБ напомня настоятелно, че подобна дейност не би била успешна без участието на бизнеса и предлага 
да се изисква изрично такова партньорство. За целта ще е необходима и промяна в регламентирането на публично-
частните партньорства, поради действащото в момента ограничение в Постановление 61 на МС. Участието на бизнеса в 
тази област е от ключово значение, тъй като в много случаи университетите нямат достъп до необходимото оборудване, 
включително лабораторно. 
2.1.3. Интелигентна индустрия. 
АИКБ подкрепя напълно мярката за подпомагане на процеса на преход към кръгова икономика на предприятията и 
предлага тази подкрепа да бъде разширена и стойността на ресурса за подкрепа да бъде увеличен, за сметка на 
намаляване на подкрепата за изграждане на инфраструктура. Необходими се сериозни инвестиции в технологично 
преструктуриране и модернизация на компаниите, за да бъдат те ефективни участници в скъсяването на веригите на 
стойността. 
АИКБ предлага да се поиска блоково изключение по схеми за подкрепа на големи предприятия за насърчаване на 
участието им в скъсяване на веригите на стойността. АИКБ нееднократно се е обявявала категорично против 
инвестирането в индустриални паркове и финансирането на техническа инфраструктура, от които няма ясно изразени 
бизнес потребности. 
Предлага целият ресурс да бъде насочен именно към инвестиции в скъсяване на веригите за доставка и 
реиндустриализация – посредством технологична модернизация и преструктуриране и преориентиране на 
производства, за сметка на отпадането на финансиране на физическа инфраструктура. Счита, че това са най-важните 
области за подкрепа, тъй като именно по този начин се гарантира справянето с икономическата криза и осигуряването на 
висок растеж, и предлага към тях да бъде пренасочен ресурс в рамките и на Зелена България – на стойност поне 2,5 
млрд. лева, за сметка на проектите за енергийна ефективност. 
2.2. Бележки по Зелена България. 
2.2.1. Кръгова и нисковъглеродна икономика. 
В документа е записано, че българската икономика изразходва средно 3,6 пъти повече енергийни ресурси за 
производство на единица БВП от средния енергиен разход в ЕС. Това изчисление е направено, без да се отчита стандарта 
на покупателната способност при обема на БВП, а коректното сравнение между страни и със средното за ЕС, 
препоръчано от Евростат, показва енергийна интензивност за България през 2018 г. 171,92 кг.н.е. за 1 000 евро БВП (PPS) 
при средноевропейско ниво 119,77 (за ЕС-27). 
Препоръчваме запис: „българската икономика изразходва средно 1,5 пъти повече енергийни ресурси за производство на 
единица БВП (PPS) от средния енергиен разход в ЕС“, а изречението за сектора на услугите да се махне. Това е не по-
малко вярно и достатъчно убедително като аргумент за необходимостта от решително повишаване на енергийната 
ефективност. 
С това уточнение АИКБ подкрепя нуждата от насърчаване на кръгова и нисковъглеродна икономика. Със съжаление 
отбелязва липсата на мерки за подкрепа на въвеждането на електрически превозни средства, производството на 
електродвигатели, акумулатори, батерии. Липсват и мерки за насърчаване на разработки в посока на съхраняване на 
енергия, насърчаване на електрическата мобилност и развитие на технологии, основани на водород. 
Необходими са сериозни инвестиции в технологично преструктуриране и модернизация на компаниите, за да бъдат те 
ефективни участници в кръговата икономика и за да постигнат целите за климатична неутралност. АИКБ предлага да се 
поиска блоково изключение по схеми за подкрепа на технологично обновяване на големи предприятия за насърчаване 
на участието им в кръгова икономика и за постигане на климатична неутралност. 
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АИКБ не подкрепя насочването на подобен огромен ресурс в енергийна ефективност и предлага 2,5 млрд. лв. да бъдат 
пренасочени – както вече бе посочено по-горе – в насърчаването на зелени технологии. Оставащият 1 млрд. да се 
разпредели на три части поравно – 1/3 за енергийна ефективност в жилищния фонд, 1/3 за енергийно обновяване на 
промишлени сгради и 1/3 за енергийно обновяване на държавни и общински сгради и за енергийна ефективност на 
системи за изкуствено външно осветление. 
Тъй като подобни проекти се изплащат от реализираните икономии, те следва да бъдат приоритетно финансирани 
посредством предоставянето на нисколихвени, дългосрочни кредити, които да бъдат връщани от постигнатите икономии 
при енергопотребление. В крайни случаи, ако се предвижда грантово финансиране, интензитетът на подкрепа следва да 
не надвишава 25 – 50 %. 
А предвид на икономическата рентабилност на подобни проекти и тяхното откупуване в бъдеще, насоченият към тях 
ресурс да бъде ограничен. 
АИКБ изразява резерви и по отношение на планираната подкрепа за ЕСО в размер на 511 млн. лева. 
2.2.2. Устойчиво селско стопанство. 
Селското стопанство в България е частно. Ако държавата инвестира ресурс в хидромелиорации, редно е да се знае 
предварително за какви проекти, кой ще бъде бенефициент и как държавата ще обоснове инвестицията с анализ 
разходи-ползи. По този начин ще се избегнат евентуални съмнения, че се цели облагодетелстване на конкретни 
„латифундисти“, освен ако не става дума за водоеми за напояване, които са преимуществено общински и държавни. 
АИКБ по-скоро би подкрепила мерки за интелигентно управление на водните ресурси и за осигуряване на алтернативни 
водоизточници за индустриални нужди и може да приеме ограничена интервенция в това направление, но само в 
съчетание с мерки за директна подкрепа на засегнатите от КОВИД-кризата селскостопански производители – в размер на 
поне половината от планирания ресурс – 470 млн. лв. 
АИКБ настоява за финансиране на български генетичен фонд от сортове растения и породи животни, включително 
посредством стимулиране на селскостопанските производители да отглеждат растения и животни с гарантирана чистота 
за нуждите на подобен генетичен фонд. България имаше много добри традиции в тази област, която е също толкова 
важна, колкото и иновациите, но за съжаление те са почти напълно изгубени и трябва спешно да се работи за тяхното 
възстановяване – включително посредством конкретни проекти с бенефициенти предприятия и/или научни звена, 
насочени към създаване на сертифицирани пепиниери и развъдни стопанства за ценни местни сортове растения и 
животински породи. 
2.3. Бележки по Свързана България. 
Не е ясна връзката на антикризисните мерки и предложените области за интервенция, с изключение на цифровата 
свързаност. Поради изоставането на инвестициите в железопътна и ВиК инфраструктура, АИКБ все пак може да приеме 
подобно финансиране, но с особено мнение. 
2.4. Бележки по Справедлива България. 
2.4.1. Бизнес среда. 
АИКБ не приема със средства, предназначени за справяне с КОВИД-кризата, да се финансират закъснели, неуспешни и 
неотговорно извършвани операции за постигането на ефективно електронно правителство. В подобни действия, по 
някои изчисления, до момента са налети милиарди левове през последните 10 години, без видим резултат. Вместо това, 
да се работи по съвместимост и взаимен достъп до ключови регистри, в съответствие с приетото в ЕС законодателство, 
като се прилагат глобални стандарти за идентифициране и обмен на данни. 
2.4.2. Социално включване. 
В този раздел АИКБ възразява на ползването на средствата, предназначени за справяне с КОВИД-кризата, за 
финансиране на закъснели реформи и настоява подкрепата да бъде за съвместни действия на социалните партньори по 
насърчаване на социалното включване – като борба с недекларираната заетост, със сивата икономика, подкрепа на 
доброволната събираемост, повишаване привлекателността на професии от ключово значение за 
конкурентоспособността, в които има недостиг на персонал, достъп до дигитални компетенции и т.н. 
Възразява срещу поименното посочване на само малка част от подобни инициативи – като MyCompetence и сребърна 
икономика и настоява да бъде предвидена подкрепа за всички полезни инициативи. 
2.4.3. Здравеопазване. 
АИКБ подкрепя нуждата от модернизация на материалната база на лечебните заведения и нуждата от мотивация и 
задържане на персонала в тях. Но настоява поне половината от предвидения ресурс да бъде насочен към превенция на 
здравето и към системи за ранна диагностика и предотвратяване на хронични заболявания. 
В България отделеният за превенция ресурс е 2 пъти по-малко от средните за Европа стойности, а за болнична помощ и 
лекарства – 2 пъти повече като дял в разходите за здраве. Приоритетното финансиране на превенция на здравето би 
повишила ефективността на цялата система на здравеопазване. 
В заключение считаме, че представеният проект следва да бъде доработен. Декларираме своята готовност да бъдем 
конструктивен и диалогичен партньор в процеса. 
 
Икономически живот 
 
√ АИКБ критични към плана за 11-те млрд. лева: Дава аналогов отговор на дигитални предизвикателства 
С подчертано дипломатичен тон Асоциацията на индустриалния капитал критикува – на места остро, част от Плана за 
възстановяване и устойчивост на България, представен преди седмица от вицепремиера Томислав Дончев. 

https://ikj.bg/novini/pravitelstvoto-obyavi-kak-smyata-darzhavata-da-usvoi-12-mlrd-leva-ot-ek/
https://ikj.bg/novini/pravitelstvoto-obyavi-kak-smyata-darzhavata-da-usvoi-12-mlrd-leva-ot-ek/
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Припомняме, България трябва да получи 11,2 млрд. лева от Европейската комисия за справяне с последствията от Ковид 
кризата, ако успее да представи качествени проекти пред Брюксел. 
Основен недостатък на плана е, че дава аналогов отговор на дигитални по своята същност предизвикателства, в ерата на 
дигитални трансформации. Основната част от инвестициите са насочени към изграждане или подобрения на сграден 
фонд, инфраструктура и т.н., вместо към изграждането на системи от интелигентни мрежи и връзки, коментират от АИКБ. 
Второто принципно несъгласие с плана е свързано с резервите на работодателите по отношение на ефективността от 
създаването на различни фондове, които да администрират и опосредстват достъпа до европейски средства. АИКБ 
предлага преимуществено да се програмират директни разплащания, а за предвидените индиректни плащания да не 
бъдат създавани нови фондове, а да се ползва капацитета на вече съществуващите фондове, органи за управление и 
структури. 
Асоциацията дава становището си и по конкретните четири стълба, които структурират плана. Личи си категоричното 
несъгласие по предвидените проекто мерки за енергийна ефективност. 
АИКБ не подкрепя насочването на подобен огромен ресурс в енергийна ефективност и предлага 2,5 млрд. лв. да бъдат 
пренасочени в насърчаването на зелени технологии. Оставащият 1 млрд. да се разпределят на три части поравно – 1/3 за 
енергийна ефективност в жилищния фонд, 1/3 за енергийно обновяване на промишлени сгради и1/3 за енергийно 
обновяване на държавни и общински сгради и за енергийна ефективност на системи за изкуствено външно осветление.  
В тази връзка се коментира, че тъй като подобни проекти се изплащат от реализираните икономии, те следва да бъдат 
приоритетно финансирани посредством  предоставянето  на нисколихвени, дългосрочни кредити, които да бъдат 
връщани от постигнатите икономии при енергопотребление. 
АИКБ предлагат и включването на едно уточнение в частта от плана, свързана с кръговата и нисковъглеродна икономика 
– „българската икономика изразходва  средно 1,5  пъти повече енергийни ресурси за производство на единица БВП (PPS) 
от средния енергиен разход в ЕС“, като условие за насърчаване на кръговата и нисковъглеродна икономика. 
Отбелязва се също така липсата на мерки за подкрепа  на въвеждането  на 
електрически  превозни  средства,  производството  на електродвигатели, акумулатори, батерии. Липсват и мерки за 
насърчаване на разработки в  посока  на  съхраняване  на  енергия,  насърчаване  на  електрическата  мобилности 
развитие на технологии, основани на водород, коментират работодателите. 
Изразяват се резерви и и по отношение на планираната подкрепа за дигитална трансформация на ЕСО в размер на 511 
млн. лева. 
Особено критични от АИКБ са към стълба Справедлива България. Припомняме, планът там предвижда дигитализиране 
на информационни масиви в администрацията, съдържащи регистрови данни, Електронна идентификация (в личните 
документи), Цифровизация на ключови съдопроизводствени процеси в системата на административното 
правораздаване, Укрепване, доразвитие и надграждане на Единната информационна система на съдилищата, 
Подобряване на качеството и устойчивостта на политиките в сферата на сигурността и противодействието на корупцията. 
Всеки лист хартия в държавната администрация трябва да се превърне в електронен документ, подчерта Дончев по 
време на представянето. 
От асоциацията са категорични, че не приемат със средства, предназначени за справяне с КОВИД-кризата, да 
се  финансират  закъснели,  неуспешни  и  неотговорно  извършвани  операции  за постигането на ефективно електронно 
правителство. В подобни действия, по някои изчисления, до момента са налети милиарди левове през последните 10 
години, без видим резултат. Вместо това, да се работи по съвместимост и взаимен достъп до ключови регистри, в 
съответствие с приетото в ЕС законодателство, като се прилагат глобални стандарти за идентифициране и обмен на 
данни, се казва в коментара на работодателите. 
В частта, предвидена за здравеопазване се коментира, че половината от предвидения ресурс следва да бъде насочен 
към превенция на здравето и към системи за ранна диагностика и предотвратяване на хронични заболявания. В България 
отделеният за превенция ресурс е 2 пъти по-малко от средните за Европа стойности, а за болнична  помощ  и  лекарства –
2  пъти  повече като  дял  в  разходите  за  здраве, изтъкват от асоциацията. 
Иначе АИКБ приветства широката обществена  консултация  на проекта на  Плана, споделя напълно целта му „да 
способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от КОВИД-19 пандемията … чрез набор от 
мерки и реформи, които не просто да възстановят потенциала за растеж на икономиката, но и да го развият, като 
осигурят устойчивост на негативни външни  въздействия“. 
Заключението на бизнеса е, че проектът следва да бъде доработен. 
 
News.bg 
 
√ От АИКБ искат прецизиране на Плана за инвестиране на 11,2 млрд. лева за следващите 5 г. 
От АИКБ искат прецизиране на Плана за инвестиране на 11,2 млрд. лева за следващите 5 години в различни политики. 
Позицията им е в отговор на обществената консултация на Проекта на План за възстановяване и устойчивост на 
Република България от кризата, предизвикана от КОВИД- пандемията –  
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5572.  
Тя е отправена към вицепремиера Томислав Дончев. 
На базата на този план ще се програмират мерките за подкрепа на МСП за програмния период 2021 - 2027 г. От АИКБ 
смятат, че проектът трябва да бъде доработен. 
Общото впечатление от Плана е, че дава аналогов отговор на дигитални по своята същност предизвикателства, в ерата на 
дигитални трансформации. Причината - основната част от инвестициите са насочени към изграждане или подобрения на 

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5572
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сграден фонд, инфраструктура и т.н., вместо към изграждането на системи от интелигентни мрежи и връзки. От АИКБ 
препоръчват да се отдели по-сериозно внимание на обвързването на областите на политика с реформите, за чието 
изпълнение те допринасят, включително посредством актуализиране и прецизиране на системата от индикатори. 
В плана са ясно обособени четири основни стълба, с пропорционален ресурс за изпълнението на всеки от тях. Очакването 
на АИКБ е всяка област от стълбовете да бъде обвързана с конкретни програми и планирането на конкретни проекти, в 
допълнение към националното финансиране и това по Споразумението за партньорство - 2021 - 2027 г. 
От работодателската организация смятат, че трябва да се обърне съществено внимание на въпроса за управлението на 
инвестициите, в съответствие с принципите на партньорство при инвестирането на средствата от ЕСИФ. Те предлагат 
наблюдението да се извършва или в рамките на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство, или да се 
създаде по аналогия Комитет за наблюдение на изпълнението на Плана. Целта е социалните партньори да участват 
прозрачно във вземането на решения по детайлизирането на процедурите за изпълнение и мониторинг на 
интервенциите по области на политика. 
От АИКБ препоръчват в Плана да се включи встъпителен раздел - обосновка, който да представя отчетените и прогнозни 
въздействия на КОВИД-кризата върху българската икономика и социален живот, като на тази база се очертаят насоките 
за интервенция. Това би позволило обвързване на политиките с конкретните предизвикателства. 
Работодателите препоръчват предвидените проекти и инвестиции да бъдат обобщени в таблица, така че лесно да се 
проследява планираният ресурс по области на интервенция. Предвид сериозните суми по области на политика във всеки 
един от четирите стълба, предлагат проектите да бъдат представени по-подробно, като се представи информация, 
а разбивките да бъдат за максимално 8-цифрени суми. Добре е да се представи в прегледен и лесночетим вид обобщена 
информация за връзките и допълняемостта на интервенциите, предвидени в рамките на Споразумението за 
партньорство и програмите към него и в рамките на Фонда за справедлив преход и ReactEU, пишат в становището си от 
АИКБ. 
Демографската криза е най-сериозното предизвикателство, пред което България е изправена. Тя се утежнява 
допълнително от негативните ефекти, предизвикани от КОВИД пандемията и налага неотложно планиране на политики и 
мерки за справяне с нея. АИКБ предлага Планът да посвети специална област на политика за справяне с демографската 
криза, в съответствие с договорените мерки в Националното тристранно споразумение. 
Заради резервите си към създаване на фондове от АИКБ предлагат преимуществено да се програмират директни 
разплащания, а за предвидените индиректни плащания да не бъдат създавани нови фондове, а да се ползва капацитета 
на вече съществуващите фондове, органи за управление и структури. 
АИКБ подкрепя изграждането на STEM образователна среда и насърчаването на електронно обучение, както и 
модернизирането на образователните институции. По отношение на предвидените Центрове за личностно развитие на 
ученици и младежи - АИКБ подчертава необходимостта инвестициите в тях да бъдат насочени и към насърчаването на 
талантите на младите хора и поощряване на интереса им към природо-математически дисциплини. АИКБ предлага 
обхватът на тези центрове да бъде разширен, за да включи и "Центрове за развитие на таланти", както и да се предвиди 
партньорство с работодатели, за да се осигури практика в реална среда. 
Предлага да се инвестира и в създаването на менторски и наставнически онлайн мрежи, които да насърчават кариерната 
ориентация посредством лично наставничество на младежите, политиката да обхване и дуалното обучение. Искат да се 
предвидят инвестиции за здравна превенция на учащите се младежи. 
АИКБ подкрепя всяка възможна инициатива за разширяване на успешното участие на български бенефициенти 
в Хоризонт Европа, при условие, че подкрепата ще е директно насочена към български предприятия и НПО. 
Като подкрепя целта за насърчаване на изследователската дейност, включително посредством създаването на мрежи от 
университети, АИКБ напомня настоятелно, че подобна дейност не би била успешна без участието на бизнеса. За подобно 
партньорство ще е необходима и промяна в регламентирането на публично-частните партньорства, поради действащото 
в момента ограничение в Постановление 61 на МС. Участието на бизнеса в тази област е от ключово значение, тъй като в 
много случаи университетите нямат достъп до необходимото оборудване, включително лабораторно. 
АИКБ подкрепя напълно мярката за подпомагане на процеса на преход към кръгова икономика на предприятията и 
предлага тази подкрепа да бъде разширена и стойността на ресурса за подкрепа да бъде увеличен, за сметка на 
намаляване на подкрепата за изграждане на инфраструктура. 
Необходими се сериозни инвестиции в технологично преструктуриране и модернизация на компаниите, за да бъдат те 
ефективни участници в скъсяването на веригите на стойността. АИКБ предлага да се поиска блоково изключение по 
схеми за подкрепа на големи предприятия за насърчаване на участието им в скъсяване на веригите на стойността. 
АИКБ не подкрепят инвестирането в индустриални паркове и финансирането на техническа инфраструктура, от които 
няма ясно изразени бизнес потребности. Те предлагат парите да отиват в скъсяване на веригите за доставка и 
реиндустриализация - посредством технологична модернизация и преструктуриране и преориентиране на производства, 
за сметка на отпадането на финансиране на физическа инфраструктура. Предлагат да бъде пренасочен ресурс в рамките 
и на Зелена България - на стойност поне 2,5 млрд. лева, за сметка на проектите за енергийна ефективност (саниране - 
б.р.). 
В документа е записано, че българската икономика изразходва средно 3,6 пъти повече енергийни ресурси за 
производство на единица БВП от средния енергиен разход в ЕС. Това изчисление е направено, без да се отчита стандарта 
на покупателната способност при обема на БВП, а коректното сравнение между страни и със средното за ЕС, 
препоръчано от Евростат, показва енергийна интензивност за България през 2018 г. 171,92 кг.н.е. за 1 000 евро БВП (PPS) 
при средноевропейско ниво 119,77 (за ЕС-27). 
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По тази тема от АИКБ препоръчват да бъде записано: "българската икономика изразходва средно 1,5 пъти повече 
енергийни ресурси за производство на единица БВП (PPS) от средния енергиен разход в ЕС", а изречението за сектора на 
услугите да се махне. 
От работодателската организация подкрепят нуждата от насърчаване на кръгова и нисковъглеродна икономика и 
изтъкват липсата на мерки за подкрепа на въвеждането на електрически превозни средства, производството на 
електродвигатели, акумулатори, батерии. Липсват и мерки за насърчаване на разработки в посока на съхраняване на 
енергия, насърчаване на електрическата мобилност и развитие на технологии, основани на водород. 
Необходими се сериозни инвестиции в технологично преструктуриране и модернизация на компаниите, за да бъдат те 
ефективни участници в кръговата икономика и за да постигнат целите за климатична неутралност. АИКБ предлага да се 
поиска блоково изключение по схеми за подкрепа на технологично обновяване на големи предприятия за насърчаване 
на участието им в кръгова икономика и за постигане на климатична неутралност. 
АИКБ не подкрепя насочването на подобен огромен ресурс в енергийна ефективност и предлага 2,5 млрд. лв. да бъдат 
пренасочени в насърчаването на зелени технологии. Оставащият 1 млрд. да се разпредели на три части поравно - 1/3 за 
енергийна ефективност в жилищния фонд, 1/3 за енергийно обновяване на промишлени сгради и 1/3 за енергийно 
обновяване на държавни и общински сгради и за енергийна ефективност на системи за изкуствено външно осветление. 
Тъй като подобни проекти се изплащат от реализираните икономии, те следва да бъдат приоритетно финансирани 
посредством предоставянето на нисколихвени, дългосрочни кредити, които да бъдат връщани от постигнатите икономии 
при енергопотребление. В крайни случаи, ако се предвижда грантово финансиране, интензитетът на подкрепа следва да 
не надвишава 25 - 50 %. А предвид на икономическата рентабилност на подобни проекти и тяхното откупуване в бъдеще, 
насоченият към тях ресурс да бъде ограничен. 
АИКБ изразява резерви и по отношение на планираната подкрепа за ЕСО в размер на 511 млн. лева. 
Селското стопанство в България е частно. Ако държавата инвестира ресурс в хидромелиорации, редно е да се знае 
предварително за какви проекти, кой ще бъде бенефициент и как държавата ще обоснове инвестицията с анализ 
разходи-ползи, обосновават се от АИКБ, с уговорката, освен ако не става дума за водоеми за напояване, които са 
преимуществено общински и държавни. 
АИКБ по-скоро би подкрепила мерки за интелигентно управление на водните ресурси и за осигуряване на алтернативни 
водоизточници за индустриални нужди и може да приеме ограничена интервенция в това направление, но само в 
съчетание с мерки за директна подкрепа на засегнатите от КОВИД-кризата селскостопански производители - в размер на 
поне половината от планирания ресурс - 470 млн. лв. 
АИКБ настоява за финансиране на български генетичен фонд от сортове растения и породи животни. Те подкрепят и 
стимулиране на селскостопанските производители да отглеждат растения и животни с гарантирана чистота за нуждите на 
подобен генетичен фонд. Българските традиции в тази област са почти напълно изгубени и трябва спешно да се работи 
за тяхното възстановяване - включително посредством конкретни проекти с бенефициенти предприятия и/или научни 
звена, насочени към създаване на сертифицирани пепиниери и развъдни стопанства за ценни местни сортове растения и 
животински породи. 
Не е ясна връзката на антикризисните мерки и предложените области за интервенция, с изключение на цифровата 
свързаност. Поради изоставането на инвестициите в железопътна и ВиК инфраструктура, АИКБ все пак може да приеме 
подобно финансиране, но с особено мнение. 
От АИКБ не приемат с пари за справяне с КОВИД-кризата да се финансират закъснели, неуспешни и неотговорно 
извършвани операции за постигането на ефективно електронно правителство. За последните 10 г. по това перо са отишли 
милиарди левове без ефективност. 
В този раздел АИКБ възразява на ползването на средствата, предназначени за справяне с КОВИД-кризата, за 
финансиране на закъснели реформи и настоява подкрепата да бъде за съвместни действия на социалните партньори по 
насърчаване на социалното включване - като борба с недекларираната заетост, със сивата икономика, подкрепа на 
доброволната събираемост, повишаване привлекателността на професии от ключово значение за 
конкурентоспособността, в които има недостиг на персонал, достъп до дигитални компетенции и т.н. 
Работодателите възразяват срещу поименното посочване на само малка част от подобни инициативи - като 
MyCompetence и сребърна икономика и настоява да бъде предвидена подкрепа за всички полезни инициативи. 
По темата Здравеопазване работодателите подкрепят финансиране на системи за ранна диагностика и предотвратяване 
на хронични заболявания. В България отделеният за превенция ресурс е 2 пъти по-малко от средните за Европа 
стойности, а за болнична помощ и лекарства - 2 пъти повече като дял в разходите за здраве. Приоритетното финансиране 
на превенция на здравето би повишила ефективността на цялата система на здравеопазване. 
 
В. Труд 
 
√ Данъчни облекчения за работодатели на светло 
Общественият съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика обсъди 51 мерки за ограничаване и 
противодействие на недекларираната заетост. Те са изготвени на основа на дискусии с представители на НАП, НОИ, 
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, работодатели и работници от браншове с висока уязвимост към 
сиви практики. 
„В последните две десетилетия АИКБ е един от основните двигатели при търсенето на подходящи мерки, с които да 
бъдат ограничени сивите практики. посочи Васил Велев, председател на Управителния съвет на АИКБ. „Успяхме да 
идентифицираме и анализираме 236 различни европейски и български практики, на база на които разработихме тези 51 
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мерки, които да са приложими към българските социално-икономически условия“ допълни д-р Милена Ангелова, главен 
секретар на асоциацията и ръководител на проекта. 
Предложенията са структурирани в три големи групи, а именно: създаване на нормативни и административни 
предпоставки за ограничаване и превенция на недекларираната заетост, повишаване степента на спазване на трудовото 
и осигурителното законодателство, и повишаване на данъчната дисциплина като цяло. 
Част от най-важните мерки са: осъвременяване на трудовото и осигурителното законодателство и повишаване 
капацитета на компетентните органи за извършване на качествени и ефективни инспекции. Сред другите значими мерки 
попадат още стимулиране на работодателите за спазване на трудовото и осигурителното законодателство, в това число 
данъчни облекчения, както и адекватни и по-строги санкции за нарушителите. От изключително значение ще бъде и 
повишаването на информираността на населението, работодателите и работниците за вредите от сивите практики и 
недекларираната заетост и изграждане на нетърпимост към тях.  
До момента по проекта са проведени две национално представителни проучвания сред близо 2 000 респонденти – 
работодатели и работници, за установяване на нагласите към различните форми на недеклариран труд и познаване на 
новите форми на труд. Стартирано е и изготвянето на Карта на недекларираната заетост, която ще бъде представена в 
окончателния си вариант в началото на следващата година. Д-р Ангелова припомни, че се работи по изграждането на 
новата информационна система към Националния център „Икономика на светло“, чрез която да се даде възможност за 
получаване на сигнали и предложения за превенция на недекларирана заетост, да се предоставят обучения и 
консултации. 
Направените до момента проучвания са показали, че над 90 на сто от българските работодатели и работници не познават 
новите форми на заетост и рисковете, които те крият за проявата на форми на недеклариран труд. За работодателите 
най-често недекларираната заетост се среща в сектори като „Търговия и ремонт на автомобили“, „Култура, спорт и 
развлечения“, „Административни и спомагателни дейности“, „Селско стопанство“ и „Строителство“. 
По време на заседанието на Обществения съвет беше обсъдена актуализацията на Композитния индекс „Икономика на 
светло“ и създаването на нов под-индекс „Заетост на светло”. Чрез актуализацията се цели разширяване на обхвата на 
индекса с фокус върху недекларираната заетост. 
При изпълнението на проекта АИКБ разчита и на своите асоциирани партньори в лицето на ГИТ, АЗ, МТСП, БСК, БТПП и 
КРИБ, както и на членовете на Обществения съвет към Националния център в лицето на Министерство на финансите, 
Министерство на правосъдието, НАП, НОИ, НСИ и още редица други институции и медии. 
 
√ Вдигат ваучерите за храна до 100 лева  
В момента работодателят може да дава до 60 лева на месец на работник 
Депутати внесоха промени в Закона за ДДС 
Бизнесът иска да важат и за хотели 
Стойността на ваучерите за храна, които работодателят може да дава на работниците си, да се повишат, предвиждат 
промени в Закона за ДДС, внесени от Валери Симеонов и група депутати. 
В тях е записано, че работодателят да може да отпуска до 100 лева на работник на месец за ваучер за храна, а не до 60 
лева, както е сега. В момента социалните разходи за ваучери се признават като разход за данъчни цели по Закона за 
корпоративното подоходно облагане. Върху средствата не се начисляват осигурителни вноски и данък общ доход. 
Сумата от 60 лева е фиксирана в закона преди повече от 10 години и тогава е представлявала значителна част от 
минималната заплата, обясняват вносителите на промените. Те напомнят, че през 2021 г. минималната заплата ще стане 
650 лева, и така ваучерите ще представляват много малък дял от нея. В същото време тази система е един от най-
подходящите стимули за работодателите и техните работници, тъй като намалява данъчните им разходи, а в същото 
време увеличава потреблението по време на криза, пише още в мотивите. Най-вероятно всеки втори работодател ще 
увеличи сумата на ваучерите, които дава, което означава, че близо 250 000 служители ще получават по 100 лв., а 
останалите 300 000 - по 60 лева. За тази цел е нужно да се увеличи годишната квота от 350 млн. лева на 500 млн. лева, 
което трябва да се заложи в бюджета за следващата година, предлагат още вносителите на законопроекта.  
Както „Труд” писа бизнесът настоява за увеличение на сумата на ваучерите, като темата беше обсъдена на последното 
заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
Друга идея на работодателите е с тези ваучери да може да се купува не само храна в магазина, но и с тях да се плаща в 
ресторант и дори в хотел. Така на практика ще подпомогнем и туризма и заведенията, които са едни от най-пострадалите 
в кризата, обясни председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
По закон 
Не трябва да са за сметка на заплатата  
За да се признае данъчното облекчение, ваучерите трябва да са закупени от лицензиран оператор на ваучери за храна, 
да са достъпни за всички наети лица и да не са за сметка на трудовото им възнаграждение. Освен това към момента на 
предоставянето на ваучерите, работодателят не трябва да има подлежащи на принудително изпълнение публични 
задължения. 
 
Студио „Банкеръ“ 
 
√ Васил Велев: Предстои дългова спирала за заплати и пенсии  
Ударените от кризата са в икономиката, а не в бюджетната сфера 
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В бюджета за обществено осигуряване за 2021 г. е заложено сближаване на границата между минимална и медианна 
пенсия – това на практика изравнява пенсиите на хора с различен осигурителен принос и тези, които по различни 
причини са работили по-малко, ще получат приблизително същото осигуряване като онези, които са били със средни 
доходи, висше образование, добра квалификация. Освен че е несправедливо, това кара бъдещите пенсионери да се 
ориентират към сивия сектор – осигуровка на минимален доход и пари в пликчета. Това заяви във видео интервю за 
„Студио Банкеръ“ Васил Велев, председател на УС на АИКБ.  
В интервюто Васил Велев каза още: В криза трябва да се подпомагат пряко пострадалите и тези, които ще ни издърпат от 
нея. Делът на разходите ни в сектор сигурност е най-високият в целия ЕС. „Абонатите“ за обществени поръчки изкривяват 
пазара. След последната актуализация на бюджета за текущата година са заложени 5,2 млрд. дефицит, а за следващата 
се планират 4,9 млрд. За две години ще се реализира дефицит от над 10 млрд. т. е. ще бъдат похарчени вповече, 
отколкото са спечелени.  
Раздаването по 50 лв. на калпак на пенсионерите е популизъм – то противоречи както на принципите за социално 
подпомагане за най-нуждаещите се, така и на принципите на пенсионната система.  
В криза трябва да се подпомагат пряко пострадалите от нея и тези, които ще ни издърпат от кризата. Пострадалите от 
кризата са в икономиката, а не в бюджетната сфера.  
В бюджетния сектор заплатите са увеличени с 10% тази година и предстоят нови увеличения с 30%. А тези, които 
изработват заплатите на администрацията, са със стагнирани доходи. Делът на разходите ни в сектор сигурност е най-
високият в целия ЕС. Нито е правилно, нито е справедливо. България в момента има най-високите цени на електрическа 
енергия за индустрията в целия ЕС. За да дойдат тези европейски пари, първо трябва да има планирана реформа, защото 
парите вървят по проекти, които произвеждат реформи, те няма да се раздават произволно, пък ние да правим каквото 
решим. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНР 
 
√ Извънредно заседание на правителството за допълнителните 80 млн. лева  
Очаква се правителството да заседава извънредно днес, за да се осигурят допълнителни 80 млн. лева до края на 
годината за справяне с разрастващата се Covid криза. 
Заради нарасналата заболеваемост личните лекари и поликлиниките се включват в прегледите и диагностиката, обяви 
вчера здравният министър Костадин Ангелов. 
Общопрактикуващите лекари ще получават по 1000 лева допълнително на месец. В поликлиниките в София и в големите 
градове, ще бъдат разкрити Covid зони. 
Там лекар, медицинска сестра и лаборант ще правят диагностика с преглед, тестове и рентген на бял дроб. Работещите в  
тези екипи също ще получават по 1000 лева  допълнително. 
Значителна част от допълнителните средства са за така нареченото поддържане на готовност. Леглата за лечение на 
пациенти с коронавирус се увеличават от 10 на  20%, като за големите болници ще достигнат 50 на сто от капацитета им. 
Здравният министър Костадин Ангелов обяви: 
“В тези лечебни заведения, които определим със заповед, и които поддържат капацитет не по-малко от 50% от леглата. 
Това ще бъдат големите структуроопределящи болници в страната – университетските, областните центрове. Ще 
отпуснем допълнителни 50 млн. лева, които да бъдат за укрепване на капацитета на тези структури с оглед поддържане 
на готовност за лечение на дигностика на пациенти с Covid-19“. 
15 млн. лева ще бъдат отпуснати за антигенни тестове за пациентите с проявена клинична картина, допълни здравният 
министър: 
“Очакваме с тези мерки да помогнем и да укрепим усилията на колегите, които работят на първа линия. Да дадем 
възможност на всички български граждани да имат достъп до навременна медицинска помощ“. 
Това заяви министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов на пресконференция вчера вечерта. 
 
√ Томислав Дончев: Изкуството е да се движим по ръба на бръснача в ситуацията с коронавируса 
Промени между първо и второ четене на бюджета ще развалят концептуалния му корпус, смята вицепремиерът  
„Политически заяждания без основния. Нима държавата трябва да избяга от основната си функция да помага на 
засегнатите заради това, че идват избори. Ние се отнасяме отговорно към държавния бюджет, мислейки за следващото 
правителство, което и да е то. За съжаление, във времената на криза вместо да се смирим, да търсим консенсус, се 
получава обратното. Много от критиките към нас са дори неадекватни“. Това каза пред БНР вицепремиерът Томислав  
Дончев. 
По думите му вероятно България ще бъде страната с най-нисък дефицит от всички членки в Европейския съюз. 
„Между първо и второ четене кардинални промени в бюджета са твърде малко възможни. Това би развалило 
концептуалния корпус на бюджета... Сепаративното четене на бюджета не дава общата картина“. 
Дончев подчерта, че Националният план за възстановяване и устойчивост е изключително важен инструмент:  

https://www.youtube.com/watch?v=srG346DqdoY
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„Финансирането е малко над 12 млрд. лева, но то е част от 50 млрд. лева, които ще са налични до 2030 година. Когато 
коментираме плана, трябва да го имаме в едно с оперативните програми, с Фонда за справедлив преход. Това е един 
комплекс от мерки, предвиден да се реализира в цялост“. 
В предаването „Неделя 150“ вицепремиерът допълни: 
„Мислейки за инвестиционните приоритети, сме включвали като съображение – инвестиция, направена от плана, до 
какви нови нови инвестиции ще доведе. Част от мерките имат такъв ефект, например, при изграждането на дигиталните 
магистрали... Искам да чуя всяко мнение, всяка конструктивна критика. Всяка препоръка отвън я приемам, защото така 
планът ще бъде усъвършенстван“.  
Томислав Дончев оцени и кризата с коронавируса у нас:  
„Здравната ни система е много по-подготвена за справяне с коронавируса. Сега изкуството е да се движим по ръба на 
бръснача, тоест, да бъдат предприемани адекватни мерки, които да не позволяват експанзия на епидемията и в същото 
време да не задушват икономиката и хората да живеят сравнително нормално... България е на 17-о място по отношение 
на заболеваемостта и на 10-о по смъртност в ЕС, ако картината се влоши, правителството е в готовност да прилага по-
строги мерки. Фокусът трябва да е върху спазването на мерките в момента, защото - какъв е смисълът от по-строги 
мерки, ако сегашните не се спазват напълно... КПП-та са логични, когато заболяването е концентрирано само в един 
район и имаме абсолютно чисти райони“.  
 
√ София и Скопие ще продължат да търсят общо решение по откритите въпроси 
Премиерите на България и на Северна Македония Бойко Борисов и Зоран Заев са провели телефонен разговор, на който 
са заявили намерение за намиране на решение по откритите двустранни въпроси, съобщава БГНЕС, като цитира агенция 
МИА. 
В съобщение на пресслужбата на правителството на Северна Македония се казва, че Заев и Борисов изразили общата си 
увереност, че както те самите, така и съответните правителствени представители и екипи ще продължат разговорите по 
отворените двустранни въпроси с цел намиране на решение, което да бъде в интерес на двете страни и на европейската 
интеграция. 
Заев е пожелал на Борисов здраве и бързо възстановяване от коронавируса. Борисов от своя страна е осведомил Заев, че 
се чувства много по-добре и здравословното му състояние е стабилно. 
Двамата премиери са обсъдили още подготовката на предстоящата среща в София в рамките на Берлинския процес и са 
се договорили да разговарят отново по телефона утре, за да решат дали срещата Европейски съюз - Западни Балкани ще 
бъде проведена с физическо присъствие или онлайн, се казва в съобщението. 
 
√ Министър Захариева на среща с македонския си колега 
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева ще проведе видеоконферентна среща с министъра 
на външните работи на Република Северна Македония Буяр Османи. Срещата е част от съвместното председателство на 
Берлинския процес. 
Османи и Захариева ще разговарят след като в петък България уведоми Европейската комисия, че не може да подкрепи 
преговорната рамка за Република Северна Македония, тъй като тя не гарантира защита на интересите на България. 
В основата на позицията на България за преговорите за еврочленство на Скопие стои искането за изпълнение на 
Договора и рамковата позиция на парламента от 2019 година, която поставя като условия Скопие да преустанови 
претенциите за признаване на т.нар. „македонско малцинство" у нас, да се използва фразата „официален език на 
Република Северна Македония", което не може да се разглежда като признание от българска страна за съществуването 
на т.нар. „македонски език", да бъде прието, че "Северна Македония" се отнася към държавата, а не географския регион, 
част от който е в България. 
Макар официално обявената основна тема на разговорите да са младите и гражданското общество в Западните Балкани, 
очакванията са именно отношенията между Скопие и София да доминират срещата. 
Срещата на външните министри цели да подготви Срещата на върха от Берлинския процес между Зоран Заев и Бойко 
Борисов утре. 
Берлинският процес е инициатива, лансирана през август 2014 г. от германския канцлер Ангела Меркел, която цели да 
разшири и икономическото сътрудничество между Европейския съюз и страните от Западните Балкани. 
За първи път формата се съпредседателства от държава членка на Съюза и страна – кандидатка за членство. 
 
√ Изплащането на пенсиите и добавките към тях започва от днес 
Изплащането на пенсиите и добавката от 50 лева към тях ще започне от днес и ще приключи на 20 ноември, предаде 
БГНЕС. 
2 118 500 пенсионери ще получат добавка от 50 лв. към пенсиите си за месец ноември. 
Допълнителната сума ще се изплаща на всички пенсионери, независимо от размера на техните пенсии. 
За изплащането на добавките за ноември са отпуснати допълнителни 105 925 000 лева по бюджета на държавното 
обществено осигуряване. 
Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 
г. 
Изплащането на добавката от 50 лв. към пенсиите става за четвърти месец подред и е стъпка за подкрепа на 
пенсионерите, планирана в пакета със социално-икономически мерки на правителството. 
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√ ДФЗ: До 10 ноември стопаните заявяват помощ за погасяване на кредити 
До 10 ноември ДФ „Земеделие“ приема заявления по държавната схема „Помощ за подкрепа за осигуряване на 
ликвидност на земеделските стопани, извършващи дейност в първичното селскостопанско производство за 
преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от Cоvid-19". 
Бюджетът по помощта е 56,580 млн. лв., напомнят от агенцията. 
Държавната помощ ще подпомогне земеделски производители - животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни 
животни и картофопроизводители, които са отсрочили кредитите си, предоставени от ДФ „Земеделие“ в периода 2008-
2012 г. и са в невъзможност да ги погасят в условията на пандемията от Covid-19, информира ДФЗ на своя сайт. 
Самата подкрепа е под формата на преки безвъзмездни средства, покриващи част от главницата и лихвите, дължими по 
заеми, които вече са били отпуснати на стопаните от ДФЗ в периода 2008 – 2012 г. Целта е да се отговори на нуждите от 
ликвидност на земеделските производители и да им се помогне да продължат своите дейности по време на и след 
избухването на пандемията от коронавирус. 
От агенцията посочват, че размерът на помощта за един стопанин е до 100 000 евро. 
Подпомогнати за покриване на част от разходите по кредити, редовно отсрочени до 27.11.2020 г, ще бъдат земеделски 
стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. 
На финансиране подлежат производители, които нямат изискуеми публични задължения към държавния бюджет, 
напомнят от ДФЗ. 
 
Investor.bg 
 
√ ИПИ: Диференцираният ДДС мина по пътя на COVID и зави в нова посока 
Мярката не води до по-ниски цени за потребителите, а до по-голям марж на печалбата в определени сектори, пише 
Зорница Славова  
Още с намаляването на данък добавена стойност (ДДС) за хотелите през 2012 г. до 9% и загубата на данъчния 
неутралитет на държавата, исканията за диференцирани ставки на данъка за различни сектори зачестиха, пише в 
коментар икономистът Зорница Славова от Института за пазарна икономика (ИПИ). Пандемията се оказа добър момент 
за успешен пазарлък и още няколко сектора получиха облагата от 9% ДДС - ресторанти, книги, бебешки стоки, фитнес 
услуги, общи туристически услуги. 
В бюджета за 2021 г. се вижда, че намалението се отнася само за догодина, след което ставките вероятно отново ще 
бъдат 20% - колкото и за останалите стоки и услуги, допускат в ИПИ. Според бюджетната прогноза по-ниските ставки на 
ДДС ще доведат до намаление на приходите от косвени данъци през 2021 година. Очаква се те на нараснат с 4,4% вместо 
с 5,7% без диференциация. 
Естествено, след разширяването на изключенията, веднага последваха искания на нови. В края на октомври премиерът 
Бойко Борисов обеща по-нисък ДДС и за доставката на храна от ресторантите за вкъщи, припомня още икономистът. 
Диференцираният ДДС води до значително изкривяване на пазара и няма икономически аргументи за намаляване на 
ставката само за някои стоки и услуги. Сега за първи път намаляването на ДДС е насочено към конкретен сектор и 
субектите в него, а не към определена услуга и потребителите. 
Няма да има намаление на приготвените (или неприготвени) храни изобщо, а на доставките за вкъщи от ресторантите. 
Това предизвика търговските вериги за хранителни стоки да настояват за намаляване на данъка и за храните от топлите 
витрини в супермаркетите. 
"Ако досегашната логика на диференциация се спази, би трябвало да се уважи това искане и фокусът да е насочен към 
потребителите на конкретната стока или услуга, а не към ресторантите", пише Славова. Само че правителството очевидно 
иска да подпомогне точно ресторантите и използва намаляването на ДДС за някои сектори като антикризисна мярка. 
Това ще доведе до още по-сериозни негативи за икономиката – изкривяване на стимулите, неясни ефекти, сложност за 
администриране, създаване на предпоставки за заобикаляне на закона и данъчни измами и предизвикване на чувството 
на несправедливост и несигурност на пазара. 
Положителното в случая е разкриването на факта, че управляващите си дават сметка, че намаленият ДДС за някои стоки 
и услуги не води толкова до намаляване на цените за потребителите, колкото до увеличаване на маржа на печалбата за 
търговците. 
В период, в който икономическият растеж, повишаването на заетостта и привличането на инвестиции са от ключово 
значение, по-добрият вариант би бил обща по-ниска единна ставка за цялата икономика, пише в заключение Зорница 
Славова. 
 
БНТ 
 
√ Теменужка Петкова: Правителството предприе редица мерки, за да може хората да запазят работните си места 
От правителството многократно беше анонсирана втората вълна на COVID, взети са всички мерки и продължават да се 
взимат такива, заяви в студиото на "Денят започва" министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Като пример за 
непрекъснатата работа на правителството тя посочи и анонсираните вчера нови 80 милиона лева, които ще влязат в 
системата на здравеопазването. 
"Хората трябва да бъдат спокойни, че правителството е на своето място", увери министърът. 

https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/kiril-ananiev-normalno-e-v-momenta-da-razhlabim-fiskalnata-politika-315106/
https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/biznesyt-poiska-9-dds-i-za-toplite-vitrini-315222/
https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/biznesyt-poiska-9-dds-i-za-toplite-vitrini-315222/
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Непрекъснато се правят анализи на ситуацията, така че да бъдат взети най-добрите мерки както за хората, така и за 
икономиката. Министърът обясни, че е изключително важно икономиката да работи и хората да запазят своите работни 
места. По нейно мнение настоящите мерки са адекватни към ситуацията и призова хората да ги спазват. 
"Правителството предприе редица мерки, за да може хората да запазят работните си места и да осигурят 
стандарта и начина си на живот", каза Петкова. 
Кризата е променила дневния ред на целия свят и е нормално бизнесът да изпитва затруднения, обясни министърът. Тя 
каза, че не се е забелязал спад на потреблението на електрическа енергия у нас при първата вълна от коронавирус през 
пролетта. При природния газ обаче не е била такава ситуацията и потреблението се е свило. "Булгаргаз" е предприел 
съответните мерки, успокои Петкова. 
Проверката на Министерство на енергетиката в "Топлофикация София" по отношение на сметките за предишния 
отоплителен сезон не е показала нарушение. Министърът каза, че приветства усилията на дружеството да опрости 
сметките, за да станат разбираеми и уточни, че проблемът с тях е бил комуникационен. 
Предстоят да бъдат представени пред Народното събрание и резултатите от проверката на КЕВР. 
"Намаляването на газа с 40% потребителите го виждат и отчетен положителен ефект", увери министърът. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Как изборът на Байдън ще се отрази на България и света  
Защо американците предпочетоха Джо Байдън? На първо място - защото са отблъснати от начина, по който президентът 
Тръмп реагира на коронакризата - тя не само отне живота на близо 240 000 души, но и удари тежко икономиката. 
В същото време мнозина бяха готови да гласуват за всеки, различен от Тръмп. На трето място, Тръмп нямаше накъде 
повече да разшири базата си от гласоподаватели от миналите избори, докато Байдън и Демократическата партия го 
направиха с небивала мобилизация за гласуване и с факта, че за разлика от Хилари Клинтън, Байдън обедини 
демократите. 
Докато щатите по източното и западното крайбрежие традиционно подкрепиха Байдън, а във вътреността на страната 
бяха за Тръмп, победата на Байдън дойде поради факта, че той успя да преобърне нагласите в няколко щата. 
Той успя да спечели така начерената синя стена - Мичиган, Уисконсин и Пенсилвания - които на миналите избори 
подкрепиха Доналд Тръмп, но сега отрязаха пътя му към Белия дом. Решаващ се оказа родния щат на Байдън - 
Пенсилвания, който той посети 14 пъти по време на кампанията. В този щат много от фабриките и заводитепострадаха от 
търговската война на Тръмп с Китай. Тръмп първоначално поведе с 675 000 гласа в деня на вота и прибързано обяви, че е 
спечелил щата. Но между сряда и петък Байдън получи 75% от подадените по пощата гласове. Когато преднината на 
Байдън надхвърли 34 000 гласа, беше избегната необходимостта от задължително повторно преброяване, което се 
изисква при разлика от и под 0.51 процента. За Байдън това беше моментът на победата, когато спечели щата и Белия 
дом. 
Байдън може да се гордее и с очакваната победа в Аризона - щат, в който печели според Фокс нюз, а според CNN - само 
води, защото там демократ не е печелил от 24 години. 
Броенето трескаво продължава в Северна Каролина и Джорджия, като в последния щат гласовете са на кантар и най-
вероятно ще се стигне до повторно преброяване. АП припомня, че от 2000 година е имало над 31 повторни щатски 
преброявания, но на резултата от вота са повлияли само три. 
За светът обаче победата на Байдън идва с въпроса - какво да очакваме от него на световната сцена и конкретно - в 
нашия регион. По темата разговаряхме с Маргарита Асенова от Фондация Джеймстаун. 
Ново начало - за американците и за света с един предвидим президент, който ще върне доверието на съюзниците и 
добрия тон в дипломацията. Байдън добре познава Източна Европа, той участва в подготовката на страните от този 
регион за влизане в НАТО и помогна за ратифицирането на тези договори в Сената. Познава и Балканите, както и Русия. 
Маргарита Асенова подчертава, че като вицепрезидент е бил против политиката на рестартиране на отношенията между  
Вашингтон и Москва, водена от президента Обама и е е бил за изпращане на оръжия на Украйна за защита от Русия след 
анексирането на Крим. 
"Неговата политика спрямо нашия регион, спрямо Евразия и Русия е много по - решителна, ясна, точна и некомпромисна 
спрямо поведение, което подкопава сигурността на източноевропейските държави", заяви Маргарита Асенова, 
анализатор - фондация "Джеймстаун" - Вашингтон. Политиката на санкции спрямо газопроводите Северен поток и 
Балкански поток ще продължи, както и други политики спрямо Източна Европа. 
"Това са политики, които създадоха повече военни бази в Източна Европа, защитен щит около Черно море, тази част от 
политиката ще продължи, както и енергийната политика. Аз очаквам, че санкциите срещу северен поток ще бъдат приети 
от Сената през декември. това няма да се промени", каза още Маргарита Асенова, анализатор - фондация "Джеймстаун" 
- Вашингтон. 
"Но България също така трябва да очаква, че поведението, което правителството показа с Балкански поток няма да 
остане незабелязано и несанкционирано", допълни тя. 
"Отношенията с Европа и НАТО ще се нормализират. Аз очаквам много по-добро сътрудничестов с ЕС и страните от НАТО 
и много по-цивилизовано отношение от страна американската администрация към партньорите в Европа", коментира 
още Асенова. 
Но позицията на Вашингтон по важни въпроси като искането за увеличаване на средствата за отбрана от страна 
европейските партньори в НАТО няма да се промени, прогнозира Маргарита Асенова. 
Промяната в Съединените щати е факт. Сега Джо Байдън трябва да покаже на американците и на света какъв президент 
ще бъде. 

https://bntnews.bg/news/temenuzhka-petkova-pravitelstvoto-predprie-redica-merki-za-da-mozhe-horata-da-zapazyat-rabotnite-si-mesta-1082149news.html
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Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Мариана Николова: 2 пъти по-евтино е настаняването на карантинираните в хотелите, вместо в болниците 
Хотелиерите могат да предоставят 5000 легла на карантирани 
Около 2 пъти по-евтино излиза настаняването на карантинираните в хотелите, отколкото в болниците, 
обяви вицепремиерът Мариана Николова в предаването „Седмицата“ на „Дарик“ във връзка с идеята за осигуряване на 
леглова база в хотелите като буферна зона в условията на пандемията от коронавирус. 
"Над 3000 легла сме осигурили, а легловата база, която могат да предоставят хотелиерите е от 5000", обясни Николова. 
По думите ѝ, на контактните лица се дава предписание да се карантинират и идеята е тези, които нямат симптоми или 
симптомите им са леки, да бъдат карантинирани в хотелите.  
"Изискванията и условията, които предлагат хотелите, са важни, но важна е също и спешността", посочи вицепремиерът.   
Тя коментира, че отговорността е на всички граждани. Може да се коментира за намаляване на дните на карантините, но 
това зависи от медиците, отбеляза Мариана Николова. 
Едно от основните изискавания за избор на хотел, където да бъде настанен всеки карантиниран, е близостта на хотела до 
населено място. 
 
√ 10 начина, по които Covid-19 ще промени света в дългосрочен план 
10 месеца след началото на пандемията знаем, че светът не беше достатъчно добре подготвен, за да се справи с 
нея 
Covid-19 имаше незабавно и огромно отражение по света. Как обаче пандемията ще се отрази на човечеството в 
дългосрочен план все още е рано да се каже, пише Financial Times. 
10 месеца след началото на пандемията знаем, че светът не беше достатъчно добре подготвен, за да се справи с нея. 
Коронавирусът отне около 1,1 милиона живота в световен мащаб, предимно сред по-възрастната част от населението. 
Нещо повече - някои страни се справят много по-успешно с пандемията, отколкото други. 
Светът вече знае, че Covid-19 доведе до тежка глобална рецесия, но ударът ѝ не е еднакъв в различните страни. 
Икономическите щети са значително по-тежки за по-младите, хората с по-ниска квалификация, работещите майки и 
уязвимите малцинства. 
Вече е ясно, че социалното дистанциране навреди на бизнес активността, зависима от човешката дейност, като 
облагодетелства някои хора, които имат възможността да останат по домовете си. Мярката обаче доведе до колапс при 
пътуванията. Ясно е и че много бизнеси ще излязат от кризата под тежкото бреме на дълга, а някои от тях няма да се 
спасят изобщо. 
Не на последно място - ясно е, че играта на обвинения по отношение на пандемията дестабилизира отношенията между 
САЩ и Китай. Освен това коронакризата засегна и глобализацията, поставяйки я под въпрос, особено по отношение на 
веригите на доставка. 
Какви са очакваните дългосрочни ефекти на пандемията? Ето 10 възможности: 
1. Бъдещето на пандемията 
Възможно е ваксина да бъде налична скоро и тя да се разпространи по света не много по-късно. Този вариант обаче 
изглежда малко вероятен. Ако това е така, пандемията ще остане заплаха за дълго. 
2. Икономическите загуби 
Икономическите загуби до голяма степен зависят от това колко бързо пандемията може да бъде овладяна, но и от 
мащаба на безработицата, лошите дългове, увеличената бедност, от проблемите в образованието и пр. 
Световната икономика и повечето от икономиките на отделните държави вероятно ще са трайно по-малки, а хората в тях 
ще са по-бедни, отколкото иначе биха били. 
3. Структурата на икономиките 
Дали икономиките ще се върнат към начина, по който функционираха преди Covid-19, или хората ще спрат да пътуват и 
ще напуснат офисите завинаги? Вероятно и двете. Пътуванията ще се възстановят. Работата от офиса също. Но те може да 
не се върнат изцяло към статуквото отпреди пандемията. Светът се насочи към нова виртуална среда, която няма да 
напусне. Тези промени при работата и живота може да останат и те са за добро. 
4. Засилената роля на технологиите 
Увеличената роля на технологиите няма да се промени след края на пандемията. В същото време централната роля на 
технологичните гиганти привлече фокуса на регулаторите върху огромното им влияние. Натискът за регулиране на 
монополите и увеличаване на конкуренцията, особено в технологичния сектор, вероятно ще се увеличи. 
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Covid-19 доведе до ръст на онлайн комуникациите. Графика: Financial Times 

 
5. Увеличената роля на правителствата 
Големите кризи обикновено водят до промяна в ролята на правителството. Вероятно е правителствата да останат по-
склонни към намеса дори след отшумянването на пандемията. 
6. Множеството интервенции 
Централните банки са решени да поддържат за дълго ниски лихвените проценти. В някакъв момент фискалните 
дефицити обаче ще трябва да бъдат намалени. Имайки се предвид натиска за харчене, това вероятно ще значи по-високи 
данъци, особено за по-богатите. 
 

 
Първоначалният удар от Covid-19 беше по-тежък, отколкото този на Голямата депресия. 

Графика: Bloomberg 
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7. Ефектите върху местните продукти 
Някои страни отговориха ефективно на кризата, докато други не успяха. Дали страната е демократична, или не обаче не 
беше основната причина за различията. Популистките правителства на лидери като Жаир Болсонаро, Борис Джонсън и 
Доналд Тръмп се представиха по-слабо. Това може да доведе в промяна на следваните от тях политики. 
8. Отражението върху международните отношения 
Това е наистина глобална криза, която може да бъде ефективно управлявана само с глобално сътрудничество. И все пак 
тенденциите в посока на едностранчивост и международни конфликти са подсилени от пандемията, имайки се предвид 
и примерите от САЩ и Китай.  
9. Бъдещето на глобализацията 
Вероятно е глобализацията да се забави след Covid-19. Многостранната система вероятно ще бъде допълнително 
ерозирана, особено на фона на проблемите на Световната търговска организация и търговските спорове между Запада и 
Китай. В същото време виртуалната глобализация вероятно ще се ускори. 
10. Управление на глобализацията 
В това отношение Covid-19 е нож с две остриета. От една страна, има засиленото желание за подобрения не само на 
местно, но и на глобално ниво, особено по отношение на климата. От друга страна, намалената е легитимността на 
международните споразумения, особено след като САЩ се оттеглиха от Парижкото споразумение за климата и 
преустановиха финансирането си към Световната здравна организация. 
 
√ Кризата вече ясно очертава жертвите и оцелелите в икономиката 
Производителите се справят по-добре от много доставчици на услуги в Covid икономиката 
Коронавирусът нанесе жесток удар на световната икономика, като станахме свидетели на увеличаваща се безработица и 
фалиращи фирми по целия свят, пише в свой анализ The Wall Street Journal. 
Но месеци след кризата се очертава ясно разделение между жертвите и оцелелите. Страните, работниците и 
индустриите, които разчитат на производството – от компютри до мебели и играчки се справят и дори преуспяват насред 
икономическият водовъртеж. 
Междувременно онези, които предоставят услуги, които всъщност хората избягват от страх от заразяване, се борят за 
оцеляване. Услугите, които не изискват физическа близост - като много финансови услуги, софтуер и телекомуникации - 
са по-малко засегнати, както и строителството и земеделието. 
Това разделение между производството и услугите означава, че икономическата болка е засегнала особено силно 
жените и имигрантите, както и икономиките с големи сиви сектори или тези, които разчитат в голяма степен на туризма, 
развлеченията и пътуванията. 
Разделението е особено тревожно, като се има предвид увеличаващия се брой на заразени тази година през есента в по-
голямата част от Запада, което предполага, че работниците, компаниите и страните, които разчитат на услугите, се 
сблъскват с дълго и болезнено възстановяване, което може да настъпи едва когато има широко разпространена ваксина 
срещу Covid-19. 
Разделението 
Според прогнозите на Международния валутен фонд икономиките в света се различават през тази година по-рязко от 
всякога. Голяма част от разликата изглежда се свежда до икономическата структура, с която страните са влезли в кризата, 
а не от това как те се справят с вируса. 
Икономиките, ориентирани към производство и износ в Азия се справят добре, докато тези с големи туристически 
сектори са сред пострадалите, дори когато пандемията беше овладяна на места. 
Например Тайланд съобщи само за няколко случая на заразени през последните няколко месеца, но разчитайки силно на 
туризма изпитва трудности. Тайван, от друга страна, е основен износител на компютърни компоненти и електрически 
машини. 
Заводите до голяма степен се възстановиха от блокиранията на национално ниво в някои страни, докато търговията с 
Китай, която произвежда основни суровини за много производители, се възстанови. 
Но услугите, предоставяни „лице в лице“, все още са в застой. Например в Обединеното кралство индустриалното 
производство отчете спад от само 6% през август спрямо февруари, но секторът на услугите се свива с 9.6%. 
През септември световното производство на автомобили отбеляза най-големия си скок от десетилетие, тъй като 
потребителите избягват обществения транспорт. Пътуванията и секторът на развлеченията остават сериозно засегнати, а 
това води до по-голяма безработица и раздува платежния баланс на някои страни, силно зависими от туризма. 
Работата на жените 
Жените търпят по-големи загуби на работни места, отчасти защото те са силно представени в сектора на услугите. За 
икономистите това е една от големите промени в настоящата рецесия, тъй като до сега мъжете са губили повече 
работните си места по време от всяко от шестте свивания на икономиката в САЩ от 1970 г. насам. 
Спадът в заетостта през трите месеца до юни спрямо същия период година по-рано е по-голям за жените в почти всички 
страни, изследвани от Международната организация на труда. 
В САЩ заетостта в сектора, свързан със свободното време, и хотелиерството отбеляза най-големия си спад през 
септември от началото на тази година - сигнал, че новият ръст на заразените все още вреди на заетостта на жените. 
Обратна миграция 
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Имигрантите са особено силно засегнати от затварянето на ресторанти, барове и други бизнеси, които включват личен 
контакт. Мигрантите представляват по-голям дял от заетостта в секторите на хотелиерството и хранително-вкусовата 
промишленост, особено в Европа. Без тези работни места мнозина бяха принудени да се върнат в родните си страни. 
Сив сектор 
В много части на света, но особено в най-бедните страни, големи дялове от работната сила се прехранва извън 
официалната заетост. Над два милиарда души работят в неформалната икономика в световен мащаб, показват данни на 
Международната организация на труда, включително над 80% от работниците в многолюдни страни като Индия, 
Индонезия и Нигерия. 
 
√ Златото не изпълнява ролята си на актив убежище напоследък 
Благородният метал и рисковите активи поскъпваха едновременно през миналата седмица 
Ръстът в цената на златото от тази седмица подчерта нещо необичайно за ралито през тази година - вместо да се движат 
в противоположна посока акциите, металите, известни като активи убежища, и по-рисковите активи са част от 
едновременно рали и цените им се повишават заедно, пише The Wall Street Journal. 
Златото и среброто записаха най-добрата си седмица от около три месеца насам, след като цените им се повишиха, 
заедно с тези на рисковите активи, в навечерието на президентските избори в САЩ. 
Четиримесечните фючърси върху златото на Comex поскъпнаха с 0,3% до малко над 1950 долара за тройунция в петък, с 
което седмичната им печалба достигна 3,9% - най-силната седмица за златото от края на юли. Американските акции 
междувременно също изпратиха най-добрата си седмица от месеци насам. 
“Необичайната корелация стана факт, след като политиката на централните банки подкрепи акциите, осигурявахки 
икономически растеж, докато насърчи златото чрез увеличаване на очакванията за ускоряване на инфлацията”, заяви 
Даниел Гали от TD Securities. Федералният резерв повтори тази седмица ангажимента си за предстоящ продължителен 
период на ниски лихви. 
Среброто, което е по-волатилно от златото, също поскъпна през тази седмица. Фючърсите върху среброто поскъпнаха с 
8,6% до 25,646 долара за тройунция, отбелязвайки най-силната си серия от началото на август насам. 
По-слабият долар също задвижи ръстовете, както и залозите на инвеститорите, че основните лихви ще останат ниски в 
обозримо бъдеще. Опасенията, че инфлацията може да се ускори от стимулите също насърчиха пазара. 
Купуването на злато обикновено е начин за хеджиране срещу риска от ускорена инфлация. Тя също така обикновено 
понижава възвращаемостта по облигациите, като по този начин благородният метал изглежда по-привлекателен за 
инвеститорите. 
“Имаме ситуация, в която капиталът тече към златото в резултат на много ниските лихвени проценти и очакванията за 
инфлацията, а едновременно с това имаме и ситуация, при която по-високите очаквания за растеж подкрепят акциите”, 
обяснява Гали. 
По-слабият долар също насърчава ръстовете в цените на активите, които рядко поскъпват успоредно със златото. Цената 
на биткойн се повиши с 13% спрямо долара през тази седмица, като стойността на криптовалутата се доближава до най-
високите си нива от три години насам според CoinDesk. 
“Общото между биткойн, златото и среброто е, че те се облагодетелстват от средата с ниски лихви”, заяви Крис Уестън от 
Pepperstone Group Limited. 
 
√ Победата на Байдън е добра новина за пазарите 
Има обаче рискове за цените на активите през идните дни и седмици  
Инвеститори и ръководители във финансовия свят си отдъхнаха в събота, след като големи телевизионни мрежи обявиха 
демократа Джо Байдън за победител на президентските избори, предлагайки известна сигурност след дни на 
противоречиви съобщения за това кой може да управлява Белия дом през следващия мандат, пише Investor.bg. 
Въпреки че настоящият президент Доналд Тръмп заяви, че ще оспори резултатите в съда, представители на Wall Street не 
се съмняват в крайния успех на Байдън. Големи медии, сред които Associated Press, NBC, Fox News и институтът „Едисън“, 
обявиха Байдън за президент. 
„Байдън е добра новина за пазарите“, казва Кристофър Стантън, главен инвестиционен директор в компанията Sunrise 
Capital Partners. „Всички сме толкова уморени от измамата, която дойде с публикациите в Twitter на Тръмп“, допълва той. 
Основните американски индекси регистрираха най-големия си седмичен ръст от април тази седмица, след като 
инвеститорите заложиха, че Байдън ще надделее, а републиканците ще запазят Сената. Този сценарий би донесъл по-
твърда ръка в Овалния кабинет и Конгреса, която ще контролира левичарските стремежи за данъците или регулации, 
които засягат негативно компании, смятат инвеститори. 
Но има рискове за цените на активите през идните дни и седмици. 
Републиканците вече заведоха няколко дела заради броенето на бюлетините, а Тръмп заяви, че предизборният му щаб 
ще предяви още искове. Съдебните спорове може да удължат изборните процедури. 
Вниманието на инвеститорите сега се насочва към Сената, където разпределението на силите остава нерешено преди 
два балотажа в Джорджия на 5 януари. Заради значението на тези надпревари, които може да донесат контрол на 
демократите над Белия дом, Сената и Камарата на представителите, януари е „новият ноември“ от гледна точка на 
изборна волатилност, казва Майкъл Първс, основател и главен изпълнителен директор на компанията Tallbacken Capital. 
Отвъд тези битки инвеститорите се тревожат за хората, които Байдън може да избере в кабинета си. Някои от тях ще 
преговарят с Конгреса за пакета от облекчения и имат засилени правомощия да определят правилата на Wall Street. 
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Имената на настоящия гуверньор на Федералния резерв и бившия консултант в компанията McKinsey Лиъл Брейнард са 
спрягани за поста финансов министър, а Байдън вече определи бившия банкер от Goldman Sachs Гари Генслър за 
съветник по финансовите регулации. 
За момента инвеститори и видни фигури на Wall Street казват, че са доволни, че изборите в крайна сметка са получили  
ясен резултат след привидно безконечното напрежение около броенето на бюлетините през седмицата. „Сега е време за 
единство“, коментира главният изпълнителен директор на JPMorgan Chase Джейми Даймън в комюнике. „Трябва да 
уважаваме резултатите от президентските избори в САЩ и, както при всички избори, да признаем решението на 
избирателите и да подкрепим мирното предаване на властта“, допълва той. 
Леон Куперман, милиардер и бивш хедж фонд мениджър, който преди време критикува демократите, заяви, че е 
доволен от резултатите. „Това е сигнал за света, че Америка не е променила ценностите си. Според мен това е нещо 
добро“, допълва той. 
Робърт Волф, голям донор на демократите и бивш ръководител на UBS Group, е ентусиазиран: „Аз съм въодушевен и 
имам дълбока надежда за бъдещето на тази страна“, заяви той. 
 
Мениджър 
 
√ Марияна Николова: Очакваме 70% спад в зимния туризъм. Догоним ли 30% плюс, ще е успех  
„Туристическият бранш продължава да е най-засегнат от коронакризата. В световен мащаб загубите са за над 730 млрд. 
долара за първите осем месеца. Няма да говорим за силен зимен сезон, но ще говорим за сезон. Очакваме спад от 70%. 
Ако успеем да догоним 30% плюс, това ще е успех“. Това заяви пред БНР вицепремиерът и министър на туризма Марияна 
Николова. 
Тя поясни, че води преговори със съседни страни за оставане в режим на максимално отваряне на общите ни 
граници. „Даваме пример за балканска солидарност и подкрепа. Важно е да обхванем повече мнения и да помогнем на 
повече хора“, добави Николова.  
По думите й, проблемът с подпомагането на екскурзоводите ще бъде отстранен до края на годината. „Бюджетът за 
следващата година цели по-голяма сигурност и по-добър живот на гражданите в рамките на възможностите на 
държавата и в условията на коронакризата. Мерките, които се изпълняват от Министерството на икономиката към 
бизнеса са около 2 млрд. лева“.  
2021 г. ще е годината на специализираните видове туризъм, подчерта Николова. „Целта на годишната ни програма е да 
позиционираме България като спокойна и сигурна дестинация, която предлага разнообразни възможности през четирите 
сезона. Акцентът ще е върху услугите в близост до природата и здравословния начин на живот“, каза още тя.  
„Мога да кажа, че по предварителна оценка на Световната организация по туризъм през юли 2020 г. е 81%, през август е 
79% в световен мащаб. Спадът на входящия туризъм за първите 8 месеца от годината е около 80% по данните Световната 
организация по туризъм. Изходящите туристически пътувания в световен мащаб са намалели с 700 млн. за първите 8 
месеца на 2020 г., което генерира загуби от 730 млрд. долара. Принципно е, че страните от ЕС отбелязват общ спад на 
входящия туризъм“, каза още Марияна Николова.  
 
√ Отпускат още 80 млн. лв. за реорганизация в медицинската помощ до края на годината  
Държавата се намира в сериозна фаза на епидемията с COVID-19. От две седмици числата са такива, че двуседмичната 
заболеваемост е над 300 болни/100 000 души население. Съгласно плана, който правим при такава ситуация, правим 
реорганизация в медицинската помощ в страната. Това съобщи на извънреден брифинг в Министерския съвет здравният 
министър проф. Костадин Ангелов.  
Новите мерки, които ще се приложат до края на годината, за да се обезпечи тази реорганизация, са в размер на 80 млн. 
лв. Те ще бъдат насочени в следните направления: в етап доболнична помощ за укрепване капацитета на 
общопрактикуващите лекари - 5 млн. лв. на месец ще бъдат отпуснати допълнително за всички общопрактикуващи 
лекари у нас, на всеки общопрактикуващ лекар - отделно по 1000 лв. В етап болнична помощ - с 10% ще се увеличи 
капацитета във всички болници за поддържане на готовност за легла за пациенти с коронавирус. 
"Разбираме, че усилията на лекарите стават все по-големи и натискът върху тях се увеличава всеки ден. По последни 
данни, всеки трети от тестваните български граждани, е положителен", каза проф. Ангелов. 
В някои от ДКЦ- тата в София и в по-големите градове в страната, където натискът върху болничната система е 
изключително голям, ще бъдат разкрити допълнителни COVID-зони, в които ще работят лекар, сестра, лаборант, и в тях 
ще се извършва клиничен преглед, тест за COVID-19, лабораторни изследвания за кръв по преценка на лекаря и образно 
изследване на белия дроб. На месец това прави около 3 млн. лв. Екипът, който работи там, ще получава допълнително 
към заплатата си по 1000 лв. на човек на месец, както и допълнително по 10 лв. на всеки пациент, преминал през 
тази COVID-зона. Тези 10 лв. ще се разпределят от управителя на ДКЦ-то за служителите, които са участвали в 
диагностично-консултативния процес за обслужването на пациента, преминал през този център.  
От 10% на 20% ще се увеличи капацитета във всички болници за поддържане на готовност за легла. "В тези лечебни 
заведения, които определим със заповед и които поддържат капацитет не по-малко от 50% от леглата си, а това ще бъдат 
големите болници в страната ще отпуснем допълнителни 50 млн лв., които ще бъдат за укрепване капацитета на тези 
структури в оглед поддържане на готовност диагностика и лечение на пациенти с COVID-19", добави здравният 
министър.  
Допълнително се отпускат 15 млн. лв., с които ще бъдат закупени антигенни тестове за тестване на пациенти, които имат 
нужда и проявяват клинична картина с вероятност за заболяване с COVID-19.  

https://bnr.bg/horizont/post/101370020
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По думите на проф. Ангелов, по нареждане на премиера екипите на здравното и на финансовото министерство са 
остойностили мярката при повишаване на заболеваемост над 300 на 100 000 души население. "Имаме готовност на 
извънредно заседание на Министерски съвет, което ще се проведе най-вероятно утре, където тези мерки да бъдат 
приети и да започнем работа по тях. Очакваме с тези мерки да помогнем и да укрепим усилията на колегите, които 
работят на първа линия - лекарите, медицинските сестри, санитарите в лечебните заведения, да намалим натиска върху 
тези лечебни заведения, да дадем възможност на всички български граждани да имат достъп до навременна 
медицинска помощ по отношение на диагностиката и консултацията по тяхното лечение", коментира здравният 
министър.  
"Всеки ден броят на хоспитализираните се увеличава. Само днес заразените са 1257 в София, от които 141 са за 
интензивно лечение, като ръстът от вчера е 84%. Натискът върху болниците се увеличава. Очаквам до края на седмицата 
поетапно да започне включването на първите ДКЦ-та, които да са създали нужната организация за COVID-зона. Ясно е, че 
хората трябва да са мотивирани. Затова ще бъдат отпуснати тези допълнителни средства за тези, които работят в тези 
COVID-зони, както и за осигуряване на безплатни тестове. Надявам се така натъскът върху болниците да бъде намален", 
заяви столичният кмет Йорданка Фандъкова.  
Тя призова отново всички да спазват мерките. "Засилили сме максимално контрола. Все повече хора спазват мерките. 
Всеки трябва да знае, че от него зависи способността на целия град да се справи с проблема", каза Фандъкова. 
Директорът на Спешна помощ д-р Георги Гелев изрази надежда, че ще се ликвидира въпросът с недостиг на легла. 
"Работя в Спешна помощ от 1994 година. Никога не е имало 500 адреса за нощта и по над 300 за вечерта. За съжаление 
сме достигнали до такива цифри", заяви той. 
Здравният министър подчерта, че е ненужно здрави хора да си правят антигенни тестове, тъй като това според него 
натоварва системата. За последното денонощие 285 човека са преминали пред фургоните за бързи тестове. По данни на 
изследващите 2/3 са положителни, без да се броят неточните тестове.  
"Голяма част от отишлите са без симптоми. Няма смисъл да се правят. При липса на симптоми много често антигенните 
тестове са отрицателни. Няма смисъл да ни води страха. Системата е подготвена", подчерта проф. Ангелов. 
Той категорично заяви, че не всички имат нужда от „Ремдесивир”. Лекарството се предписва при определена терапия и 
ако някой не е включен в такава терапия, означава, че той няма нужда от нея, обясни здравният министър. 
 
√ Подобрява се потребителското доверие у нас през октомври  
През октомври 2020 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 0.8 пункта спрямо нивото си отпреди 
три месеца, което се дължи изцяло на повишеното доверие сред градското население. Това съобщават от Националния 
статистически институт.  
Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет 
месеца бележи леко подобрение, в резултат на което балансовият показател се покачва с 3.6 пункта. Очакванията на 
живеещите в градовете са тази положителна тенденция да продължи и през следващите дванадесет месеца за разлика 
от населението в селата, което е малко по-песимистично настроено в сравнение с три месеца по-рано. 
 

 
 
В сравнение с юли се наблюдава намаление на негативизма както в оценките на потребителите за настъпилите промени 
във финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца (фиг. 4 от приложението), така и 
в прогнозите им за следващите дванадесет месеца. 
Потребителите продължават да считат, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени, 
но с по-слабо темпо спрямо оценките, регистрирани при предходното наблюдение. Същевременно и инфлационните им 
очаквания за следващите дванадесет месеца са по-слабо изразени. 
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По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца обаче песимизмът нараства, като 
мненията на населението и от градовете, и от селата се изместват към по-негативните очаквания.  
 

 
 
През октомври по-голямата част от потребителите продължават да оценяват икономическата ситуация в страната като 
неблагоприятна за спестяване, въпреки че техният относителен дял леко намалява в сравнение с три месеца по-рано. 
Негативна е и нагласата им по отношение на извършването на разходи за „покупка на кола“, за „покупка или построяване 
на жилище (вила)“ и за „подобрения в дома“ през следващите дванадесет месеца. 
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√ Българи участват в разработката на най-големия енергиен проект в света  
Най-мащабният до момента енергиен проект в света получи зелена светлина да стартира, а замисълът и реализацията му 
е със силно българско участие. Мега проекта Energy Hub (AREH), разположен в Западна Австралия е с прогнозна стойност 
от $36 млрд. и в края на октомври получи одобрение и подкрепа от австралийското правителство. 
Съосновател и съдружник в компанията зад проекта - CWP Renewables е българинът Димитър Енчев. Един от основните 
офиси на компанията е в София, където Енчев, заедно с екипа си, от няколко години допринасят за разработката и 
стратегическото планиране на най-големия и иновативен ВЕИ проект в света. 
„Различното и новото в този проект е не само мащабът му и плановете ни да достигнем 26 000 МВ хибридно 
производство на ток от вятър и солар, но и използването на този евтин ток за производството на зелен водород за 
експорт. Само с проекти от такъв мащаб ще можем да постигнем целите за декарбонизация на световната икономика и 
да адресираме климатичната криза. Надяваме се нашият проект да бъде катализатор и след него да последват други 
такива.“, споделя Димитър Енчев. Плановете са хибридната слънчева и вятърна ферма да изнася водород от Австралия 
към Азия. 
Мега проектът вече разполага с екологично разрешително за първите 15 000 МВ хибридно производство на вятърна и 
соларна генерация. Стабилният и първокласен вятърен и соларен ресурс в западна Австралия позволява производството 
на изключително евтин ток, от който ще бъде произвеждан зелен водород посредством електролиза. Освен 
разрешително за първата фаза от 15 гигавата, този месец  Asian Renewable Energy Hub получи и статут на проект от 
национално значение от австралийското правителство, признание за стратегическата значимост на проекта в прехода 
отвъд фосилни горива. С това федералното правителство се ангажира да ускори напредъка на проекта по отношение на 
оставащите разрешителни и да окаже пълна административна подкрепа. 
„Зеленият водород и произведените от него деривати като зелен амоняк, ще имат все повече преки приложения в 
земеделието, корабоплаването и индустрията – сектори, силно базирани на фосилни горива, които трудно могат да 
бъдат електрифицирани. Проектът Asian Renewable Energy Hub поставя началото на един глобален преход към 
трансформиране на тези индустрии, които в момента са един от големите източници на парникови газове в света.“, 
коментира Димитър Енчев от CWP Renewables. 
Проектът Asian Renewable Energy Hub е разработен от CWP Renewables (дъщерна компания на PostScriptum) в 
консорциум с инфраструктурния фонд ICE, инвестиционната банка MacQuarie и производителя на турбини Vestas. 
 
√ Защо кризата удари различно икономиките в ЕС  
Икономическата криза, причинена от епидемията от Covid 19, засяга всички страни в  Европейския съюз. Ефектът обаче 
не е равномерно разпределен  – в някои ударът върху икономиката е  значително по-тежък от други. Със сравнително 
прост модел, отчитащ едва 4 фактора анализаторите от Института Брюгел  обясняват разликата дълбочината на кризата 
в  различните икономики. 
За да можем да разберем по-добре кои страни са засегнати по-тежко от кризата, нека да разгледаме прогнозирания спад 
на  БВП  през 2020 г. и да го сравним с прогнозите за растежа, направени преди пандемията. Така например, макар 
България и Австрия да имат сходен прогнозиран спад от 7,1% в лятната прогноза на Европейската комисия, България, 
като държава с по-нисък БВП, която е в траектория на дългосрочна конвергенция, е очаквала по-висок ръст през 2020 от 
Австрия. Това означава, че относителната сила на шока за нейният БВП, който може да се отдаде на пандемията, е по-

https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2020/09/PC-18-2020-22092020-final.pdf?fbclid=IwAR2p9KlmujIwabYUOp3oKs4eC4baGPhabDL3x70Ap3KkA0orxKjGShQiMAA
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голям от този на Австрия. Подреждайки държавите по този начин, ясно се вижда например как южните страни за 
значително по-силно засегнати от северните. 
 

БВП шок през 2020 г.: Разлика между юли и февруари 2020 г. в процентни пунктове  
според оценката на Европейската комисия 

 
Източник: Институт „Брюгел“ 

 
Според авторите на изследването, най-важните фактори, които обуславят разликите в  негативния ефект върху БВП в 
различните държави, са 4: силата и стриктността на ограничителните мерки върху социалния и стопанския живот, 
структурата на икономиката, нивото на публичния дълг и качеството на управлението. За всички посочени фактори има 
значителна разлика между стойностите в страните от “пестеливата четворка” (П4) - Австрия, Дания, Швеция и 
Нидерландия и тези от “южната четворка” (Ю4) - Гърция, Испания, Италия и Португалия. 
За измерване на стриктността на  ограничителните мерки учените използват индекса, разработен от университета в 
Оксфорд - Oxford COVID-19 Government Response Tracker - чиито стойности се движат между 0 и 100. Данните са 
актуализират ежедневно за всяка страна, а  за целите на анализа се използват усреднените за първото полугодие на 2020 
г. дневни стойности във всяка страна. Според резултатите Швеция е с най-либерални мерки с индекс от 25, докато Италия 
е с най-стриктните такива с индекс от 55.  
Структурата на икономиката е друг важен фактор - най-вече доколко значими в икономиката на са  дейностите, които 
предполагат близък контакт, но не се възприемат като жизненоважни, като например туризъм и занимания за отдих или 
развлечение. За целите на анализа се използва делът от БВП, който се създава от туризма. По този показател Германия е 
с най-нисък резултат от 1,1%, докато Хърватия е с най-висок - близо ⅕ от БВП там идва именно от туризъм. 
Друг фактор, който предполагаемо има важно значение е нивото на публичния дълг. За изчислението на този фактор се 
взима съотношението между дълга и БВП, което варира от 8% в Естония до 180% за Гърция.  
Последният фактор, който се взема предвид, е качеството на управление. Индикаторът за това е базиран на World Bank 
Worldwide Governance Indicator и има 6 компонента - гражданско участие и отчетност, върховенство на закона, 
политическа стабилност и липса на насилие, ефективност на държавното управление, качество на законодателството и 
контрол над корупцията. През 2018 - последната година, за която има пълни данни, най-ниски стойности се наблюдават в 
Румъния, а най-високи - във Финландия. 
Анализът спрямо тези фактори води до няколко основни извода. Държавите с по-стриктни ограничителни мерки са 
претърпели по-сериозни икономически загуби, които не са били възстановени при последващо отпускане на мерките. 
Също така, делът на туризма в икономиката, както и качеството на управление в държавата се оказват фактори с 
относително голямо значение за дълбочината на кризата в икономиката. Нивото на публичния дълг, обаче, се оказва с 
пренебрежимо ниска тежест за това колко тежка ще е икономическата криза в дадена страна. Причината е основно в 
политиката на Европейската централна банка, която (до момента) успява да предотврати изключването на някои 
държави от Европейския съюз от пазарите заради високите нива на дълг – дори страни с висок дълг имат достъп до 
финансиране на публичните си разходи и растящите дефицити.  
Ако сравним тежестта на тези фактори за разликата в шока на БВП, сравнено между П4 и Ю4, се вижда, стриктните мерки 
допринасят за 51% от разликите, управлението за - 34%, а туризма - за 15%. 
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Оценка на влиянието на отделни фактори върху икономически шок от Covid-19, избрани страни 

 
Източник: Институт „Брюгел“ 

 
Ударите от кризата, причинена от коронавируса, се усещат във всички страни от Европейския съюз и е от изключителна 
важност да се вземат специфични мерки за възстановяване на икономиката. Някои държави обаче - най-вече тези с 
ниско качество на управлението, чиято икономика разчита на туризма и които прилагат по-стриктни мерки за физическа 
изолация, са ударени по-силно от други и следва да получат повече подкрепа при възстановяване. При използването 
на  средствата за възстановяване ниското качество на управление в държавите, които са ударени най-силно, следва да 
бъде във фокуса на политиките чрез по-дълбоки структурни реформи  - то остава слабо място, което причинява негативни 
последствия не само в тази криза, но и при последващи външни шокове. 
Резюме на анализ на Института Брюгел, публикувано в Седмичния бюлетин на ИПИ. 
 
√ Fitch потвърди максималният кредитен рейтинг на Германия  
Международната рейтингова агенция Фич (Fitch Ratings) потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на Германия в 
чуждестранна валута на максималното равнище "ААА" със стабилна перспектива. Това се посочва в прессъобщение, 
публикувано на сайта на Фич, цитирано от БТА.  
Рейтинговата агенция отбелязва, че оценката "AAA" е отражение на диверсифицираната германска икономика с висока 
добавена стойност, силните институции и трайно стабилните държавни финанси, които са дали възможност за силен 
политически отговор на пандемичния шок. Комбинацията от позицията на Германия като основен референтен емитент за 
еврозоната и свръхлибералната парична политика на Европейската централна банка е осигурила значителна гъвкавост на 
финансирането. Структурният излишък по текущата сметка подкрепя позицията на страната като нетен външен кредитор, 
допълва Фич.  
Двете вълни на пандемията от Ковид-19 оказват значително влияние върху германската икономика и фискалната 
позиция на страната. Брутният вътрешен продукт (БВП) се сви с 9,8 процента на тримесечна основа през второто 
тримесечие, след което нарасна с 8,2 процента през третото тримесечие по предварителни данни. Това е по-бърз отскок 
от очакванията на Фич. Въпреки това пандемията доведе до много дълбока рецесия, изтъква агенцията. Тя прогнозира, 
че БВП на Германия ще спадне с 5,7 процента през 2020 година и ще се възстанови с темп от 4,8 процента през 2021 
година и 3,2 процента през 2022 година. 
Германското правителство обяви нови карантинни мерки, които са в сила от 2 ноември. Те включват затваряне на 
ресторанти, барове и културни институции за първоначален период от четири седмици. Очаква се 
ограниченото/частичното блокиране да бъде по-малко разрушително в икономически план, отколкото по време на 
първата вълна на пандемията, тъй като, например, границите на ЕС остават отворени, заключава в оценката си Фич. 
Германия отбеляза нов рекорд по брой на заразените за 24 часа - 23 399, показват данните на института по инфекциозни 
заболявания "Роберт Кох", цитирани от Ройтерс и Асошиейтед прес. 
 

https://ime.bg/bg/
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√ Загубите на световната икономика от кибератаки може да достигнат 90 трлн. долара  
Глобалните загуби от хакерски атаки ще достигнат 90 трилиона долара до 2030 година по оценки на Световния 
икономически форум (СИФ). 
Кибератаките и кражбите на данни са на 9-то място от първите десет най-вероятни причини за глобална криза. Щетите от 
киберпрестъпления са сравними с настоящия размер на световния БВП. 
Бизнесът на хакерите расте и броят на интернет престъпниците се увеличава. Средно,  около 1,5 милиона души са 
извършили престъпно деяние в интернет поне веднъж тази година, а през следващата година се очаква то да нарасне до 
2 милиона. 
 
√ COVID-19 кризата ще спести на света вредни емисии за 2 години и половина  
Невижданият спад в потреблението на енергоизточници поради понижената икономическа активност вследствие на 
COVID-19 ще доведе до значително свиване на глобалните вредни емисии, генерирани от енергийната индустрия. 
Според последния доклад на BNEF (аналитично звено на Блумбърг за алтернативни енергийни източници и нови 
технологии) вредните газове от днес до 2050 г. ще бъдат понижени с еквивалента им за 2 години и половина поради 
ограниченията, въведени след глобалната пандемия. 
През 2019 г. емисиите от изгаряне на различни видове горива са достигнали исторически връх, а до края на 2020 г.  се 
очаква те да бъдат с 8% по-малко. Прогнозата сочи, че постепенно ще се повишават, но никога отново няма да достигнат 
нивата от 2019 г. Освен това от 2027 г. те ще започнат устойчиво да се понижават с 0,7% на година до 2050 г. поради 
поевтиняването на новите енергийни технологии, които не изискват изгаряне. Основните причини ще са постоянния ръст 
на електричеството от вятър и слънце, както и все по-голямата популярност на електрическите превозни средства. До 
2050 г. вятърните и соларните централи ще произвеждат 56% от електричеството в света. 
Също така инвестициите в нови енергийни комплекси ще бъде 15,1 трлн. долара през следващите 30 години. От тях 80% 
ще отговарят за вятърни и соларни централи и също така за батерии и комплекси за съхраняване на енергия. Други 14 
трлн. долара ще бъдат инвестирани в разпределителната мрежа. 
Най-високото потребление на въглища в Китай ще бъде достигнато през 2027 г., а в Индия – през 2030 г., след което ще 
се понижава и през 2050 г. само 12% от електричеството ще бъде произвеждано в ТЕЦ на въглища. Природният газ ще е 
единственото изкопаемо гориво, чието потребление се очаква да продължи да се увеличава всяка година до 2050 г. – 
средно с по 0,5% на годишна база. Така след 30 години то ще бъде с 33% по-често използвано в сградното отопление и 
23% в индустрията. 
„Следващите 10 години ще са от ключово значение за прехода към нова енергийна система. Ще има три ключови 
момента: увеличено използване на вятърни централи и соларни панели, бърз ръст на потреблението на електрически 
коли, малки ВЕИ централи и нискоенергоемки строителни материали, и разработване на горива с нулеви вредни 
емисии“, коментира Джон Мур, изпълнителен директор на BNEF. 
 
√ Понижения на борсите в Европа в края на седмицата  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа се понижиха в ранната търговия в петък, следвайки силното 
рали от началото на седмица, след като Франция и Италия отчетоха рекорден брой на новозаразени с коронавирус, 
предаде Ройтерс. Липсата на ясен резултат от президентските избори в САЩ също се отразява на пазарите. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 3,5 пункта, или 0,95%, до 363,62 пункта, след като завърши 
последните пет сесии с ръст и е напът да запише най-добрата си седмица от юни насам. Немският бенчмарк DAX се 
понижи със 168,33 пункта, или 1,34%, до 12 399,76 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 40,18 
пункта от стойността си, или 0,68%, достигайки ниво от 5 866 пункта. Френският показател CAC 40 се понижи с 63,09 
пункта, или 1,27%, до 4 920,9 пункта. 
Франция, която е под национална карантина, регистрира 58 хил. новозаразени с COVID-19, като това е втори рекорд в 
страната за последните 4 дни. В Италия също отчетоха рекорд  - над 35 хил. нови случая на заразени с коронавирус. 
На този фон туристическият индекс SXTP се понижи с 1,57%, като британският авиопревозвач EasyJet, че ще съкрати още 
повече капацитета на полетите си. Акциите на компанията поевтиняха с 3,84%. 
В САЩ кандидатът на демократите Джо Байдън е все по-близо до победата в президентската надпревара с 
републиканеца Доналд Тръмп, но крайният резултат от изборите все още не е ясен. Преброяването на бюлетините все 
още не е завършило в няколко ключови щата, като самият Тръмп отново заяви, че се правят опити да му бъде открадната 
изборната победа, без да даде доказателства за това. 
„Съществуват притеснения, че изборите могат да бъдат решени в съда. Засега финансовите пазари не демонстрират 
особена загриженост относно този сценарии, но би било разумно да се подходи предпазливо към търговията“, 
коментира Майкъл Хюсън от CMC Markets 
Акциите на компанията за луксозни стоки Richemont скочиха с 8,14%, след като фирмата отчете по-добри от очакваното 
финансови резултати на фона на силните онлайн продажби в КИтай. 
Книжата на Deutsche Telekom, който притежава голям дял в T-Mobile US Inc, поскъпнаха с 2,48%, след като абонатите на 
американския мобилен оператор нараснаха повече от очакваното през последното тримесечие. 
Пореден ръст на Нюйоркската фондова борса 
Американските борсови индекси записаха повишения в четвъртък, след като технологичният сектор записа стабилни 
печалби. Вниманието на инвеститорите остава насочено върху президентските избори, като все още не е ясно дали 
Байдън или Тръмп ще спечели битката за Белия дом, пише Си Ен Би Си. 
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Промишленият индекс Dow Jones завърши сесията с ръст от 542,52 пункта, или 1,95%, до 28 390,18 пункта, след като по-
рано се повиши с над 600 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 напредна 67,01 пункта, или 1,95%, 
до 3 510,45 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши с 300,15 пункта, или 2,59%, до 11 
890,93 пункта. Сесията в четвъртък бе първата от 1982 г. насам, при която Dow и S&P 500 нарастват с над 1% в четири 
поредни сесии. 
След тези резултати трите индекса са напът да регистрират най-големият си седмичен ръст от месец април насам. За 
седмицата Dow се е повишил с 7,1%, а S&P 500 и Nasdaq съответно със 7,4% и 9%. 
Пазарът бе подкрепен от силното представяне на технологичния сектор, като акциите на Facebook и Amazon поскъпнаха 
съответно с 2,54% и 2,49%, а тези на Netflix, Apple и Microsoft – с 3,38%, 3,55% и 3,19%. За седмицата цената на книжата на 
Facebook е нараснала с 12%, а тази на Amazon и Apple с 9,4% и 9,3%. За същият период акциите на Microsoft са 
поскъпнали с 10,3%. 
Тези резултати дойдоха на фона на очакванията, че Конгресът на САЩ ще остане разделен на две – Сенатът за 
републиканците и Камарата на представителите за демократите. Това означава, че данъците най-вероятно няма да се 
повишат значително и търговската война с Китай няма да се влоши. 
„Инвеститорите започват да се примиряват с идеята за разделен Конгрес“, коментира Брайън Джейкъбсън от Wells Fargo 
Asset Management. „При този сценарии президентът няма много варианти за промяна на политиките“, коментират той. 
Пазарът бе подкрепен и от по-добрите от очакваното финансови отчети за тримесечието на производителя на чипове 
Qualcomm и автомобилния гигант General Motors, като техните акции поскъпнаха съответно с 12,75% и 5,39%. 
Смесени резултати в Азия 
Азиатските борсови индекси не успяха да намерят единна посока в петък на фона на очакваното разделяне на 
американския конгрес между републиканците и демократите, пише Маркетоуч. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 219,95 пункта, или 0,91%, до 24 325,23 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 7,97 пункта, или 0,24%, до 3 312,16 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite се понижи с 17,78 пункта, или 0,77%, до 2 282,09 пункта. Хонконгският показател 
Hang Seng напредна с 17,05 пункта, или 0,07%, до 25 712,97 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi записа ръст от 50,6 пункта, или 0,82%, до 6 190,2 пункта. 
В Австралия бенчмаркът ASX 200 се повиши с 50,6 пункта, или 0,82%, до 6 190,2 пункта. 
У нас                                                                                                                
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 1,62 пункта, или 0,38%, до 424,29 пункта. BGBX40 се понижи с 0,12 пункта, или 0,12%, до 97,49 пункта. 
BGTR30 изтри 1,14 пункта от стойността си, или 0,24%, достигайки ниво от 483,78 пункта. BGREIT се задържа на ниво от 
133,20 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Деница Сачева: На този етап няма решение за затваряне 
На този етап няма решение за затваряне, но сме готови да вземем всякакви решения според епидемичната обстановка, 
коментира в БТВ "Тази сутрин" министърът на труда и социалната политика Деница Сачева. До момента има подаде над 
100 молби за помощи от родители на деца, чийто училища са под карантина. Ще има среща с образователния и здравния 
министър, и ако трябва ще се променят условията за получаване на такава помощ, за да може тя да достига до колкото се 
може повече хора. 73 млн. лева в бюджета за следващата година са отделени за целева помощ за родители, посочи 
министърът. 
Другото, което обмисляме, е да вдигнем подохдните критерии, така че повече родители да могат да попадат в 
хипотезата да са правоимащи и да има за колкото се може повече деца, обясни Деница Сачева. По думите й този бюджет 
не е предизборен. "Той е след изборен, след изборите от 2017 година, тогава поехме ангажимент за увеличение на 
заплатите на учителите, за минимална работна заплата от 650 лв., за 300 лв. минимална пенсия - просто изпълняваме 
това, което сме обещали", отбеляза още Сачева. 
Становището на Министерството на труда и социалната политика винаги е било за универсални детски надбавки, 
отбеляза тя. Ако бягахме от отговорност, щяхме да сме подали оставка. В момента има нужда от действащ парламент, от 
приемане на актуализация на бюджета и бюджет за следващата година, обясни министърът на труда и социалната 
политика. Тя посочи, че се обсъжда мярка за бизнеси, които ще затворят. 
Със социалните партньори миналата седмица коментирахме това. Приблизително 40 млн. лева ще отделим за бизнеси, 
които биха били засегнати от заповеди както на здравния министър, така и на кметове и областни управители - 
заведенията, учебните и образователни центрове, спортни зали, фитнеси. Ще имаме възможност да финансираме 80% от 
работната заплата за служителите и работниците в тези затворени бизнеси. Имаме готовност да подпомогнем 50 000 
души, посочи Деница Сачева. 
 
√ Масови протести в Грузия с искане да се анулират парламентарните избори  
Масови протести в Грузия срещу изборните резултати. 
В Тбилиси десетки хиляди демонстранти се опитаха да блокират сградата на Централната избирателна комисия. За да ги 
разпръсне, полицията използва водни оръдия и сълзотворен газ. 
Демонстрантите настояват за анулиране на парламентарните избори от 31 октомври. Според тях вотът е бил 
фалшифициран. 
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Според официалните данни партията "Грузинска мечта" печели вота с 48 процента срещу 46 на сто за опозиционната 
коалиция, която в знак на протест отказа да влезе в новия парламент. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Мерки срещу кризата. Гост: Теменужка Петкова; 
- Изборите в САЩ. Какво следва - дискусия в студиото; 
- Кой ще лекува заразените с коронавирус в карловската болница;  
- Пандемията на COVID-19; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Как държавата ще помага в кризата. Гост: Деница Сачева; 
- Новият лидер на Америка. Ще промени ли САЩ политиката спрямо България - коментира Соломон Паси; 
- Направления за тестовете; 
- Чети етикета: Има ли токсични химикали в детските играчки; 
- Мутация на заразата. Проверявани ли са животните у нас. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 18 000 мъртви от CОVID-19 до февруари, ако не носим маски; 
в. Труд -Слави тръгна надолу, ГЕРБ и БСП - на кантар; 
в. Телеграф -Всеки втори кубик вода изчезва по тръбите; 
в. Монитор - Кризата удари всеки пети дребен търговец; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Внимание! Истинските сертификати за PCR имат мокър печат или холограмни стикери; 
в. 24 часа - Цветанов: КСНС да изготви национална стратегия за овладяване на пандемията; 
в. Труд - Вдигат ваучерите за храна до 100 лева; 
в. Труд - Джипитата също ще получават по 1000 лева; 
в. Телеграф - За професионалния празник на МВР: Наградиха полицаите, разбили нелегалните тютюневи фабрики; 
в. Телеграф - След скандала с "HelpKarma": Забраняват на шефове на кредитни фирми да са колектори; 
в. Монитор - Нетът пълен с рецепти за домашно лечение на COVID; 
в. Монитор - На срещите в София от Берлинския процес: Нов опит за преговори със Северна Македония; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Елена Поптодорова, вицепрезидент на Атлантическия клуб в България: Байдън ни познава и разбира, ще 
вкара душа в хартията на нашите споразумения; 
в. Труд - Историкът акад. Георги Марков пред "Труд": В Скопие ми казваха: "И Ботев може да е бил македонец"; 
в. Телеграф - Цонка Димитрова, лицето от кутията през соца: Фабриката за локум пробва да ме купи с две кутии бисквити; 
в. Монитор - Младен Владимиров, психолог: Кризите идват, за да подредят приоритетите ни; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Седем драматични предупреждения от US изборите за Европа; 
в. Труд - Разхлабването на разходите ще е трудно за овладяване; 
в. Телеграф - Контрол и честност ни липсва; 
в. Монитор - Предвидливо и за домашните ни любимци. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 09 ноември 
София 

- От 9.30 ч. ще се проведе дигитална научна конференция с международно участие „Българите в Западните 
Балкани (100 години преди и след Ньой)". Конференцията ще се излъчва чрез фейсбук-страниците на Института 
за исторически изследвания - БАН и Македонския научен институт. 

- От 10.00 часа на фейсбук страницата на Фондация „Фридрих Еберт" ще се състои онлайн конференцията 
„Балканите в стратегическата визия на Китай" с участието на вицепрезидента Илияна Йотова. 

- От 11.00 часа чрез видеоконферентна връзка под домакинството на МВнР ще се проведе Среща на министрите 
на външните работи от Берлинския процес за Западните Балкани. След края на видеоконферентната Среща на 
външните министри в 13.30 часа ще се състои пресконференция на двамата съпредседатели Екатерина 
Захариева и Буяр Османи в онлайн формат. 

*** 
Варна 

- От 11.00 часа в района на Военноморския музей ще се състои ритуал по поднасяне на венци и цветя на кораба 
музей „Дръзки" и на паметника на капитан I ранг Димитър Добрев по повод 108-ата годишнина от най-голямата 
българска военноморска победа. 

- От 16.30 часа в Областния информационен център ще се състои церемония по връчване на международни 
сертификати SSI Open Water Diver по проекта за Обучение на водолази - любители по програмата „Водолаз в 
открити води". 
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*** 
Пловдив 

- От 9.00 часа в зала 2 на Окръжния съд ще се гледа делото срещу мъж, обвинен за укриване на данъци в размер 
над 53 000 лв. 

- От 9.30 часа в зала 10 на Окръжния съд ще се гледа делото срещу четирима души, обвинени за незаконни 
археологически разкопки. 

- От 14.30 часа в зала 1 на Окръжния съд ще се гледа делото срещу мъж, обвинен за източване на средства по 
схеми и мерки за директни плащания от Държавен фонд „Земеделие". 

 

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

