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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
Cross.bg 
 
√ 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. 
Бизнесът настоя 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. 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНР 
 
√ Кабинетът приема мерки във връзка с изпълнението на бюджета за 2020 г. 
Правителството ще допълни решението си за броя на студентите и докторантите, приемани за обучение в държавните 
висши училища за настоящата академична година. По предложение на министъра на финансите, министрите ще одобрят 
мерки във връзка с изпълнението на държавния бюджет за тази година. 
Ще бъде открита процедура за отдаване на концесия на морски плаж „Хижа Черноморец - юг“, в община Варна. На 
президента ще бъде предложено да награди актьора Руси Чанев с орден „Свети Свети Кирил и Методий“ - Първа степен, 
а с орден Стара Планина - Първа степен да бъде отличен актьорът Иван Иванов. Кабинетът отново ще заседава чрез 
видеоконферентна връзка. 
 
√ Извънредният труд се увеличава от 150 до 300 часа годишно 
Депутатите ще гласуват окончателно промени в Закона за закрила на детето, които въвеждат допълнителни ограничения 
на употребата на изделия за пушене, различни от тютюневите. Поправките в закона, внесени партия "Воля", са 
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мотивирани от вредите, които продуктите, наподобяващи тютюневите с неясен произход и субстанция, могат да нанесат 
върху подрастващите. Този тип продукти стимулират децата да ги използват в неумерени количества, като ги консумират 
продължително време без прекъсване, а това засилва вредата върху живота и здравето им и поражда нагласи, че 
пушенето е безвреден и приятен навик, посочват още от партията на Веселин Марешки. 
Депутатите ще разгледат окончателно и промените в Кодекса на труда, според които извънредният труд се увеличава от 
150 до 300 часа годишно. Разширява се и обхватът на еднодневните договори. Предложението на Обединените патриоти 
предвижда 24 май да се отбелязва като Ден на Св. Св. Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на 
славянската книжовност. 
 
√ Спад в предложенията за работа 
Рязък спад в предложенията за работа в края на октомври, отчита най-популярната у нас платформа за заетост. 
След два месеца на положителна тенденция при публикуваните обяви, през октомври те са с 13% по-малко от септември. 
Според актуалното месечно изследване на експертите, негативните тенденция при обявите за работа не се забелязва 
само в Ай Ти сектора. 
За хотелиерството и ресторантьорството обаче предложенията са намалели с 43%, за строителството със 17%, за 
търговията и продажбите със 16 на сто. 
Въпреки значителния спад, секторът “търговия и продажби“ продължава да предоставя най-големия дял от 
предложенията за работа. 
22% от всичките обяви следван от производството 15% и Ай Ти сектора – 12 на сто. 
Обявите за работа в София са с 10 на сто по-малко през октомври в сравнение със септември. 
Между 10 и 22% намаляват и предложенията в останалите големи градове на страната, а всяка втора публикувана оферта 
е за работа в столицата. 
 
√ Близо 2000 пчелари са поискали помощ от Националната пчеларска програма 
Близо 2 000 пчелари са поискали финансово подпомагане от Националната пчеларска програма, съобщават от Фонд 
“Земеделие“. 
Подадените заявления са за над 8 млн. лева, но бюджетът по програмата за годината е с два милиона по-малко. 
В момента експертите от Фонд “Земеделие“ проверяват исканията за финансиране. 
Бюджетът на Националната програма по пчеларство за периода 2020 – 2022 година се осигурява на равни части от 
Европейския съюз и националния бюджет. 
 
√ Рекорден брой заразени с Covid-19 за седмица в глобален мащаб 
Броят на заразените с коронавируса в света за изминалата седмица се е увеличил с над 3,6 милиона души, което е най-
високият показател от началото на пандемията, съобщи Световната здравна организация (СЗО), предаде БТА, 
позовавайки се на ТАСС. 
Жертвите на патогена са с 54 000 повече. 
За последната седмица общият брой на случаите на Covid-19 се е увеличил с 8 процента спрямо предходната седмица, 
уточнява СЗО. 
Към 8 ноември в света са регистрирани около 49,7 милиона заразени и над 1,2 милиона починали от болестта. 
Най-голям дял сред новите случаи продължава да има Европейският регион, откъдето са дошли над половината (54 
процента) от потвърдените заразявания и почти половината (47 процента) нови жертви. 
В Европейския регион от 2 до 8 ноември от Covid-19 са се разболели почти 1,99 млн. души, а общият брой на заразените 
надхвърля 13 милиона. 
В Северна и Южна Америка общият брой на заразените е нараснал с над 1 млн. души до над 21 млн. души. В Югоизточна 
Азия за седмицата са се заразили над 390 000 души и общият брой вече е над 9,6 милиона. 
В САЩ за седмица заразените са нараснали с над 684 000, във Франция - с над 382 000, а в Индия - с над 323 000 
 
√ ЕП и правителствата от ЕС се споразумяха за бюджет 2021-2027г. 
Преговарящите между Европейския парламент и правителствата на ЕС се споразумяха във вторник за подробностите по 
бюджета на съюз за 2021-2027 година, като се възприема като ключова стъпка за активиране на пакета за възстановяване 
от коронавирусната криза на стойност 1,8 трилиона евро, целящ да направи икономиката по-зелена и по-цифровизирана. 
"Сделка за Европа - преговарящите от Съвета и Европейския парламент постигнаха политическо съгласие по бюджета и 
пакета за възстановяване на ЕС", заяви говорителят на германското председателство на ЕС Себастиан Фишер в "Туитър", 
добавяйки, че споразумението все още се нуждае от официално одобрение, съобщава Ройтерс. 
Сделката, която отне почти четири месеца за преговори, посочва ясно, че правителствата могат да получат пари от ЕС, 
само ако спазват върховенството на закона - условие, на което Полша и Унгария се противопоставят, тъй като са под 
надзора на ЕС за подронване на независимостта на съдебната власт. 
Споразумението увеличава с 16 млрд. евро разходите на бюджета на ЕС от 1,1 трилиона за здравеопазване, образование 
и сигурност в сравнение с първоначалното споразумение на лидерите на ЕС от юли. 
Сделката също така определя нови, целеви приходи за европейския бюджет, за да може блокът да изплати 750-те 
милиарда евро, които ЕС планира да вземе от дълговите пазари, за да помогне за възстановяването след пандемията от 
Covid-19. 
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"До 2026 г. ще имаме кошница с нови приходи, които трябва да са достатъчни за покриване на разходите по дълга на 
Фонда за възстановяване с цел да не се съкращават средства и програми“, каза един от парламентарните преговарящи 
Жозе Мануел Фернандес. 
През следващите седмици ще продължат разговорите между европейските депутати и правителствата от ЕС относно 
подробностите за заемите за 750 милиарда евро, от които 672,5 милиарда евро ще бъдат разпределени между 
правителствата като заеми и безвъзмездни средства въз основа на техните национални планове за възстановяване, 
изброяващи различни проекти и реформи. 
ЕП иска повече от тези пари да бъдат изплатени предварително, преди проектите да достигнат договорените етапи и 
цели, и повече средства да бъдат заделени за проекти, които помагат за намаляване на емисиите на въглероден диоксид 
(C02). 
Европейските парламентаристи също така искат средствата, за които правителствата могат да кандидатстват чрез 
национални програми за възстановяване, да бъдат на разположение по-дълго във времето - за четири вместо за три 
години. 
След като правителствата и ЕП постигнат споразумение за това, сделката може да бъде ратифицирана от националните 
парламенти на 27-те страни на ЕС и парите трябва да започнат да се отпускат през втората половина на следващата 
година. 
"Бюджетът, фондът за възстановяване, новите приходи и условията за върховенство на закона са за над един пакет", каза 
Зигфрид Мурешан, евродепутат, отговарящ за бюджетните въпроси. 
"Парламентът ще ратифицира днешната сделка само ако държавите членки се придържат към всички части на 
споразумението," почерта той. 
 
Investor.bg 
 
√ МВФ ще преразгледа прогнозата си за България 
Вероятно коронакризата ще повиши лошите кредити в страната, очакват от институцията  
Международният валутен фонд (МВФ) вероятно ще преразгледа своята прогноза за икономическия растеж на България. 
Причината е рязкото нарастване на случаите на COVID-19 в страната през последните седмици.  
Това обяви по време на брифинг ръководителят на мисията на Международния валутен фонд (МВФ) у нас Джейу Лий, но 
отказа да даде конкретни цифри с мотива, че се очакват данните за икономиката на България за третото тримесечие, 
които трябва да излязат в петък. 
„Предвид нарастването на случаите по време на втората вълна, ние прогнозираме българската икономика да се свие 
малко повече, отколкото сме предполагали в прогнозата от октомври“, каза Лий, но добави, че не се очаква твърде рязко 
повишение на безработицата, главно благодарение на силната държавна подкрепа към бизнеса. През октомври от МВФ 
прогнозираха безработицата в края на тази година да достигне 5,6%.  
Важно е да отбележим, че това е първата мисия на фонда от началото на пандемията от Covid-19 в Европа и от 
присъединяването на България към механизма на обменните курсове ERM II и банковия съюз.  
През април МВФ прогнозира, че българската икономика ще се свие с 4% през 2020 г. (толкова бе прогнозата и през 
октомври), а пък през февруари препоръча сериозни реформи в социалната сфера. Сега институцията обърна внимание 
страната ни да засили действията си в борбата с корупцията.  
От МВФ отчетоха още, че годините на благоразумна фискална политика са позволили на България сега да подкрепи 
здравната система, хората и бизнеса. Джейу Лий обаче подчерта, че страната ни трябва да увеличи допълнително 
разходите чрез временни и добре насочени мерки, ако броят на заразените продължи да се увеличава. 
Той похвали управляващите, че с въведените в момента мерки са успели да намалят негативните  аспекти от пандемията 
върху икономиката, но обърна внимание, че вероятно коронакризата ще повиши лошите кредити в страната. По думите 
му обаче сега е важно да се запази потокът от кредити в икономиката, като при необходимост могат да бъдат намалени 
контрацикличните капиталови буфери на банките.  
От фонда отчитат, че България продължава интеграцията си в Европейския съюз, след като страната ни се присъедини 
към механизма на обменните курсове ERM II и банковия съюз. 
„Стабилизирането на публичните финанси изисква усилия на всички фронтове, като в зависимост от развитието на 
ситуацията политиката трябва да бъде адаптивна“, каза още Лий. Той добави, че новите фондове на ЕС са много добра 
възможност за възстановяването на икономиката на страната и са стъпка към дигитиализацията ѝ. 
 
√ България ще бъде от първите, проверени за защита на върховенството на закона 
Върховенството на закона не трябва да ни разделя, а да ни обединява, заяви Михаел Рот 
Пет европейски държави ще бъдат подложени на задълбочена проверка по механизма за наблюдение за спазването на 
върховенството на закона на всеки шест месеца. Започва се по азбучен ред и страната ни е една от първите в списъка. 
Този анонс направи представителят на Германското представителство на Съвета министърът по европейските 
въпроси Михаел Рот. 
Той участва в онлайн дискусия в Европейския парламент, посветена на първия доклад на ЕК за върховенството на 
закона, публикуван в края на септември. 
"Върховенството на закона не трябва да ни разделя, а да ни обедини", категоричен беше Рот. 

https://www.investor.bg/novini/130/a/mvf-ochakva-spad-na-bylgarskata-ikonomika-s-4-prez-tazi-godina-302471/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/ek-bylgariia-ima-problem-s-preplitaneto-na-biznes-vlast-i-medii--312913/
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Германското председателство е предложило два механизма за спазването на демократичните принципи в страните от ЕС 
- обвързване на средствата от европейския бюджет и системните нарушения на принципите на правовата държава, както 
и непрекъснат диалог относно правовата държава. 
Не бива да оставате с впечатление, че само някои държави са критикувани за липсата на демократични принципи в 
управлението - върховенството на закона е приоритет за всички, каза още Рот. 
Той посочи, че докладът на ЕК може да бъде използван от всички институции и да не се раглежда като "продукт на 
Брюксел". 
Зам.-председателят на ЕП Катарина Бърли коментира, че ЕК е съсредоточила вниманието си върху борбата с корупцията, 
а Европейският парламент е настоявал за добавяне на още демократични принципи в механизма за наблюдение на 
общността. 
Приоритет на Германското председателство е защитата на финансовите интереси на общността. Редовното наблюдение 
за спазването на демократичните принципи може да бъде отлично начало, заедно с другите механизми за превенцията, 
смятат в германския Бундестаг. 
В края на миналата седмица стана ясно, че Съветът и Европейският парламент успяха да постигнат договорка по начина, 
по който европейските финанси ще бъдат ограничавани при системно нарушение на принципите на върховенството на 
закона. Един от инструментите е именно годишните доклади, които ЕК ще изготвя. 
Докладът не е законообвързващ текст, заяви по време на днешната дискусия докладчикът по темата европейският 
депутат Михал Шимичка (Словакия). Той посочи, че този доклад не трябва да остава единствен инструмент и призова за 
механизъм, който да следи за спазването на човешките права. Докладчикът коментира, че гражданите "от Полша до 
България" очакват защита от европейските институции. 
По време на обсъждането на темата се чуха предложения, които не просто да следят за свободата на словото, но и да 
бъде гарантирано оцеляването на медиите, както и борба с дезинформацията. Евродепутати критикуваха и липсата на 
действия по защита на демократичните ценности, вместо само да бъдат посочвани проблемите и поискаха по-голям 
ангажимент на националните парламенти с този годишен доклад на ЕК. 
Евродепутатът Елена Йончева (България) поиска да бъдат посочени държавите, които трябва да вземат незабавни мерки 
за опазване на принципите на правовата държава, освен често споменаваните Унгария и Полша. 
Докладът за върховенството на закона не отменя започнатите вече процедури по чл. 7 от Договора на ЕС срещу Полша и 
Унгария, уточниха още участниците в дискусията. 
 
√ Иранското ядрено споразумение – минало и настояще 
Подходът на Байдън и президентските избори в Иран ще изиграят ключова роля в новото ангажиране на Техеран с 
ядрената сделка 
Ядреният потенциал на Иран е обект на глобални политически дискусии през последните две десетилетия. Въпреки че 
лидерите на ислямската република настояват, че страна не изгражда ядрени оръжия, обогатяването на уран и историята 
на този проблем предизвикват дълбоко недоверие към Техеран.  
През 2015 г., след повече от две години на преговори и заплахи за бомбардиране на съоръженията в страната, Иран и 
световните сили постигат споразумение, което ограничава ядрената дейност на Техеран в замяна на освобождаването на 
държавата от икономическите санкции, които блокират износа на петрол. 
След като президентът Доналд Тръмп оттегля САЩ от пакта и възстановява санкциите през 2018 г., Иран започва да 
нарушава ограниченията на сделката и в началото на 2020 г. обявява, че повече няма да спазва условията за 
количеството ядрен материал, който произвежда. Бившият вицепрезидент на САЩ Джо Байдън, който е избран след вота 
на 3 ноември за наследник на Тръмп, заявява, че ще върне САЩ към сделката, ако Иран приеме отново да спазва 
нейните условия, пише Bloomberg. 
Ситуацията 
Подновяването на ядреното споразумение не е абсолютно сигурно въпреки резултата от президентската надпревара в 
САЩ. Президентските избори в Иран през юни може да се окажат също толкова важни. Очаква се вотът да бъде 
доминиран от консерваторите, чието влияние нарасна, след като САЩ се отказаха от сделката, която президентът Хасан 
Рухани представи на иранците като билет за икономически просперитет. 
Вместо това по-строгите санкции на САЩ предизвикват икономическо свиване. Наследникът на Рухани може да не е 
готов да поднови лесно пакта такъв, какъвто е преди оттеглянето на САЩ. От своя страна Байдън споделя, че след като се 
присъединят към споразумението, САЩ ще работят със своите съюзници по допълнителни преговори за „засилване и 
разширяване“ на разпоредбите на сделката, без да конкретизира. 
 

https://www.investor.bg/evropa/334/a/es-e-gotov-za-strogi-merki-v-zashtita-na-evropeiskite-sredstva-315312/
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Историята 
Иранските изявления и международните контакти с пакистански учени карат Централното разузнавателно управление на 
САЩ да стигне до заключението през 1992 г., че страната от Персийския залив може да разработи ядрено оръжие. 
Въпреки че Иран потвърждава ангажимента си към Договора за неразпространение на ядреното оръжие от 1968 г., 
Техеран настоява да му бъде признато правото да обогатява уран преди да направи отстъпки.  
Постигнат е пробив, след като Иран избира Рухани за президент през 2013 г. Сключената от него сделка от 2015 г. 
признава правото на Иран да обогатява уран за мирни цели, като на страната е позволено да запази 5000 центрофуги за 
отделяне на изотопа уран-235, необходим за предизвикване на верижна реакция на делене. 
Но Иран се съгласява, че в продължение на 15 години няма да обогатява урана над границата от 3,7% - нивото, 
необходимо за захранване на атомните електроцентрали - и ще ограничи запасите си от обогатен уран до 300 килограма, 
или 3% от общото количество към май 2015 г. Международната агенция за атомна енергия потвърждава, че Иран 
елиминира инвентара си от 20-процентно обогатен уран, който може да се използва за получаване на медицински 
изотопи и за захранване на изследователски реактори, но също така може да бъде използван до военни цели. 
Инспекторите също потвърждават, че Иран е унищожил реактор, способен да произвежда плутоний. 
 

 



6 

 

 
Аргументът 
Служители на администрацията на Тръмп посочват, че сделката от 2015 г. е подсилила иранските дейности, които 
дестабилизират Близкия изток, и не се разглежда адекватно иранската програма за балистични ракети. Силите от 
Близкия изток, включително Израел и Саудитска Арабия, се присъединяват към това мнение, изтъквайки, че 
споразумението действа в ущърб на регионалната сигурност. А някои членове на Конгреса на САЩ споделят, че на Иран 
не може да се вярва по отношение на обогатяването на уран, независимо дали става въпрос за енергия, лекарства или 
бомби. 
Подобно на други страни, обогатяващи уран, като Аржентина, Бразилия, Германия, Япония и Южна Африка, технологията 
дава възможност на Иран да преследва целта за създаване на ядрено оръжие, ако все пак ислямската република реши 
да наруши ангажиментите си. Поддръжниците на сделката посочват, че Иран никога не би се съгласил да се откаже 
изцяло от обогатяването, след като предишните санкции не са успели да спрат ядрената програма на страната. 
Защитавайки споразумението, Обама изтъква, че то е предотвратило поредната война в Близкия изток. Без 
споразумение, казват поддръжниците на пакта, Иран ще може да действа за реализиране на своите ядрени амбиции без 
външен контрол. 
 
В. Сега 
 
√ Шефовете на съдилища ще отсрочват дела заради Covid 
Над 7% от съдиите са заразени или контактни  
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет даде право на председателите на съдилища да отстрочат дела, да 
разпоредят да не се провеждат открити съдебни заседания и да се разглеждат само неотложни дела, ако се наложи 
заради разпространението на заразата с COVID-19. Ако няма пречки, то съответният съдът може да продължи с 
нормалното разглеждане на дела, предаде lex.bg. 
Според Закона за съдебната власт неотложни са следните дела: наказателните, по които има постановена мярка за 
неотклонение задържане под стража; делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за 
незаконно уволнение; искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и 
заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител; дела по несъстоятелност; за осиновяване на дете; 
по Закона за защита от домашното насилие; дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един 
месец; други дела по преценка на административния ръководител на съда или прокуратурата, или на министъра на 
правосъдието. 
Промяна в този смисъл бе приета и в закона за мерките по време на пандемията, но тя още не е обнародвана в 
"Държавен вестник". 
Според справка на ВСС над 7% от съдиите у нас са заразени с COVID-19 или контактни. Данните са актуални към 
понеделник до обяд. Броят на заразените съдии е 84, а на контактните – 71. Според последния анализ за натовареността 
към 31 декември за 2019 г. съдиите у нас са 2031 (без върховните). 
Най-много заразени магистрати има в Административен съд София-град – 7, следван от Софийския районен съд – 6 и 
един под карантина, в Софийския градски съд – 5 и осем карантинирани, трима са заразените в спецсъда. Във ВКС и ВАС 
има по двама заразени, като в първия има седем карантинирани, а във втория един. 
Заради пандемията изпит в конкурса за държавни съдебни изпълнители (ДСИ), който трябваше да се проведе тази 
неделя – 15 ноември 2020 г., беше отложен. Днес министърът на правосъдието Десислава Ахладова и издаде заповед за 
пренасрочването му за 10 януари 2021 г. Предвижда на новата дата изпитът да се проведе в „Интер експо център“ и да 
започне в 10 ч. Конкурсът е за 36 свободни места за ДСИ в 33 съдебни района. До участие в него бяха допуснати 557 
души. 
 
√ Байдън: Казах на световните лидери, че Америка се завръща  
Майк Помпео обеща плавен преход към втора администрация на Тръмп 
Новоизбраният президент на САЩ Джо Байдън заяви, че е казал на няколко световни лидери, че "Америка се завръща" 
след поражението на Доналд Тръмп на ожесточените оспорвани избори в САЩ миналата седмица, предава БГНЕС. 
Досега Байдън е разговарял с канадския премиер Джъстин Трюдо, френския президент Еманюел Макрон, германския 
канцлер Ангела Меркел и британския премиер Борис Джонсън. 
"Дадох им да разберат, че Америка се завръща. Ще се върнем в играта. И Америка не е сама", каза Байдън, 
подчертавайки вероятния нов подход към външната политика при встъпващата във власт администрация на 
демократите. 
Байдън заяви, че отказът на Доналд Тръмп да признае изборите в САЩ е "смущаващ" и ще се отрази зле на 
политическото му наследство. 
„Просто мисля, че това е смущаващо, честно казано“, каза Байдън, попитан какво мисли за отказа на Тръмп да признае 
поражението си на изборите на 3 ноември. "Как мога да го кажа тактично", каза Байдън пред журналисти. "Мисля, че 
това няма да помогне на наследството на президента". 
Преходът във властта в САЩ вече е започнал, въпреки отказа на Доналд Тръмп да приеме изборните резултати, заяви по-
късно Байдън в Уилмингтън, щата Делауер. Той каза, че вече проучва потенциални членове на кабинета си и други 
постове в администрацията. „Нищо не може да спре това. И аз съм убеден, че нежеланието към този момент да се 

https://news.lex.bg/%d1%88%d0%b5%d1%84%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%82-%d0%b4%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%82/
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признаят резултатите няма големи последици за това, което планираме да направим до 20 януари, когато ще е 
встъпването в длъжност“.  
На въпрос от репортер какво би казал на Тръмп, Байдън отговори: „Г-н президент, очаквам с нетърпение да разговарям с 
Вас“. Демократът допълни, че скоро ще разговаря с лидера на републиканците в Сената Мич Макконъл.  Според Байдън 
цялата Републиканска партия е в ситуация на натиск от действащия президент.  
Междувременно държавният секретар на САЩ Майк Помпе ообеща „плавен преход“ към новата администрация, но 
такава на настоящия президент Доналд Тръмп, а не на вече обявения за победител от медиите Джо Байдън, предава 
Франс прес, цитирана от Агенция Фокус. 
„Ще има плавен преход към втора администрация на Тръмп“, заяви първият дипломат на Вашингтон. От "Политико" 
коментират, че от тона му не е станало ясно дали става дума за проява на особено чувство за хумор или за напълно 
сериозни намерения. 
Пощенски служител в Пенсилвания се отказа от показанията си за изборни нарушения 
Пощенският служител в щата Пенсилвания Ричард Хопкинс, който се оплака от нередности при отчитането на гласовете, 
оттегли показанията си, съобщи в. „Вашингтон пост”, цитиран от БГНЕС. 
Според изданието, Хопкинс първоначално е заявил, че началникът на пощенската служба в Пенсилвания е инструктирал 
подчинените да завеждат бюлетините, получени след изборния ден с по-ранна дата. По-късно в хода на разследването 
Хопкинс заяви пред Службата на генералния инспектор на пощенската служба на САЩ, че се отказва от твърденията си и 
подписа отказ от отговорност, пише изданието. 
Общите избори в САЩ се проведоха на 3 ноември. Според оценки на водещи американски медии, кандидатът за 
президент на САЩ Джоузеф Байдън си е осигурил повече от 270 електорални гласа, които са му необходими, за да 
победи републиканеца Доналд Тръмп в борбата за президентския пост. Байдън обяви победата си на изборите. Тръмп не 
призна поражението и обяви намерението си да се обърне към съдилищата по отношение на преброяването на 
гласовете, тъй като според него е имало многобройни нарушения от страна на демократите. 
 
Economic.bg 
 
√ Дoнчeв: C Бюджeт 2021 иcĸaмe дa peшим пpoблeмитe нa вcичĸи 
Гoлямoтo пpeдизбopнo xapчeнe вcъщнocт билo изпълнявaнe нa пpeдизбopни oбeщaния, ĸaтeгopичeн e вицeпpeмиepът  
Бъpзa ce c изгoтвянeтo нa плaнa зa eвpoпeйcĸo финaнcиpaнe, ĸoмeнтиpa вицeпpeмиepът Toмиcлaв Дoнчeв в eфиpa нa Вtv 
„Koлĸoтo пo-paнo бъдe oдoбpeн, тoлĸoвa пo-бъpзo cтpaнaтa ни щe пoлyчи финaнcиpaнeтo, ĸoeтo имa и aнтиĸpизиceн 
xapaĸтep”, зaяви тoй. 
Дoнчeв e ĸaтeгopичeн, чe e гoтoв дa изcлyшa вcичĸи ĸpитиĸи и cъвeти oтнocнo изгoтвeнитe тoчĸи пo плaнa, зa дa мoжe дa 
ce cтигнe дo нaй-дoбpoтo peшeниe. 
Oтнocнo Бюджeтa зa cлeдвaщa гoдинa Дoнчeв пoяcни, чe пpoeĸтът щe пpeтъpпи пpoмeни, "paзбиpa ce в пoлзa нa 
гpaждaнитe". Toй зaяви, чe щe бъдaт oтпycнaти дoпълнитe cpeдcтвa зa мeдицитe, cлyжитeлитe нa MBP и нa poдитeлитe c 
дeцa, зaceгнaти oт ĸpизaтa. 
Дoнчeв oтгoвopи нa ĸpитиĸитe ĸъм бюджeтa ĸaтo зaяви, чe тe ca нecъcтoятeлни и чe в нeгo нямa нищo „opязaнo”, a 
нaпpoтив. 
"Чpeз Бюджeт 2021 ниe нe иcĸaмe дa зaпaзим ĸaбинeтa, ĸaĸтo гoвopят. Цeлтa ни e дa cи cвъpшим paбoтaтa и дa изпълним 
вcичĸo, ĸoeтo cмe зaлoжили в пpoгpaмaтa cи и дa ce cпpaвим c нoвитe пpeдизвиĸaтeлcтвa, дo ĸoитo ĸopoнaĸpизaтa ни 
дoвeдe. Hиe нe тpябвa дa пpeцeнявaмe ĸoи пpoблeми дa peшим – coциaлнитe, иĸoнoмичecĸитe или тeзи в ceĸтopa нa 
здpaвeoпaзвaнeтo, a дa ce пoгpижим зa вcичĸи”, ĸoмeнтиpa oщe вицeпpeмиepът. 
Ha въпpoc дaли пpoтecтът нa cлyжитeлитe oт MBP e пoвлиял пoлoжитeлнo зa peшeниeтo дa им бъдaт oтпycнaти пoвeчe 
cpeдcтвa, Дoнчeв зaяви, чe e възмoжнo. 
„Hиe взeмaмe пoд внимaниe apгyмeнтитe. Aĸo вceĸи, ĸoйтo иcĸa пoвишeниe излeзe нa пpoтecт, ĸaĸвo щe ce cлyчи? Baжни 
ca apгyмeнтитe, c ĸoитo зacтaвaт. Aз нe cъм чyл няĸoe cъcлoвиe дa нe иcĸa пoвишeниe”, пoяcни Toмиcлaв Дoнчeв. 
 
√ Аврамова обеща тунел „Витиня“ да е готов през януари 2021 г. 
Тя определи пандемичната 2020-а като „година на строителството“  
Дългoгoдишният peмoнт нa тyнeл „Bитиня“ oт AM „Xeмyc“ щe пpиĸлючи пpeз янyapи 2021 г. Toвa yтoчни миниcтъpът нa 
peгиoнaлнoтo paзвитиe и блaгoycтpoйcтвoтo Πeтя Aвpaмoвa в eфиpa нa bТV тaзи cyтpин, cлeд ĸaтo в нeдeля 
Aгeнция „Πътнa инфpacтpyĸтypa“ oбяви, чe ĸpaят мy ce виждa.  
Mиниcтъpът oпpeдeли пaндeмичнaтa 2020-a ĸaтo „гoдинa нa cтpoитeлcтвoтo“, пpeз ĸoятo тo нe e cпpялo и „в гoлямa чacт 
oт Бългapия ce peмoнтиpaт мaгиcтpaли и ce cтpoят пътищa“. Aвpaмoвa oбъpнa внимaниe и нa дpyги тeĸyщи дeйнocти, 
ĸaтo нaпoмни, чe тyнeл „Жeлeзницa“ би тpябвaлo дa e гoтoв 2022 г. Щo ce oтнacя ди yчacтъĸa oт AM „Cтpyмa“ пpeз 
Kpecнeнcĸoтo дeфилe – тaм вce oщe тeĸaт пpoцeдypи пo възлaгaнe нa oбщecтвeни пopъчĸи. 
Mиниcтъpът ĸoмeнтиpa и нaпaдĸитe нa пpeзидeнтa Pyмeн Paдeв, чe ce дaвaт „милиapди зa мaгиcтpaли, ĸoитo ce xapчaт 
бeз oбщecтвeни пopъчĸи“. Toй визиpa дъpжaвнoтo дpyжecтвo „Aвтoмaгиcтpaли“ EAД, ĸoeтo cпopeд cĸлючвa дoгoвopи c 
фиpми пoдизпълнитeли пo нeяcни ĸpитepии. 
B пocлeднo вpeмe дъpжaвaтa, ocвeн чe ce тpece oт пaндeмичнa ĸpизa, ce тpece и oт пpeдизбopни  изĸaзвaния“, oтвъpнa 
Aвpaмoвa. 
Tя oпpeдeли дyмитe нa пpeзидeнтa ĸaтo „aбcoлютнo cпeĸyлaтивни" и гo пpизoвa дa дaдe ĸoнĸpeтни пpимepи зa 
нeĸaчecтвeни peмoнти и oтceчĸи. Hacтoявaйĸи, чe дpyжecтвoтo възлaгa дoгoвopи пo зaĸoнa зa oбщecтвeнитe пopъчĸи, тя 
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aĸцeнтиpa oщe, чe „Aвтoмaгиcтpaли“ имa oтнoшeния c нaд 400 фиpми. „Πo-пpитecнитeлнo щeшe дa e, aĸo бяxa c 5-10“, 
ĸaзa Aвpaмoвa. 
 
√ Катастрофата за турската лира не е приключила 
Рокадите в правителството няма да са достатъчни за скок на валутата 
Дeн cлeд cepиoзния cĸoĸ нa тypcĸaтa лиpa, вoдeн oт poĸaдитe в пpaвитeлcтвoтo, във втopниĸ тя oтнoвo пoeвтинявa. Toвa 
пoĸaзвa, чe yвoлнeниeтo нa yпpaвитeля нa цeнтpaлнaтa бaнĸa нa Typция и ocтaвĸaтa нa финaнcoвия миниcтъp нямa дa ca 
дocтaтъчни дa извeдaт вaлyтaтa oт иcтopичecĸoтo дънo, в ĸoeтo пoпaднa пpeз пocлeднитe няĸoлĸo мeceцa. 
Kъм 16 ч бългapcĸo вpeмe лиpaтa пoeвтиня c 1.5% и 1 дoлap ce тъpгyвaшe зa 8.2141 лиpи. Πo-paнo пpeз дeня 
пoeвтинявaнeтo дocтигнa дopи дo 4%, ĸaтo тoгaвa вaлyтaтa пoчти бe изтpилa пeчaлбитe oт пoнeдeлниĸ. Ha cмянaтa в 
pъĸoвoдcтвoтo нa пapичнaтa пoлитиĸa нa Typция лиpaтa peaгиpa пoлoжитeлнo пъpвoнaчaлнo и пocĸъпнa c 6% в 
пoнeдeлниĸ. 
Πoeвтинявaнeтo идвa, cлeд ĸaтo тypcĸият пpeзидeнт Peджeп Taйип Epдoгaн нaзнaчи нoв финaнcoв миниcтъp - Лyтфи 
Eлвaн, дocĸopoшeн зaмecтниĸ-миниcтъp. 
Πpипoмнямe, чe пoлитичecĸoтo cътpeceниe зaпoчнa в paннитe чacoвe в cъбoтa, ĸoгaтo Epдoгaн зaмeни yпpaвитeля нa 
цeнтpaлнaтa бaнĸa c бившия миниcтъp нa финaнcитe Haджъ Aгбaл, пopaждaйĸи нaдeжди зa пoвишaвaнe нa лиxвeния 
пpoцeнт, ĸoeтo мoжe дa cтaбилизиpa зaтpyднeнaтa лиpa и дa oблeĸчи двyцифpeнaтa инфлaция. Eдин дeн пo-ĸъcнo 
Aлбaйpaĸ зaяви в Іnѕtаgrаm, чe пoдaвa ocтaвĸa пo здpaвocлoвни пpичини, a ĸъcнo в пoнeдeлниĸ yпpaвлявaщитe 
нaзнaчиxa зa нoв финaнcoв миниcтъp Eлвaн. 
Hoвият гyвepньop нa цeнтpaлнaтa бaнĸa Aгбaл oтĸpитo зaяви в пoнeдeлниĸ, чe цeнтpaлнaтa бaнĸa щe „изпoлзвa 
peшитeлнo“ вcичĸи инcтpyмeнти нa пoлитиĸaтa, зa дa пocтигнe ocнoвнaтa cи цeл зa цeнoвa cтaбилнocт. Toвa oзнaчaвa, чe 
възмoжнocттa дa бъдe пoвишeн ocнoвния лиxвeн пpoцeнт e гoлямa. Toвa мoжe дa cтaнe oщe нa 19 нoeмвpи, ĸoгaтo e 
нacpoчeнo cлeдвaщoтo зaceдaниe нa Koмитeтa пo пapичнa пoлитиĸa. 
 
БНТ 
 
√ За първи път депутати участват онлайн в пленарно заседание  
За първи път Народното събрание заседава освен присъствено, и онлайн. Промените на правилника бяха гласувани 
миналия петък, за да може депутатите, които са в карантина, или са на домашно лечение, също да участват в работата на 
парламента. 
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева направи поименна проверка на народните представители, 
които днес ще се включат дистанционно в пленарното заседание. 
Със 116 регистрирани в зала и 5-ма онлайн, парламентът събра кворум и започна работа. 
 
√ Хасан Адемов: Не е ясно какъв ще бъде ефектът от големите социални разходи в Бюджет 2021  
По-високи социални разходи и повишаване на пенсиите предвижда проектът за бюджет през следващата година. Трябва 
да започне и изплащането на първите пенсии по втория стълб, известен още като "втора пенсия". 
Пенсионната система е динамична. При нея най-добрият вариант е да се вземат хоризонтни, а не конюнктурни решения, 
които да решат проблемите на днешния ден. 
Това заяви в "Денят започва" по БНТ Хасан Адемов - депутат от ДПС и председател на социалната комисия в Народното 
събрание. 
"Промените, които се предлагат, са стъпаловидно увеличаване на периода, в който ще могат да се прехвърлят 
средствата от индивидуалната партида в Националния осигурителен институт. До 2023 година този период е 
една година, след това расте до 2037 година стъпаловидно до 5 години", допълни той. 
Според него, с този огромен финансов ресурс, който се излива в пенсионната система, се нарушава структурата и 
моделът на пенсионно осигуряване, защото повече от половината пенсионери вече ще бъдат на минимален размер на 
пенсията, като се нарушава и най-важният принцип на социалното осигуряване, а този принцип е размерът на пенсиите 
да зависи от осигурителния принос. 
Разходите в бюджета за Националното обществено осигуряване са увеличени с 1 770 000 лв. за следващата година. 
"Един уникален ръст, в последните години не можем да се похвалим с такъв ръст. На следващо място, приходите 
обаче са с 400 млн. повече, отколкото изпълнението на приходната част на бюджета за тази година, което 
означава, че тези големи разходи са на базата на дълго финансиране, на увеличаване на дефицита, защото ако 
дефицитът в началото на 2017 година е бил около 4 млрд., сега за следващата година се очаква да нарасне на 6 405 
000 лв", каза още председателят на социалната комисия в Народното събрание. 
Адемов коментира, че не може да се предвиди в бюджета какъв ще бъде ефектът от тези разходи, т.е. целеполагането 
липсва. 
"Ако целта е да намалим броя на хората, застрашени от социално изключване и бедност, това е възможен вариант, 
но не е ясно с тези разходи какво ще се постигне", допълни той. 
По думите му, за огромно съжаление, за активна политика на пазара на труда са предвидени само 10 млн. лв., докато 
миналите години е била 73 млн. Прави впечатление, че парите, които се раздават за догодина, са за администрацията 
предимно и естествено за пенсионерите. 
Той заяви, че са подсигурени средствата, които са необходими за ревизирането на социалните услуги. 
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"По отношение на Закона за личната помощ са осигурени 314 млн. лв. за следващата година, като  85 млн. лв. 
допълнително за асистентска услуга са предвидени в Закона за социалните услуги, което означава, че е възможно 
тези финансови средства да направят живота на хората с увреждания малко по-добър, достъпът до институции и 
тяхната адаптация да бъде малко по-адекватна", коментира Адемов. 
 
√ Росен Желязков: Субсидиите и компенсациите за превозвачите за следващата година ще бъдат увеличени  
Най-силно засегнато е свободното движение на хората, от една страна, заради ограниченията, от друга страна - заради 
самоограниченията, каза в студиото на "Денят започва" транспортният министър Росен Желязков. У нас силно засегнат е 
автобусният сектор. 
При железниците редукцията е около 20 до 30% по-малко пътници. С толкова съответно намаляват и нетните приходи на 
БДЖ. Автобусният сектор също е силно засегнат, особено международният подсектор. 
"Искам да уверя превозвачите, че за следващата година и субсидиите, и компенсациите ще бъдат увеличени", каза 
министърът. 
В момента се реализира една мярка от 30 милиона в помощ на автобусния бранш. Кандидатстването на предприятията 
вече е осъществено. Това е пряка помощ, която е процент от оборота за миналата година, като размерът е достатъчен да 
покрие оборотните средства, които са необходими в този период. 
За следващата година субсидиите и компенсациите ще бъдат увеличени с близо 10 милиона за крайградските линии, 
линиите в труднодостъпни райони. 
В момента текат интензивни преговори с турската страна за осигуряване на допълнителни разрешителни за търговия и 
изграждане на допълнителни трасета. 
"Най-важното при товарните превози е да се създаде възможност за намаляване на административните бариери, 
от друга страна и преодоляване на ефекта от пакета за мобилност", обясни Желязков.  
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Собственици искат нови компенсации, ако баровете и заведенията останат затворени  
Собствениците на нощни заведения са притеснени, че ще останат затворени и през най-оборотния месец декември. От 
бранша настояват за компенсации, а ако останат затворени за дълго - ще поискат и възстановяване на проценти от 
оборота. 
И още - отпадане на лихвите по неплатени данъци и осигуровки за периода март-декември, и мораториум за кредитите 
са другите желания на собствениците на барове и дискотеки. Социалното министерство вече е поело ангажимент да 
обезщети хората, които работят на трудов договор и са заети в затворения сектор. Все още обаче няма яснота докога 
баровете и дискотеки остават под ключ. 
Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията: Има колеги, които се опитват да правят 
дневни партита, което е позволено в определен капацитет, но не мисля че това е нещо, което ще спаси бранша и бизнеса 
като цяло. Ако става дума за това ще седим затворени до март, тогава трябва да се мислят някакви нови условия, защото 
няма бизнес, който да може да издържи без приходи 5 месеца. 
Заведенията възнамеряват да подготвят официален документ с искнията си, който да внесат в министерствата на 
икономиката и на финансите. Те ще поискат да им се даде и процент от оборота за ноември и декември на база на 
миналата година , за да могат да си платат наемите и сметките. 
Емил Коларов, председател на Сдружението на заведенията в България: От две седмици нощните заведения не 
работят, в същото време нямаме намаление на случаите, по принцип заведенията след болниците са най-
дезинфекцираните места в цялата страна в момента. 
От бранша настояват работното време на всички заведения в страната да бъде уеднаквено на 23:30 ч. 
 
√ Гърция затвори границите си за туристи  
Гърция затвори границите си за туристи от тази нощ. 
През границата се пропускат само гръцки граждани, чужденци, които пребивават законно в страната, собственици на 
имоти, както и граждани на ЕС, които пътуват по бизнес, здравословни причини и други неотложни нужди. За целта 
трябва да имат доказателствен документ, както и удостоверение за придвижване вътре в страната, или при влизане в 
Гърция - да пуснат смс за къде са тръгнали и по каква причина. 
Причина за налагането на тази мярка, която вече е в сила, е големият брой на заболели от коронавирус в Северна Гърция 
и националната карантина в цялата страна. 
От днес - всички гръцки граждани, постоянно живеещи тук чужденци и собственици на имоти задължително трябва да 
покажат на граница при напускане валиден QR код, попълнен най-малко 24 часа преди пътуване. Тоест, QR кодът вече е 
задължителен при влизане и при излизане от Гърция без значение от транспорта. 
 
√ Унгария разшири вечерния час и забрани всички публични събития  
Унгария разширява действието на вечерния час и забранява всички публични събития.  
Забранено е излизане между 08:00 вечерта и 05:00 сутринта. Намалява се работното време на магазини и услуги. 
Ресторантите ще работят само с доставки. Хотелите ще приемат само бизнес клиентите, но не и туристи. 
Университетите и гимназиите преминават на онлайн обучение, докато учениците под 14-годишна възраст остават в клас 
присъствено. Всяка седмица ще се правят тестове на служители в болници, училища и детски градини. 
 

https://bntnews.bg/news/rosen-zhelyazkov-subsidiite-i-kompensaciite-za-prevozvachite-za-sledvashtata-godina-shte-badat-uvelicheni-1082479news.html
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√ ЕС готви единен отговор на тероризма и радикализацията в интернет  
Европа готви единен отговор срещу тероризма, който включва реформа на Шенгенското пространство и мерки срещу 
радикализацията в интернет. 
Президентът на Франция Еманюел Макрон се срещна вчера в Париж с канцлера на Австрия Себастиян Курц. Двамата 
направиха съвместно изявление заедно с канцлера на Германия Ангела Меркел, премиера на Нидерландия Марк Рюте и 
председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Шарл Мишел. 
"Не става въпрос за конфликт между християните и мюсюлманите, а за борба между цивилизацията и варварството", 
каза днес премиерът на Нидерландия Марк Рюте. 
Атентатите в Ница и Виена от последните дни върнаха тероризма в дневния ред на Европа. 
Лидерите на водещите европейски държави и на евроинституциите заявиха днес решителността си за справяне с 
тероризма и радикализацията. 
За Емануел Макрон най-важна е реформата на Шенгенското пространство, а Себастиан Курц подчерта ролята на 
дерадикализацията. 
Еманюел Макрон - президент на Франция: В следващите дни ще направим предложение за реформа на Шенгенското 
пространство и ще го споделим с всички останали държави. За да имаме напредък в борбата с тероризма, Шенген трябва 
да се реформира и да гарантира едновременно свободата на движение и сигурността. 
Себастиан Курц - канцлер на Австрия: Заплахата е постоянно сред нас, това са хилядите чуждестранни бойци терористи, 
завърнали се в Европа от Сирия или Ирак. Много от тях в момента са в затвора, някои вече са освободени, много ще 
бъдат освободени през следващите години. Това са бомби със закъснител. Ако искаме да защитим свободата си, трябва 
да ограничим свободата на тези хора, защото те не познават граници. 
Европейската комисия ще направи в следващите седмици и нови законодателни предложения за нелегалното 
терористично съдържание в интернет. 
Урсула фон дер Лайен - председател на Европейската комисия: Големите платформи трябва да реагират веднага, когато 
става дума за премахването на терористично или незаконно съдържание. Колкото по-големи са платформите, толкова 
по-голяма е тяхната отговорност. 
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел лансира идеята за създаване на специален европейски институт за 
обучение на измамите. Мерките срещу тероризма ще бъдат обсъдени от министрите на вътрешните работи на срещата 
им в петък. 
 
Класа 
 
√ СЗО: „Светът е уморен от covid-19, но вирусът не е уморен от нас"  
Ръководителят на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Адханом Гебрейесус предупреди в понеделник, че 
"макар светът да е уморен от covid-19, вирусът не е уморен от нас и затова е необходимо да се запазят мерките 
превенция и за борба с пандемията". 
Той, който е в карантина от началото на ноември, след като е бил в контакт със заразен с коронавирус, спомена, че " 
SARS-CoV-2 се възползва от тези с по-слабо здраве, но също и от слабости на обществото: неравенството, разделението, 
отричането, илюзиите и умишленото невежество ". 
Също така подчерта, че „не можем да затваряме очи и да се надяваме, че вирусът ще изчезне". В този смисъл той 
спомена, че не е възможно да се „преговаря" с него, добавяйки, че „той не обръща внимание на политическата реторика 
или конспиративните теории. Единствената ни надежда е науката, решенията и солидарността", каза той. 
От друга страна, той коментира, че " през последните години светът се сблъсква с нарастващите приливи на заблуден 
национализъм и изолационизъм". По този начин той отново подчерта необходимостта от възстановяване на „усещането 
за обща цел". 
Висшият служител се възползва от възможността да похвали резултатите от президентските избори в САЩ 
"Поздравяваме новоизбрания президент Джо Байдън и новоизбрания вицепрезидент Камала Харис и очакваме с 
нетърпение да работим в тясно сътрудничество с тяхната администрация." 
Наскоро хора, близки до кампанията на демократа, заявиха, че Байдън планира да подпише поредица от укази, които ще 
отменят някои решения на президента Доналд Тръмп, включително напускането на САЩ от СЗО. 
 
√ Тревожни данни от Турция  
Ученици на кръстосан разпит, свидетели, поставени под натиск, заплахи, шпионаж, отвличания: в Турция едно ново 
изследване описва подробно случаи на злоупотреба с власт от страна на държавни служители и полицаи. 
В ново изследване на правозащитната организация IHD със седалище в Анкара се изброяват примери за оказван натиск 
или отправяни заплахи от служители срещу свидетели или разследвани лица. Там се разглеждат също така и 
предполагаеми случаи на шпионаж или отвличания, извършвани от турски държавни служители.   
Общо 220 лица са подали сигнали към правозащитниците за такива случаи. Така например 10 души са заявили, че са 
били шпионирани или заплашвани от служители, а след това отново пуснати на свобода без какъвто и да било 
официален документ. Други 72 лица са се оплакали, че са били шпионирани и заплашвани без да са били официално 
задържани. Четирима души са били следени в затвора от служители по сигурността, а 29 лица твърдят, че са били 
заплашвани в социалните мрежи. 
Кръстосани разпити и отвличания 
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Действията и прегрешенията на представителите на турските официални власти са описани подробно в документа. Така 
например на 21 януари тази година в клона на IHD в турския град Измир е постъпило оплакване от ученик от 11-и клас. 
Той бил извикан в кабинета на директора, където трима полицаи започнали да го разпитват най-подробно за 
семейството му, както и за негови близки роднини. 
Според правозащитниците, в Турция зачестяват случаите на натиск и отправяне на заплахи към опозиционни политици от 
прокюрдската Демократична партия на народите HDP. Описан е случай на отвличане на активист: в 
югоизточната провинция Диарбекир говорителят на младежката организация на HDP Серхат Актумур е бил причакан на 
едно кръстовище от трима агенти на тайните служби MIT. След като той им отказал да разговаря с тях, служителите му 
нанесли побой и го вкарали насила в автомобил, с който го откарали до някаква гора - със завързани очи. Там той е бил 
изоставен, а един от служителите го заплашил, че "ако отново го видят, ще го прострелят в главата". 
Председателят на IHD Йозкан Тюркдоган казва пред Дойче Веле, че по-късно Актумур е бил притискан да се отметне от 
показанията си. "Това, че член на ръководството на една партия бива заплашван, показва, че положението наистина е 
много сериозно", посочва той. 
И това съвсем не е единичен случай, става ясно още от доклада на правозащитниците: известни са редица случаи на 
заплашвани хора, след като са се обръщали за помощ към организацията на Тюркдоган, твърди той. 
"Трябва да сложим край на това" 
Председателят на правозащитната организация казва, че с работата си искат да накарат съответните комисии в 
парламента, вътрешното министерство и правозащитните органи да изпълнят задълженията си и да започнат да 
преследват последователно тези прояви. "Нашата задача е да обърнем внимание на властите, за да бъде сложен край на 
този ужас", посочва Йозкан Тюркдоган. 
Правозащитниците са изпратили доклада си на вътрешното министерство, на правоприлагащите органи и на Комисията 
по правата на човека в турския парламент. Те настояват властите "да разследват ефективно подадените жалби, да 
открият извършителите на тези деяния и да ги изправят на съд". От IHD смятат, че особено големи длъжници в това 
отношение са министерството на правосъдието и Съветът на съдиите и прокурорите, които биват призовавани да не 
премълчават случаите, когато държавни служители са замесени в шпиониране или отвличания на жертви. 
Помощ от чужбина 
Дотук министерствата на правосъдието и на вътрешните работи не са реагирали по никакъв начин на сигналите от IHD, от 
адвокати и журналисти. Освен това без отговор са оставени и 13 парламентарни запитвания по темата, казва пред Дойче 
Веле депутатът Йомер Фарук Гергерлиоглу от опозиционната Демократична партия на народите. Сега турските 
правозащитници се надяват на помощ от международни организации като Съвета на Европа и съответните органи на 
Обединените нации, с които вече са установили контакт. 
 
√ Америка срещу Китай  
На 27 октомври, американският държавен секретар Майк Помпео проведе разговор с Шехар Гупта, главен редактор на 
индийския новинарски сайт The Print. Интервюто му се превърна в една анти-китайска тирада от страна на Майк Помпео, 
който при това беше подхранван с меки въпроси от страна на интервюиращия го. 
Майк Помпое отказа да спазва конвенционалната куртоазна дипломатическа практика, като вместо да говори за 
"правителството" на Китай, точно като Доналд Тръмп, той предпочете да говори за "Китайската комунистическа партия". 
Той използваше тази реторика докато в същото време нападаше и обиждаше администрацията в Пекин. 
Макар и това да е незряло и лабилно, то е също така иронично отклоняващо, защото демонстрира вечните двойни 
стандарти на днешния естаблишмънт във Вашингтон. В една от нападките си, държавният секретар заяви, че "Китайската 
комунистическа партия иска едно и също нещо на всяко място". Ето какво: 
"Те искат да контролират и доминират." 
Разбира се, това му изказване беше малко по-различно, когато изрази публично възгледите си относно една съседна 
страна, която също има комунистическо правителство. 
Антикитайското турне на държавния секретар Помпео включи разговори в Индия, Шри Ланка, Малдивите, Индонезия, а 
накрая, завърши пътуването си на 30 октомври, посещавайки Виетнам, където обяви следното: 
"Имаме огромно уважение за виетнамския народ и суверенитета на вашата страна." 
Изглежда, че все пак Майк Помпео не е чел "Доклада за практиките на човешките права" във Виетнам, който беше 
разработен от собствения му Държавен департамент. 
Ето какво се казва в него: 
"Социалистическата република Виетнам е авторитарна държава, която се управлява от една партия - Комунистическата 
партия на Виетнам." 
Според доклада, през 2019 година тя е предизвикала притеснения, защото "значителни въпроси на човешките права, 
включително незаконни или избирателни убийства от правителството; принудително изчезване; мъчения от 
правителствени служители; произволни арести и задържания от правителството; политически затворници; значителни 
проблеми с независимостта на съдебната система; произволна или незаконна намеса в частните дела; най-лошите 
форми на рестрикции на свободното изразяване на пресата и интернет, включително произволни арести и преследване 
на правителствените кирити....", и така нататък. 
Това е поне един случай, при който двойните стандарти на Вашингтон и лицемерието му се разкриват. 
Ако чужда страна подкрепя тръмпистката външна политика и се свива и съгласява с всякакви условия на търговия, тогава 
тръмписткият естаблишмънт игнорира нарушенията на човешките права и много други нарушения на благоприличието. 
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Така например, официалната реакция на убийството на репортера Джамал Кашоги по заповед на владетеля на Саудитска 
Арабия. 
Това се прави с цел, Америка да защити собствените си интереси, които са основно комерсиални. 
Има обаче, други страни, които имат добра история с човешките права и прилично управление, които се съюзяват със 
Съединените щати в търсене на това, което погрешно си въобразяват, че ще бъде засилване на свободата. 
Една такава страна, която е смущаващо подкрепяща за всичките политики, които се фаворизират от Вашингтон, е 
Австралия, която прави много сериозна грешка, търсейки по-голямо сближаване за сметка на отношенията си с Китай. 
Докато Майк Помпео беше на пътешествието си в Азия, приготовленията за годишното анти-китайско военноморско 
учение Малабар, бяха в последната си фаза. 
Официално това учение се спонсорира и провежда от Индия и включва бойни кораби и самолети от нея, както и такива 
от Съединените щати, Япония и Австралия. 
То започна на 3 ноември, а Войс ъф Америка отбеляза: 
"Решението на Индия да включи Австралия в годишните учения идва на фона на натиск от Вашингтон за по-дтясно 
отбранително сътрудничество в Четворката - неформалната група, която включва Съединените щати, Япония, Австралия и 
Индия, и която има за цел да противостои на Китай." 
"Австралия се върна към ученията след 13 години, когато участието й беше предизвикало остри китайски възражения", 
казват от американската медия. 
"Но този път ученията Малабар ще се проведат докато всичките четири страни в тях, търсят дългосрочна стратегия за 
контрабаланс на Китай, смятат анализатори", добавят те. 
Прегръдката на Австралия със Съединените щати не е нещо ново, но сегашната й връзка с Вашингтон и други, се взима от 
Пекин като насочена конкретно срещу Китай. 
Съмнително е дали е било съвпадение, както отбелязват независимите анализатори от Стратфор, че "от 6 ноември, 
китайските власти ще спрат вноса на широк спектър от австралийски земеделски и минерални експортни продукти, 
драматично разширявайки по-ранната забрана за въглищата". 
Икономическите ефекти от скорошното и напълно ненужно конфронтационно поведение на Австралия, ще бъдат 
огромни и няма да афектират само финансовия сектор. Те ще повлияят негативно на безброй работници. 
На 2 ноември, Саут Чайна Морнинг Пост отбеляза: 
"Китай забрани вноса на австралийска дървесина от Куийнсленд, както и зърненият внос от втори зърнопроизводител, 
докато китайските вносители се готвят за възможен нов рунд от забрани върху медната руда и медните концентрати, 
както и захарта, тази седмица. Това е поредната търговска ескалация между Пекин и Канбера." 
"Новите забрани се случиха през уикенда, след като разрешенията за доставки на австралийски каменни раци също бяха 
забавени в Шанхай, заради увеличени импортни инспекции", добавя китайското издание. 
Сривът на пазара на раци сам по себе си, ще бъде катастрофален, тъй като той носи по 527 милиона долара на година. 
Малка сума от гледна точка на Съединените щати, но сериозна добавка към националния бюджет на Австралия. 
Още повече, че ако рибарите, които ловят раци изчезнат, рибарските пристанища също ще бъдат ударени с безработица. 
На 28 октомври, британският вестник Гардиън коментира, че: 
"Макар и да е трудно да се изчисли цената на търговската война, изследвания от Американско-азиатския център в 
Западноавстралийския университет показват, че общата стойност на експортите за Китай, които са от седем афектирани 
индустрии от обявените и необявените санкции, е 47,7 милиарда долара." 
За икономика от размерите на австралийската, това е потенциално катастрофално, но изглежда, че правителството в 
Канбера е решено да продължи да се конфронтира с Пекин. 
И очевидно, за властите цената, която ще бъде платена от гражданите няма значение. 
Въпреки комбинацията от американски натиск и вътрешнополитическа непримиримост, Австралия можеше да последва 
примера на Шри Ланка да речем. 
Нейният министър-председател Готабая Раджапакса даде ясно да се разбере, че фанатиците като Майк Помпео няма да 
успеят в опитите си да притиснат страната да влезе в анти-китайската лига. 
Той написа следното в Туитър: 
"Шри Ланка винаги ще поддържа неутрална позиция в международната политика и няма да бъде въвлечена в борбите 
между силовите блокове и съюзи." 
Американската кампания срещу Китай набра импулс и сила на 6 ноември, когато командирът на Тихоокеанските 
военновъздушни сили на САЩ, генерал Кенет Уилсбах публично обяви, че американските въоръжени сили трябва да са 
готови да влязат в конфликт с Поднебесната империя. 
Той обиди китайското правителство, заявявайки, че то се е замесило в "злонамерени и зловредни дейности, които често 
не са в съзвучие с международното право". 
Освен това, генералът каза: 
"Трябва да ги предизвикаме и да се конкурираме с тях в съгласие с националната ни стратегия, но също така трябва да 
сме готови в случай, че ни призоват да се бием още довечера." 
Имаше време, когато високопоставените военни офицери в демократичните държави, нямаха право да дават публични 
коментари по международните дела. 
Това се правеше по очевидни и чувствителни причини. Сега изглежда, че тези хора се насърчават да заплашват 
чуждестранни правителства и да създават напрежение. Сцената се подготвя за допълнителни конфронтации. 
Вашингтон целенасочено игнорира решителността на Китай да продължи с политиките си. Възможността от конфликт 
рязко се увеличава. 
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Мениджър 
 
√ Приходите от нощувки у нас през септември - почти наполовина от тези преди година  
През септември т. г. приходите от нощувки в страната достигат 88.1 млн. лв., което е с 47.1% в сравнение със септември 
2019 г. Това сочат данни на Националния статистически институт. Оттам регистрират срив на приходите от чужди 
граждани - с 67.5%, докато тези от българи се увеличават - с 18.2%.  
През септември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 2 589 обекта 
с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 102.9 
хил., а на леглата - 227.2 хиляди. В сравнение със септември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, 
функционирали през периода, намалява с 11.5%, а броят на леглата в тях - с 22.9%.  
 

 
 
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2020 г., е 1 787.2 хил., или с 
42.3% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад на нощувките (с 47.3%) се 
наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. 
През септември 2020 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 78.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 
42.4% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 13.6% от нощувките на чужди граждани и 26.3% - 
на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 8.4 и 31.3%.  
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Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2020 г. намалява с 30.0% в сравнение със същия 
месец на 2019 г. и достига 593.3 хиляди. Регистриран е срив при чуждите граждани - с 63.4%, докато при българите има 
увеличение - с 11.6%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през септември 2020 г., са 421.5 хил. и 
са реализирали средно по 2.6 нощувки. Чуждите граждани са 171.8 хил. и са реализирали средно по 4.1 нощувки, като 
77.6% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди. 
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2020 г. е 27.3%, като намалява с 9.1 процентни пункта 
в сравнение със септември 2019 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 34.6%, следват 
местата за настаняване с 3 звезди - 24.7%, и с 1 и 2 звезди - 19.1%.  
Приходите от нощувки през септември 2020 г. достигат 88.1 млн. лв., или с 47.1% по-малко в сравнение със септември 
2019 година. Регистриран е срив на приходите от чужди граждани - с 67.5%, докато тези от българи се увеличават - с 
18.2%.  
 
√ Нов пакет covid-мерки влизат в сила от четвъртък у нас  
Нови, по-строги мерки се очаква да влязат в сила от този четвъртък със заповед на здравния министър проф. Константин 
Ангелов. Тогава изтича двуседмичният срок на действие на първите мерки, сред които бе и преминаването към онлайн 
форма на обучение на университетите и учениците от гимназиален курс. 
С всеки изминал ден обаче процентът на заразените спрямо направените тестове у нас се увеличава. Само за последното 
денонощие 3816 са новите случаи на COVID-19 у нас при направени 8826 PCR теста, сочат данните на Единния 
информационен портал. Това означава, че на практика вече всеки втори от изследваните е заразен. Само преди няколко 
дни съотношението беше всеки трети. Днес бе отчетен и черният антирекорд - денят, в който за първи път от началото на 
панемията у нас, за 24 часа битката с болестта са изгубилри 106 души. Броят на излекуваните обаче също расте и за 
денонощие те са 875 души. 
Една от мерките, които ще бъдат регламентирани с новата заповед на проф. Ангелов е въвеждането на зелените 
коридори за пазаруване на възрастните, като се очаква към тях да бъдат добавени и хората с увреждания, стана ясно от 
негово участие по Нова телевизия. Часовете са в процес на уточняване."Очакваме различни организации да дадат своите 
становища. Има изказано мнение, че възрастните може да са затруднени да пазаруват сутринта през предстоящите 
зимни месеци”, допълни проф. Ангелов. Нощните заведения ще останат затворени поне още 2 седмици. Ще се въведе и 
единен час за приключване на работата на всички останали заведения, който ще е 23.30 часа. 
Университетите остават в режим на дистанционно обучение, а по отношение на учениците от гимназиалния етап все още 
няма единно решение, дали ще се върнат на училище от този петък. Със сигурност обаче ще бъде въведен нов, единен 
подход - в региони с над 20% в заболеваемост в училищата, всички учебни заведения ще преминават в електронна среда 
на обучение независимо от кой клас са. В образователните институции за надграждащо образователно обучение ще 
допуснем обучение само с маска и на 1.5 м дистанция", обясни той. 
По думите му, внимание ще се обърне и на офисите - там, организацията на работа е с т.нар. отворени пространства, да 
работят не повече от 50% от хората. 
"Няма недостиг на лекарства в аптечната мрежа", успокои проф. Костадин Ангелов. Според него фургоните за тестване са 
достатъчно, но се обсъжда дали антигенните тестове могат да бъдат алтернатива на PCR.  
 
√ Българският бизнес е обединявал банковите си кредити по време на пандемията  
Бизнесът в България е прибягнал към обединяване на кредитите си и, респективно, увеличаване на задълженията по 
време на първите шест месеца от кризата с COVID-19. Това показват данните на БНБ за количествените категории на 
бизнес заемите. 
В края на септември общата сума на кредитите за бизнеса възлиза на 60,3 млрд. лв., което е със 785 млн. лв. повече в 
сравнение с края на март, когато мерките срещу пандемията промениха напълно бизнес средата у нас и по света. За 
същия шест месечен период обаче броят на бизнес кредити у нас е намалял от 3,1 млн. броя на 2,9 млн. броя. По този 
начин средният бизнес кредит у нас  е нараснал с 6% само в рамките на това полугодие – от 19,3  хил. лв. на 20,4 хил. лв. 
Най-активни в този процес са няколко бизнес сектора. Най-голяма нужда от свежи капитали се забелязва в сектора на 
„Операции с недвижими имоти“, където кредитирането се е увеличило с 147 млн. лв. до общо 3,8 млрд. лв. само в 
рамките на първите шест месеца от пандемията. В сектора, който според методологията на БНБ се класифицира като 
„Строителство“ има понижение на кредитирането в рамките на пандемията, възлизащо на 13,7 млн. лв. 
Подобно е положението и при кредитирането в бранша на „Професионални дейности и научни изследвания“, което е 
нараснало с 7% (тоест 70 млн. лв.) само по време на пандемията до 1 млрд. лв. 
Въпреки значителния спад в потреблението на електроенергия, в сектора „Производство на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива“ има ръст на кредитирането по време на пандемията от близо 5% до 1,4 млрд. лв. 
Кредитирането в туристическия бранш също отбелязва чувствителен ръст от 38 млн. лв. до 2,4 млрд. лв.   
В сектора „Култура, спорт и развлечения“, където пък има увеличение на общия обем на кредитите с 5% до 80 млн. лв. 
При заемите за предприятия, заети в селското, горското и рибното стопанство увеличението е 57 млн. лв. до 2,4 млрд. лв. 
В няколко икономически сектора обратно на тази тенденция – има спад на кредитирането. Значително понижение на 
салдото по бизнес кредитите има в един от секторите, който беше най-силно ударен от пандемията – този на търговията. 
При него салдото на банковото финансиране се понижава с 173 млн. лв. до 9,2 млрд. лв. 
Още по-голямо обаче е понижаването на кредитирането в IT сектора и далекосъобщенията, където спадът възлиза на 185 
млн. лв. или цели 25% от предишната сума до общо 567 млн. лв.   
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Данните обаче сочат, че за периода на пандемията салдото по кредитите на домакинствата се е увеличило 
приблизително със същата сума, с която кредитирането на бизнеса. Сумата на банковите заеми за физически лица у нас 
нараства с 779 млн. лв. или 3% по време на извънредното положение до края на септември. При бизнеса сумата е 
приблизително същата – 785 млн. лв., но при тях това представлява само 1% ръст спрямо сумата към края на март месец. 
 
√ Сделка за Европа - ЕП и правителствата се споразумяха за бюджета  
Преговарящите между Европейския парламент и правителствата на ЕС постигнаха дълго чаканото споразумение с 
подробностите по бюджета на съюза за следващия програмен период 2021-2027 година. Така бе разчистен пътят за 
решаващата стъпка по задействане на възстановителния пакет от 1,8 трилиона евро, чиято цел е да направи икономиката 
"по-зелена" и по-дигитална, предаде Ройтерс. 
"Сделка за Европа - преговарящите от Съвета и Европейския парламент постигнаха политическо съгласие по бюджета и 
пакета за възстановяване на ЕС", заяви говорителят на германското председателство на ЕС Себастиан Фишер в "Туитър", 
добавяйки, че споразумението все още се нуждае от официално одобрение, съобщава Ройтерс. 
Сделката, която отне почти четири месеца за преговори, посочва ясно, че правителствата могат да получат пари от ЕС, 
само ако спазват върховенството на закона - условие, на което Полша и Унгария се противопоставят, тъй като са под 
надзора на ЕС за подронване на независимостта на съдебната власт. 
Споразумението увеличава с 16 млрд. евро разходите на бюджета на ЕС от 1,1 трилиона за здравеопазване, 
образование и сигурност в сравнение с първоначалното споразумение на лидерите на ЕС от юли. 
Сделката също така определя нови, целеви приходи за европейския бюджет, за да може блокът да изплати 750-те 
милиарда евро, които ЕС планира да вземе от дълговите пазари, за да помогне за възстановяването след пандемията от 
Covid-19. 
"До 2026 г. ще имаме кошница с нови приходи, които трябва да са достатъчни за покриване на разходите по дълга на 
Фонда за възстановяване с цел да не се съкращават средства и програми“, каза един от парламентарните преговарящи 
Жозе Мануел Фернандес. 
През следващите седмици ще продължат разговорите между европейските депутати и правителствата от ЕС относно 
подробностите за заемите за 750 милиарда евро, от които 672,5 милиарда евро ще бъдат разпределени между 
правителствата като заеми и безвъзмездни средства въз основа на техните национални планове за възстановяване, 
изброяващи различни проекти и реформи. 
ЕП иска повече от тези пари да бъдат изплатени предварително, преди проектите да достигнат договорените етапи и 
цели, и повече средства да бъдат заделени за проекти, които помагат за намаляване на емисиите на въглероден диоксид 
(C02). 
Европейските парламентаристи също така искат средствата, за които правителствата могат да кандидатстват чрез 
национални програми за възстановяване, да бъдат на разположение по-дълго във времето - за четири вместо за три 
години. 
След като правителствата и ЕП постигнат споразумение за това, сделката може да бъде ратифицирана от националните 
парламенти на 27-те страни на ЕС и парите трябва да започнат да се отпускат през втората половина на следващата 
година. 
"Бюджетът, фондът за възстановяване, новите приходи и условията за върховенство на закона са за над един пакет", каза 
Зигфрид Мурешан, евродепутат, отговарящ за бюджетните въпроси. 
"Парламентът ще ратифицира днешната сделка само ако държавите членки се придържат към всички части на 
споразумението," почерта той. 
 
√ Анализатори прогнозират допълнително отслабване на долара след победата на Байдън 
Доларът може да отслабне допълнително на фона на пазарните очаквания, че след изборите в САЩ геополитическите 
рискове ще намалеят и новият пакет от стимули за американската икономика ще бъде по-малък от очакваното. Това 
заявиха пред Си Ен Би Си анализатори от Citi Private Banк. 
„Победата на Джо Байдън в изборите в САЩ означава връщане към по-конвенционално управление. Това ще доведе до 
голяма промяна в начина, по който се води външната политика на страната. Изграждането на алианси отново ще излезе 
на преден план. Тактиката на преговори със заплахи за въвеждане на мита ще приключи“, коментират Дейвид Бейлин и 
Стив Уайтинг от Citi. 
Според тях това ще подкрепи голяма част от световните финансови пазари, особено тези на развиващите се страни. 
„Изборите внесоха яснота по отношение на световната търговия. Външната политика на САЩ ще навлезе в по-
предсказуема фаза, без да има нова ескалация на заплахите от мита. Ние считаме за много вероятно последващо 
отслабване на щатския долар и подсилване на валутите на развиващите се пазари“, казват те. 
В петък доларовият индекс, който измерва състоянието на зелените пари спрямо конкурентните валути, достигна най-
ниското си ниво от 2 септември насам – 92,456 пункта. На фона на новините през уикенда, че Джо Байдън е спечелил 
изборите, индексът продължи да пада, достигайки ниво от 91,162 пункта през понеделник. Днес обаче той се повиши на 
фона на надеждите около ваксината на Pfizer, като достигна равнище от 92,813 пункта, но остана под нивото от 94 пункта, 
което бе отчетено по-рано този месец. 
През последните няколко азиатските валути поскъпнаха спрямо долара, като офшорния китайски юан достигна 28-
месечен връх в понеделник, като днес се търгува при ниво от 6,6 юана за долар. В петък японската йена достигна 8-
месечен връх от 103,18 йени за долар, предаде Ройтерс. 
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√ Коледа като никоя друга за куриерските фирми  
Тази Коледа ще е различна от всяка друга досега заради пандемията на коронавируса по света. Докато се чака Covid-
ваксината да бъде разработена и масово разпространена, ограниченията ще останат в съжителство с населението като 
например спазването на дистанция, работата от разстояние, ограничения за частни срещи и преди всичко възможни 
забрани за мобилност. Всичко това обаче създава перфектните условия за увеличаване на онлайн покупките и нищо 
чудно именно така хората да получат своите коледни подаръци у дома, пише eleconomista.es. 
Компаниите, занимаващи се с транспорт и куриерски услуги, могат да се окажат победители в тази криза, което се вижда 
и от резултатите на фондовия пазар на основните играчи в сектора: FedEx е регистрирал повече от 70% до момента тази 
година, Deustche Post с около 19%, UPS с 33% ръст и Royal Mail с малко под 5%. Изключение прави Poste Italiane, която 
губи над 26% през 2020 г.  
Проучване, проведено от ParcelHero (английска компания за доставка на домове) в Обединеното кралство, показва, че 
тази Коледа ще бъде първата, при която онлайн разходите ще бъдат по-високи от традиционните, достигайки 40 
млрд. паунда, почти 50% повече в сравнение със същия период на миналата година. Въпреки че дигиталната търговия 
навлиза с по-големи темпове на Британските острови, отколкото в останалата част на Европа, тя показва каква е 
тенденцията в световен мащаб, изострена от пандемичния сценарий, в който се намираме. Това, разбира се, оказва 
определен ефект върху печалбите на компаниите. Големите компании в сектора ще печелят по-малко от очакваното в 
началото на годината с изключение на FedEx, чиято печалба ще нарасне с повече от 20%. Този общ спад обаче е много 
по-малък от този, който преживяват повечето индустрии и пазара като цяло, на мнение са анализаторите, попитани от 
FactSet.  
"Глобализацията и дигитализацията на онлайн търговията ще достигнат рекордни цифри през този коледен сезон", 
прогнозират от германската компания DHL, която предвижда увеличение с над 50% на превозените обеми в сравнение с 
35% увеличение, наблюдавано миналата година на тези дати. "Клиентите купуват чрез тези платформи както никога 
досега", признават от компанията.  
За анализаторите най-добри за инвестиция в този сектор са Deutsche Post, Poste Italiane, FedEx, SF Holding и ZTO Express 
(последните две са азиатски), за които те дават препоръки за покупка. Тези компании не плащат дивиденти. Най-щедра в 
това отношение е Poste Italiane, с рентабилност над 7% по текущи цени, както и Japan Post Holdings. 
Друг аспект, в който тези компании ще бъдат ключови, според анализаторите на Berenberg, ще бъде транспортирането и 
разпространението на коронавирусната ваксина, именно благодарение на способността им да достигнат до всяко място, 
използвайки автопарк от всички видове превозни средства и техните логистични центрове. 
"DHL (Deutsche Post) има предимството да ползва голяма глобална мрежа, въпреки че има по-малко присъствие в 
Съединените щати, докато FedEx контролира пътя между САЩ и Азия, което може да бъде важно, ако Китай стане голям 
производител на ваксини. UPS от своя страна вече доминира във фармацевтичната дистрибуция в САЩ, особено в 
наземната", заключават от Berenberg. 
 
√ Борсови сделки за близо $2 трлн. сключени само за ден след новината за ваксината  
Новината за пробив в надпреварата за намиране на ваксина срещу Ковид-19 предизвика един от най-натоварените 
търговски дни след разгара на пандемичната криза, според първоначалните данни, анализирани от Ройтерс. На 
финансовите пазари по света са били сключени сделки за близо 2 трилиона долара. 
Търговците бяха подтикнати към по-рискови инвестиции в акции, валута и облигации, след като Пфайзер (Pfizer Inc) 
публикува положителни данни от клиничното проучване на ваксината си. В същото време участниците на пазарите се 
оттеглиха от сигурни убежища като технологични акции, японски йени и дългови книжа с топ рейтинг. Отчетен е скок в 
обемите в авиационния и банковия сектор, пише БТА. 
В САЩ сделките на фондовите борси са възлезли на близо 500 милиарда долара в понеделник - един от най-
натоварените дни от март, когато страховете от налагане на каратина срещу коронавируса разтърсиха финансовите 
пазари. В Европа обемът на търговията е достигнал 120 милиарда долара, сочат данни на Рифинитив (Refinitiv) 
 
√ Оптимизъм на борсите в Европа след новината за ваксината на Pfizer и BioNTech  
Европейските акции са на път да достигнат 8-месечен връх във вторник на фона на оптимизма около развитието на 
ваксина срещу COVID-19, макар че опасенията относно размера на щетите, нанесени от пандемията, ограничиха 
печалбите, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,96 пункта, или 0,25%, до 381,95 пункта, след новината, че 
ваксината срещу коронавируса на американския фармацевтичен гигант Pfizer и германската компания BioNTech показва 
ефективност от над 90%. Банковият подинекс SX7P, туристическият SXTP и енергийният SXEP бяха сред най-добре 
представящите се в ранната търговия, записвайки ръст от съответно 3,54%, 0,13% и  3,20% 
Немският бенчмарк DAX се понижи с 43,85 пункта, или 0,33%, до 13 052,12 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 напредна с 50,91 пункта, или 0,82%, до 6 237,2 пункта. Френският показател CAC 40 се повиши с 46,95 
пункта, или 0,88%, до 5 383,27 пункта. 
„Резултатите от изследването на Pfizer са добре дошли, но както се казва - „една лястовица пролет не прави“. Има още 
много работа, преди да можем да се върнем към някакво подобие на нормалното“, коментира Майкъл Хюсън от CMC 
Markets 
Европейските акции вече са се повишили с 11% от началото месеца на фона на надеждите, че световната търговия ще 
бъде по-спокойна по време на президентството на Джо Байдън. Строгите мерки срещу разпространението на 

https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/10873132/11/20/Los-carteros-del-mundo-celebran-en-bolsa-una-Navidad-con-restricciones.html
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коронавируса в редица европейски страни обаче поставиха под въпрос крехкото икономическо възстановяване на 
континента. 
„Дори ваксината да се докаже като ефективна, ваксинирането на достатъчно голяма част от населението ще отнеме 
време и ще остави голяма част от икономическите сектори уязвими на карантинните мерки“, коментира Кристоф Ригер 
от Commerzbank 
Инвеститорите са фокусирани и върху преговорите за Брекзит, които навлизат във финалната си фаза преди 
приключването на преходния период на 31 декември тази година. 
Междувременно акциите на германската компания за спортни стоки Adidas поевтиняха с 5,42%, макар че фирмата 
съобщи, че очаква продажбите и в Китай да се върнат към растеж през четвъртото тримесечие. 
Силен ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси записаха рекордни повишения в понеделник, след като инвеститорите бяха 
обнадеждени от новината за ваксината на Pfizer и BioNTech, предаде Си Ен Би Си. Акциите на авиопревозвачите и другите 
компании в туристическият сектор също се повишиха. 
Промишленият индекс Dow Jones завърши сесията с ръст от 834,57 пункта, или 2,95%, до 29 157,97 пункта, записвайки 
най-добрият си ден от 5 юни насам. По-рано бенчмаркът достигна рекорден връх, след като напредна с над 1600 пункта. 
Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 41,06 пункта, или 1,17ѝ%, до 3 550,5 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq обаче отчете спад от 181,45 пункта, или 1,53%, до 11 713,78 пункта, след като 
търговците се пренасочиха вниманието си от технологичните компании към по-традиционните и евтини акции. 
Новината за ваксината на Pfizer и BioNTech бе приета от Уолстрийт като знак, че фармацевтичната индустрия скоро може 
да осигури начин за контрол на пандемията, която нанесе тежки щети върху икономиката на САЩ и доведе до смъртта на 
над 230 хил. американци. 
„Смятам, че ралито е напълно оправдано. Мисля, че може да започнем нова дискусия за това как ще изглежда Америка 
след COVID”, коментира Джим Крамър от Си Ен Би си. „Миналата седмица мислехме, че няма шанс да спрем това нещо, 
но днес вече има надежда“, добави той. 
Ефективността от 90% на ваксината на Pfizer и BioNTech е значително по-висока от очакваното от пазара. Директорът на 
Националния институт по алергии и инфекциозни болести на САЩ д-р Антъни Фаучи заяви по-рано, че ваксина, която е 
50% до 60% ефективна ще бъде достатъчна. 
Новината бе посрещната с оптимизъм от туристическия, ресторантьорския и хотелиерския бизнес. Книжата на круизния 
оператор Carnival скочиха с цели 39,3%, а тези на Southwest Airlines – с 9,7%. Акциите на Walt Disney Company поскъпнаха 
с 11,9% на фона на надеждите, че ваксината ще позволи на повече хора да посещават увеселителните паркове на 
компанията. 
Банките също така бяха окуражени от позитивните новини, като JPMorgan Chase и Bank of America,  Citigroup поскъпнаха 
съответно с 13,54%, 14,19% и 11,54%. 
Компаниите, които обаче спечелиха от оставането на хората по техните домове, записаха загуби, Книжата на Zoom, 
Amazon и Netflix поевтиняха с 17,37%, 5,06% и 8,59%. 
Смесени резултати в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион не успяха да намерят единна посока 
във вторник, пише Маркетоуч. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 65,75 пункта, или 0,26%, до 24 905,59 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 13,59 пункта, или 0,4%, до 3 360,15 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite се понижи с 24,61 пункта, или 1,05%, до 2 308,85 пункта. Хонконгският показател 
Hang Seng напредна с 285,31 пункта, или 1,1%, до 26 301,48 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi записа ръст от 5,63 пункта, или 0,23%, до 2 452,83 пункта. 
В Австралия бенчмаркът ASX 200 се повиши с 5,63 пункта, или 0,23%, до 2 452,83 пункта. 
У нас                                                                                                                
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в ранната търговия. Основният 
индекс SOFIX отчете спад от 0,64 пункта, или 0,15%, до 425,32 пункта. BGBX40 се понижи с 0,23 пункта, или 024%, до 97,56 
пункта. BGTR30 изтри 0,90 пункта от стойността си, или 0,19%, достигайки ниво от 484,07 пункта. BGREIT напредна с 0,15 
пункта, или 0,11%, до 133,77 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Каракачанов: Мерките срещу разпространението на COVID-19 на този етап са адекватни  
Мерките срещу разпространението на COVID-19, които държавата е въвела, на този етап са адекватни. Това коментира в 
предаването „Здравей, България" вицепремиерът и военен министър Красимир Каракачанов. 
Министърът на здравеопазването действа адекватно. Чудя се как издържа. Мога да кажа, че прави всичко, което може, 
коментира вицепремиерът. Според него обаче системата е пред колапс и частните болници трябва да се ангажират 
много по-сериозно с проблема. 
Освен това проблемите засягат всички, а „вирусът не прави разлика между управляващи и обикновени хора". Познавам 
депутати, които се лекуват вкъщи, защото няма място в болниците. Познавам и депутати, които са доброволци в 
болниците, заяви Каракачанов. 
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Той отговори и на критиките към властта, че се не справя с пандемията. Когато казвам с какво не съм съгласен, казвам 
как да се направи. Много е лесно да се критикува. Аз не съм казал, че правителството не се справя. Много е лесно да 
критикуваш, когато не носиш персонална отговорност, заяви Каракачанов. 
Каракачанов заяви, че е поставил въпроса за изчезващите от аптеките лекарства и по него се работи. 
 
√ Браншът иска всички заведения да работят до 23:30 часа  
Ресторантьори искат да отпаднат лихвите по натрупани задължения за данъци и осигуровки в периода март и декември. 
Представители на бранша настояха, на нова среща със здравния министър, да се уеднакви работното време на 
заведенията в цялата страна - до 23:30 часа, предаде репортер на БГНЕС. 
В момента в различни градове заведенията работят до 21 часа или до 22 часа. Председателят на Българската асоциация 
на заведенията Ричард Алибегов заяви, че браншът иска от четвъртък, с новата заповед на здравния министър, този час 
да бъде 23:30 часа за всички в цялата стрна. 
"В четвъртък изтича сега действащата заповед и здравият министър ще издаде нова, и от тогава ще влезе, надяваме се и 
урегулираният час", заяви Алибегов. 
Вчера следобед пред журналисти той каза, че уведомили колегите си какво са се разбрали с Министерство на труда и 
социалната политика, а именно за обезщетения на хората, които са на трудов договор и няма как да упражняват своята 
дейност за следващите два месеца. Алибегов посочи, че сега взели и няколко решения какво биха искали като браншови 
организации, като компенсации за самия бизнес. След като ги оформят ще ги изпратят в Министерство на икономиката и 
в Министерство на финансите. „Това, което обсъждахме и което е много важно за нас, да отпаднат лихвите по натрупали 
се поради пандемията задължения за данъци и осигуровки в периода март - декември. Знаете всички декларирани 
данъци се олихвяват, съответно да може да отпаднат тези лихви. Фирмите, които са затворени, да имат също така опция 
за разсрочване на задълженията, защото те няма откъде да ги плащат на този етап", обясни той. 
Другото, което ще поискат е мораториум за кредитите. 
„В случая нашият персонал, който знаете, повечето от тях имат потребителски кредити, те няма как да ги обслужват, даже 
и с възнаграждението, което ще получат от социалното министерство, защото то ще бъде в размер на 80% от 
минималната работна заплата. За съжаление в този случай няма да се смята нашата минимална работна заплата - в 
бранша 800 лв., а ще се изхожда от тази, която е за страна - 610 лв. Значи там говорим за около 480 лева. С тях те няма 
как да си обслужват кредитите и заемите", посочи той. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Какво да направим, за да получим подходящата помощ? Съветите на проф. Иво Петров; 
- Политика на оцеляването или възможности за трансформация - гост в студиото транспортният министър Росен 

Желязков; 
- Заложените средства през 2021 г. - разпределение и управление през погледа на д-р Хасан Адемов; 
- 10 ноември 31 години по-късно - повелителят на бденията отец Христофор Събев; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Заразата и мерките: Подготвени ли бяхме за кризата? И още: Северна Македония - въпрос на дипломация или на 

компромис? Гост: Вицепремиерът Красимир Каракачанов; 
- Фабрика в пламъци. След огромния пожар в Катуница - на живо: Има ли риск от обгазяване?; 
- Сблъсъкът с претоварената система. Защо възрастна жена с COVID-19 с хронични заболявания не може да стигне 

до рентгенова снимка?; 
- Лекар и пациент. Говори доктор Чолаков - за най-трудните си моменти в борбата с болестта и за спасението, 

наречено кръвна плазма. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Германските турци, изобретили първата ваксина, за нощ станаха 4 пъти по-богати от "Луфтханза"; 
в. Монитор - Ресторантите полупразни и без вечерен час; 
в. Монитор - Западните Балкани подписаха в София за общ пазар; 
в. Телеграф - Само първолаците остават в клас; 
в. Труд - От утре: Спират презапасяването с лекарства; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - В истерията COVID вече няма антибиотици и лекарства срещу грип; 
в. 24 часа - Меркел съветва Борисов и Заев: Много е важно да се разбирате; 
в. 24 часа - За честни избори големите канят наблюдатели от Европа, а малките търсят 12 000 за застъпници; 
в. 24 часа - Пуснаха първите 17 км от магистрала "Европа"; 
в. 24 часа - Близо 7 млрд. лв. за зелен преход; 
в. Монитор - От социалното министерство разясниха: Редукцията в пенсията заради втория стълб - под 10% и различна за 
всеки; 
в. Монитор - Заради пандемията: Отлагат БГ експедицията до Антарктида за януари; 
в. Монитор - Министърът на регионалното развитие Петя Аврамова: Водата няма да поскъпне заради ВиК закона; 
в. Телеграф - Техника на половин цена преди черния петък; 
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в. Труд - Бедните в София - два пъти по-богати; 
в. Труд - 13% спад в обявите за работа; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Вежди Рашидов, председател на парламентарната комисия по култура и медии: Прекланям се не пред шепата 
хора, който крещят без маски по улиците, а пред младите доброволци във войната за оцеляване на света; 
в. Монитор - Димитър Попов, председател на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА): 
Трима българи компенсират един чужд турист; 
в. Телеграф - Зам.-шефът на ПГ на ГЕРБ Красимир Ципов: Удължаваме документите на 500 000 българи; 
в. Труд - Н. Пр. Роб Диксън, посланик на Великобритания в България пред "Труд": Обединеното кралство и България са 
взаимносвързани, както никога преди; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Втората пенсия - измама за бедняци; 
в. Монитор - Защо словашкият модел успя срещу COVID-19, а ние не?; 
В. Телеграф -Лъвицата яхна джипа към клетката; 
в. Труд - Българският принос за победата на македонизма. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 11 ноември 
София 

- От 09.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Министерски съвет чрез видеоконферентна връзка. 
- От 09.15 ч. онлайн ще се проведе международен научен форум за приложението на съвременните инженерни 

технологии в медицината. 
- От 10.00 ч. онлайн Българската търговско-промишлена палата ще представи Икономически преглед на 

ЕВРОПАЛАТИ 2021. 
- От 10.30 ч. ПП АБВ ще даде пресконференция в централата на партията на улица „Врабча" 23. 
- От 11.30 ч. в Пресклуба на БТА ще се състои пресконференция , организирана от Асоциация на парковете в 

България и Сдружение за дива природа "БАЛКАНИ" на тема "Застъпници за природата - когато институциите 
нехаят". 

- От 13.30 ч. в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет на ул. „Eкзарх Йосиф" № 12 Прокурорската 
колегия на ВСС ще проведе заседание. 

- От 14.30 ч. в зала 142 на НС Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 134 на НС Комисията по бюджет и финанси ще проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 130 на НС Комисията по земеделието и храните ще проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 356 на НС Комисията по труда, социалната и демографската политика ще проведе заседание. 

*** 
Благоевград 

- От 11.00 ч. в зала „22-ри септември" ще се състои пресконференция на кмета инж. Румен Томов. 
- От 14.00 ч. в зала „22- ри Септември" ще се състои пресконференция по повод предстоящото на 13.11.2020г. 

извънредно заседание на Общински съвет Благоевград и изтеклата една година от полагане на клетва на 
общинските съветници и кмета на Община Благоевград.  

 

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

