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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
Economy News 
 
√ 51 мерки срещу 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 „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“. 
 
Икономически живот 
 
√ 511 млн. лв. за енергийната инфраструктура от Плана за възстановяване  
511 млн. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат насочени за модернизация на дейностите, свързани с 
планирането, управлението и мониторинга на електроенергийната система. 
Министерството на енергетиката заедно с представители на Електроенергийния системен оператор организираха 
обществено обсъждане на проекта, който предвижда въвеждане на съвременни дигитални средства за бърза реакция 
при управлението на електроенергийната система в условията на нисковъглеродно производство. 
Проектът е ориентиран към това мрежата на ЕСО да стане по-гъвкава, по-отворена към съседните системи и с 
възможност за по-лесен пренос на електроенергия. 
Изпълнението на проекта ще повиши междусистемните капацитети със съседни страни. 
Припомняме, в свой коментар на проекта на правителството работодателите от АИКБ изразиха резерви по отношение на 
планираните подкрепа от 511 млн. лева за ЕСО. 
 
 

 

https://ikj.bg/novini/pravitelstvoto-obyavi-kak-smyata-darzhavata-da-usvoi-12-mlrd-leva-ot-ek/
https://ikj.bg/novini/aikb-kritichni-kam-plana-za-11-te-mlrd-leva-dava-analogov-otgovor-na-digitalni-predizvikatelstva/
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНР 
 
√ НС обсъжда на първо четене промени в Закона за личната помощ 
Парламентът ще обсъди на първо четене промени в Закона за личната помощ. Депутатите ще гласуват и удължаване на 
срока за регистрация на кладенците. Това ще стане с промени в Закона за опазване на околната среда, които ще бъдат 
разгледани на първо четене. 
Промените, внесени от управляващите, предвиждат срокът за регистрация, който изтича на 27 ноември, да бъде 
удължен с две години. Промяната се налага се налага заради епидемичната обстановка в момента и създалото се 
напрежение в обществото във връзка с регистрацията на кладенците. 
От ГЕРБ изтъкват, че, за да избегнат струпването на хора при подаването на документите за регистрация в съответната 
басейнова дирекция, срокът за подаване на заявленията от задължените лица се удължава до 28 ноември 2022 г. 
Депутатите ще разгледа и поправки в Закона за личната помощ, които трябва да повишат качеството на живот на хората с 
увреждания. Гарантира се, че те ще имат достъп до личен асистент, съобразно индивидуалната им потребност. 
В парламентарния контрол днес ще участват повечето министри от кабинета. Сред тях са социалният Деница Сачева, 
образователният Красимир Вълчева и здравният Костадин Ангелов. 
 
√ "Иновативна България“ - дискусия по Националния план за възстановяване и устойчивост 
Първата от поредицата дискусии по Националния план за възстановяване и устойчивост - с фокус „Иновативна България“, 
ще се проведе днес. Участие в събитието ще вземат вицепремиерът Томислав Тончев, министрите на икономиката и на 
образованието и науката Лъчезар Борисов и Красимир Вълчев, както и представители на бизнеса и академичните среди. 
Четири приоритетни сфери са обособени в Националния план за възстановяване и устойчивост на България, който бе 
представен от вицепремиера Томислав Дончев в края на октомври. 
В него са обединени проектите, които страната ни ще защитава пред Брюксел по инструмента „Следващото поколение 
Европейски съюз“ и които ще бъдат финансирани от еврофондовете до 2027 година. 
Иновативна, зелена, свързана и справедлива България са четирите стълба, между които ще бъдат разпределени 16,7 
милиарда евро от следващата многогодишна финансова рамка и 12,2 милиарда евро от инструмента „Следващото 
поколение Европейски съюз“. 
Акцентът на първия стълб, който ще бъде представен днес, са иновациите и науката, обяви вицепремиерът Томислав 
Дончев: 
„Единственият път България да бъде по-богата, това е не само да произвежда повече, а да произвежда по-скъпи 
продукти, уникални стоки, които не просто са произведени в България, но защо не и са изобретени тук“. 
Поради усложнената епидемична обстановка дискусията ще се проведе онлайн, уточняват от правителствената 
пресслужба.  
 
√ Нови инициативи за финансова подкрепа на стартиращия и малък бизнес 
Нови финансови инициативи в подкрепа на стартиращия и на малък бизнес заради Covid кризата обявиха Фондът на 
фондовете и Европейският инвестиционен фонд за България. Гаранционната схема по програма „Джереми“ ще заработи 
от началото на следващата година, в помощ на малките и средни предприятия. Допълнителен финансов ресурс за 
иновации и технологичен трансфер заделя и Фондът на фондовете. 
Новата гаранционна схема по „Джереми“ ще кредитира малкия и среден бизнес през следващите две години, като ще 
осигури кредитен портфейл за периода между 400 и 600 милиона евро, посочи Христо Стоянов, ръководител на фонда за 
България: 
„Този кредитен портфейл ще бъде гарантиран на 80% безплатно от Европейския инвестицонен фонд със средства по 
„Джереми“ програмата, има и таван на загубите. Това ново кредитиране е насочено изцяло в краткосрочни кредити за 
текущата дейност на бизнеса, което може да бъде под формата на банкови гаранции на акредитиви“. 
Заради последствията от Covid кризата и Фондът на фондовете обяви подкрепа за малките и средни фирми - в обем над 
700 млн. лв. 
Допълнителният финансов ресурс е предназначен предимно за иновации и технологичен трансфер. 
Фондът има възможности да инвестира в повече от 200 компании в начален етап или във фаза на развитие, както и за 
микрокредитиране със споделен риск чрез банкови и небанкови посредници, обясни Ангелина Тодорова - директор на 
управление "Проектна информация и финансиране" във Фонда на фондовете: 
"Говорим за облекчения при лихвите, говорим за по-ниски и по-гъвкави изисквания към обезпеченията, намалена 
административна тежест, възможности за гратисни периоди и тук включваме занаятчии, свободни професии, социални, 
малки и средни предприятия”. 
Тодорова обясни: 
„Ние предоставяме над 150 милиона гаранция, както и лихвена субсидия, за да може отново да се постигнат едни много 
по-облекчени възможности за кредитиране - ползване на тази лихвена субсидия, занижени изисквания към 
обезпеченията и подобрена достъпност, включително гратисни периоди до 24 месеца. Говорим за над 3,5 милиона 
гарантирана сума на индивидуалния фирмен кредит и до 10 години срок на погасяване”. 
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√ Подем на производството в България през септември при стагнация в ЕС и спад в еврозоната 
Индустриално производство в еврозоната отбеляза изненадващо понижение през септември, докато в рамките на целия 
ЕС остана на нивото от август, което е знак за слабо приключване на едно рекордно за европейската икономика 
тримесечие, показват данни на европейската официална статистика. 
В същото време обаче производството в България продължава да нараства за пети пореден месец, при това с най-добро 
темпо от юни насам, отчита Евростат. 
Производството в рамките на целия ЕС стагнира на нивото от август, когато се повиши с 0,9%, докато в еврозоната се 
понижи изненадващо с 0,4% след растеж с 0,6% месец по-рано. Това е първото влошаване на индустриалното 
производство в еврозоната от април насам, когато европейската икономика все още се намираше в шок от първата вълна 
на коронвирусната пандемия и въведените заради нея национални локдауни на стария континент. 
 
 

Графики на индустриалното производство в ЕС и еврозоната 

 
 
Основна причина за слабото индустриално производство през септември оказва рязкото понижение на производството 
на потребителски стоки с дълготрайна употреба като телевизори и перални машини, като в рамките на еврозоната то се 
сви с цели 5,3%, а в целия ЕС с 3,9%, докато средствата за производство се повишават съответно с 0,6% и с 
1,2%.  Производството на недълготрайни потребителски стоки се повишава съответно с 2,1% и с 1,4%, а енергийното 
производство в еврозоната се сви с 1,0%, а в целия ЕС с 0,7 на сто. 
Спрямо година по-рано производството в еврозоната през септември се сви с 6,8%, а в рамките на ЕС с 6,0%, 
отбелязвайки спад за пореден месец в рамките на 2020 година. 
В същото време промишленото производство в България нарасна през септември с 2,3% спрямо август, когато се повиши 
с 0,9 на сто. Въпреки че това представлява повишение за пети пореден месец, то все още не може да компенсира 
солидния спад с 5,1% през март и с 11,6% през април, показват данните на Евростат. 
Спрямо септември 2019 г. промишленото производство в България се сви с 2,6% след спад през август с 5,9%, 
понижавайки за седми пореден месец, след като за последно отчете стагнация през февруари. 
 
√ Купуваме по-малко храна при втората вълна на пандемията 
По-малко търсене на хранителни продукти в търговската мрежа, при втората вълна на пандемията, отчитат от 
Държавната комисия по стоковите борси и тържища. 
В момента пазарът е свит 
„Ако, при първата вълна имаше усилени темпове на пазаруване, сега към момента имаме обратният процес, свиване на 
търсенето. Може би, сме стигнали някакъв минимум, тъй като не може да спре търсенето на храни. Но, наистина в 
момента има много ниско търсене. На-вероятно е чисто психологически този момент, защото, когато човек мисли за 
заболяването, не му е до храна. Липсата на възможности за преяждане, празници, събирания и прочие, също води до 
намаляването на консумацията на храна“– коментира за Радио Благоевград Владимир Иванов, председател на 
Държавната комисия по стоковите борси и тържища. 
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Храните в световен мащаб поскъпват  
По отношение на световната тенденция за поскъпване на някой хранителни продукти, като зърнените култури, захар, 
млечните продукти и растителните масла, Владимир Иванов коментира, че има по-висок индекс на храните с 6 %, спрямо 
миналата година. Най-голям е ръстът при захарта – 9%, при палмовото и соевото масло, при маслата и млечните 
продукти, индексът е по-висок с 3%. По-високата цена на захарта е свързана с по-ниското производство при най-големите 
производители като Индия и Бразилия. 
Вътрешният пазар остава стабилен 
При вътрешния пазар се наблюдават почти едни и същи процеси като в края на миналата и в началото на тази година. 
„Като цяло, имаме по-евтина есен за пипера, картофите, зелето морковите, зрелия лук, ябълките, гроздето. При 
лимоните и бананите също се наблюдава по-ниска цена, спрямо миналата година, за разлика от доматите и 
краставиците, които тази година държат доста по-високи равнища. По отношение на захарта, вече няколко месеца има 
едни стабилни равнища от около 1.30 - 1.35 лв. на едро, тук световната тенденция почти не се е отразила на вътрешния 
пазар“ – уточни Владимир Иванов. 
По отношение на варивата – при фасула има задържане на цената, но тя е със 17 % по-висока, спрямо миналата година и 
по-ниска, спрямо 2014. По отношение на ориза, въпреки световната тенденция за повишаване на цената, в България се 
запазват стойностите от февруари между 2.20 - 2.40 лв. Стабилни остават цените при яйцата и пилешкото месо. 
Интересна е тенденцията при сирената и кашкавалите, тъй като при тях средната цена продължава да се изменя и това се 
дължи на липсата на пазарно участие на обществения сектор при формиране на пазарната цена. През последните 20 дни 
се наблюдава и стабилизиране цената на олиото, което в момента се продава от около 2.59 - 2.60 лв. за литър. 
По-скъпа е „потребителската кошница“ сега 
С около 8 лева е по-скъпа към днешна дата „потребителската кошница“, спрямо същия период на миналата година, но не 
се наблюдават пазарни процеси, които са необичайни. 
„Тук има един голям проблем, свързан със свръх производството на картофи и липсата на пазар. Затова, нека 
потребяваме повече български картофи, тъй като при това потребление, много картофопроизводители ще имат 
проблеми с реализацията“ – коментира още Владимир Иванов, който прогнозира запазването на тези пазарни тенденция 
в близките месеци. Той не изключи увеличение на „ценовата ножица“ в малките търговски обекти, които, заради по-
ниското потребление, се налага да увеличават цените, за да оцелеят. 
 
√ Португалия разширява обхвата на мерките срещу коронавируса 
Португалия разширява обхвата на рестрикциите заради коронавируса - от понеделник ограниченията, въведени в по-
голямата част от страната, ще обхванат още територии, съобщи премиерът Антониу Коща, цитиран от Франс прес и 
Ройтерс. 
Броят на общините, в които има повишен риск от разпространяване на вируса, се увеличава от 121 на 191. 
Жителите на засегнатите райони са призовани да излизат от домовете си, само за да ходят на работа, на училище или на 
пазар. През седмицата действа полицейски час от 23.00 ч. до 5.00 ч., а през уикендите - от 13.00 ч. до 5.00 ч. 
Извънредното положение и полицейският час ще са в сила поне до 23 ноември. 
 
Investor.bg 
 
√ 113 млн. лева са отпуснати в подкрепа на бизнеса по линия на ББР 
500 млн. лева е ресурсът на инвестиционната банка за смекчаване на ефекта от коронавируса  
113 млн. лева ка отпуснати по кредитните линии в подкрепа на бизнеса на Българската банка за развитие (ББР), като са 
заявени 847 кредита. Банката е сключила договори с 8 банки партньори за разпределението на общо 500 млн. лева от 
средствата в подкрепа на бизнеса в условията на пандемия. 
Това стана ясно по време на среща между представители на банката и на Фонда на фондовете с председателя на 
Българската стопанска камара (БСК) Радосвет Радев и с министъра на икономиката Лъчезар Борисов. По време на 
разговорите са били обсъдени нови мерки в подкрепа на бизнеса. 
От работодателската организация съобщиха, че има малък интерес на бизнеса към антикризисните мерки, финансирани 
по линия на ББР. 
1% от участвалите в годишната анкета на Камарата до този момент са заявили, че използват тази възможност. 4% все още 
проучват възможността, пишат от БСК. 
От ББР уточниха, че от мерките ще могат да се ползват вече и големи предприятия, като са увеличени и праговете за 
кредитиране: за малки и средни предприятия – до 1 млн. лева., а за големи предприятия – до 2 млн. лева. ББР 
предоставя гаранция в размер на 80% на всеки потвърден кредит. 
По отношение на мерките по линия на Фонда на фондовете от БСК посочват, че е нужна разяснителна кампания, защото 
участниците в анкетата на работодателската организация нямат информация за мерките. 
Почти 173 млн. лева безвъзмездна помощ са получили 21 190 микро и малки предприятия в страната. Подкрепата е по 
линия на ОП "Иновации и конкурентоспособност" и по схемата се отпускат между 3 и 10 хил. лева. 
До края на месеца се очаква да приключи техническата и финансовата оценка на подобна процедура за средните 
предприятия. По нея компаниите ще могат да получат между 30 и 150 хил. лева. 
По време на срещата икономическият министър представи и две нови процедури, които предстои да стартират до края 
на този месец - ликвидна подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 хил. лева за 2019 година и за адаптиране на 
дейността на малките и средните предприятия в условията на коронавирус. 
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√ Играе ли паричната политика втора цигулка в кризата? 
Централните банки са с вързани ръце в настоящата криза, а властта е в ръцете на фискалната политика 
Само осем месеца след началото на мерките за предотвратяване на осакатяващата депресия и кредитната криза, 
централните банки са в неудобно положение да разчитат на правителствата да управляват крехките икономически 
възстановявания, пише Bloomberg. 
Решенията, които техните колеги от правителствата вземат, ще повлияят не само на перспективите за растеж през 
следващите няколко тримесечия, но биха могли да предопределят бъдещите политики на централните банки и дори 
тяхната надеждност през следващите години. 
Централните банки влязоха в кризата с Covid-19 с най-малко политическо пространство за действие, а именно, 
намаление на лихвените проценти. След като намалиха разходите по заеми близо или дори под нулата и внедриха 
масивни програми за изкупуване на активи, сега те практически молят правителствата да предприемат действия. 
 

 
 
Без агресивни фискални стимули съществува опасност икономиките да получат дълбоки белези, които да задържат 
растежа в дългосрочен план. Това може да остави централните банки неспособни да се възстановят и да се подготвят за 
следващия шок или рецесия. Паричната политика и фискалната политика вече са взаимозависими. 
„Това определено е нов режим - просто няма достатъчно търсене в глобалната икономика и паричната политика не може 
да генерира търсене “, коментира Торстен Слок, главен икономист в Apollo Global Management Inc. в Ню Йорк. 
Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл, който заедно с президента на Европейската централна банка 
Кристин Лагард и управителя на Английската централна банка Андрю Бейли говори на годишния форум на ЕЦБ в 
четвъртък, е сред онези, които обръщат внимание на риска от дългосрочни щети. 
„Съществува реална заплаха“, каза Пауъл на пресконференция миналата седмица, позовавайки се на риска от повече 
банкрути в бизнеса и дълги периоди на безработица. „Ще имаме по-силно възстановяване, ако успеем да получим поне 
още малко фискална подкрепа, когато е подходящо“, каза той. 
Засега присъства държавна помощ, която помага за запазване на работните места и производствения капацитет. 
Притеснението е, че тази помощ ще бъде оттеглена твърде рано от загриженост за публичните финанси, а вирусът все 
още ще продължава да бушува. 
„Масивната фискална подкрепа запази производствения капацитет“, заяви вицепрезидентът на ЕЦБ Луис де Гиндос на 
онлайн конференция в четвъртък. „Важно е тази подкрепа да се запази и в някои области дори да се увеличи през 
следващите месеци“, допълни той. 
Двойно действие 
Британските политици подчертаха силата на двойните действия на 11 март, когато спешното намаляване на лихвените 
проценти на Английската централна банка се случи часове преди правителството да очертае собствените си планове, 
подчертавайки тяхната текуща координация. 
Въпреки че насърчават фискалното сътрудничество, централните банкери поддържат своята независимост. В края на 
краищата, от Европа до Япония те получиха автономия преди десетилетия, като признаха необходимостта да се прегради 
контрола на количеството пари в икономиката от политическите импулси. 
Въпреки това нарастването на тежестта на държавния дълг ще направи бъдещото парично затягане още по-скъпо, 
потенциално ограничавайки пространството за маневриране на централните банки. 

https://www.investor.bg/sasht/337/a/fed-i-ecb-sa-predpazlivi-v-ochakvaniiata-za-vaksinata-sreshtu-koronavirus-315841/
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Повишената доходността на държавните облигации на САЩ тази седмица, подбудено отчасти от оптимизма на 
инвеститорите относно перспективите за ефективна ваксина срещу коронавирус, засили очакванията за по-нататъшни 
покупки на активи от страна на Фед в края на годината. 
 

 
 
Лагард, говорейки по време на виртуална конференция на ЕЦБ в сряда, подчерта, че покупките на активи, заедно с 
дългосрочното банково финансиране, са инструментите, върху които банката ще се съсредоточи. Анализатори виждат 
потенциала за корекции в програмата за количествено облекчаване през следващия месец. 
„Втора цигулка“ 
„В момента фискалната политика прави това, което трябва да направи, а паричната политика играе втора цигулка“, 
коментира Ерик Нилсен, главен икономист на групата в UniCredit SpA. „Повечето централни банкери казват, че това е 
правилната политика в момента“, заяви той. 
Всеки централен банкер знае какво се крие в края на политическа реакция, която не успява да възстанови дългосрочния 
растеж на икономиката: японизация. 
Откакто прие политика на нулеви лихвени проценти преди две десетилетия, централната банка на Япония продължи да 
изкупува над 40% от пазара на държавни облигации в страната, повишавайки държавния дълг до над 138% от брутния 
вътрешен продукт. 
Проучване на Bloomberg показа миналия месец, че мнозинството анализатори не очакват Японската централна банка да 
затегне политиката дори в дългосрочен план. Цената на това е, че Централната банка на Япония на практика загуби 
инструмента за оценка на състоянието на икономиката и вероятния бъдещ ход на паричната политика. Нейните политики 
през последните години, включително приемането на ангажимент за поддържане на инфлация от 2%, не предизвикаха 
забележими пазарни реакции. 
Ярки граници 
Банкерите са решени да предотвратят каквото и да е схващане, че те се превръщат в нещо като финансиращи агенции за 
фискалните власти. 
„В сегашната среда паричната и фискалната политика работят в хармония“, каза президентът на германската централна 
банка (Bundesbank) Йенс Вайдман. „Съответните им цели са изравнени. Но не бива да се преструваме, че такава 
хармония ще бъде постоянно състояние“, заяви той. 
 
√ ЕС използва достъпа до енергийния пазар като разменна монета за Brexit 
Заложена е търговия с газ и електричество за най-малко 6 млрд. евро годишно 
Търговските преговори за Brexit продължават и главният преговарящ на Европейския съюз Мишел Барние използва 
британския достъп до единния енергиен пазар като средство за постигане на отстъпки по въпроса с риболова. 
Заложена е търговия с газ и електричество за най-малко 6 млрд. евро годишно, показват данни на базираната в Брюксел 
изследователска група Bruegel. 
В преговорите Барние поставя като условие за британския достъп до европейския енергиен пазар постигането на 
споразумение за риболов на страни от ЕС в британските води. 
Ефектът от това да не се договори сделка, която включва енергийния въпрос, „ще падне непропорционално върху 
Великобритания, тъй като континенталният пазар е много по-голям и вече по-добре интегриран“, посочва Симон 
Талияпиетра, изследовател в Bruegel. 
Коя е най-голямата слабост? 

https://www.investor.bg/novini/130/a/lagard-sledvashtite-stimuli-shte-razchitat-na-kolichestvenite-oblekcheniia-i-kreditite-315753/


7 

 

Електричеството е особено чувствителна тема. Великобритания е нетен вносител, като цените на едро там са по-високи 
отколкото при нейните съседи. Около 7% от общото търсене идва през пет основни кабела, четири от които са свързани с 
Европа. Миналата година нетният внос нарасна с 10% до рекордните 21,4 тераватчаса, показват данни на аналитичната 
компания Enappsys. 

 
Какво ще стане, ако бъде постигнато споразумение? 
Преговорната позиция на ЕС е много близка до състоянието на нещата в момента. Ако именно тя бъде договорена, двете 
страни ще продължат да търгуват газ и енергия до голяма степен без промяна. Може да има някои разминавания в 
бъдеще, но отправната точка ще е една и съща. 
А ако няма сделка? 
Пазарът ще оперира много по-неефективно, отколкото досега, посочва Алекс Харисън, партньор в Hogan Lovells 
International LLP. Великобритания ще трябва да създаде нови правила за регулиране на подаването на електричество и 
газ с всеки отделен регион. 
Без сделка разходите на британските потребители може да нараснат с до 2 млрд. паунда на година, тъй като 
Великобритания няма да може да се възползва от плюсовете на интегрирания пазар, показва доклад на 
изследователската група UCL European Institute. 
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Кой е най-лошият сценарий? 
Ако взаимоотношенията между Великобритания и ЕС се разпаднат окончателно и се стигне до наказателни ходове, то 
тогава електроенергията и газът най-вероятно ще секнат. Това ще има сериозни последствия за сигурността на 
доставките на Великобритания. Страната ще загуби около 7% от доставките си на електричество и трудно ще намери 
удобен заместител. Може дори да се стигне до спирания на тока в пикови часове на търсене. 
Газът е около 80% от цялата стойност на енергийната търговия между Великобритания и ЕС, като добивните полета в 
британските части на Северно море захранват мрежата на континента. Има три интерконектора между Великобритания и 
Белгия, Холандия и Ирландия. 
Тези доставки на „синьо гориво“ станаха още по-важни през последните години след затварянето на газохранилището 
Rough, което позволяваше произведените през лятото количества да се заделят за зимните месеци. Сега Лондон разчита 
предимно на Европа за балансиращи доставки. 
 

 
 
Има ли други ефекти? 
Изключването на Великобритания от европейския газов пазар ще има последствия и за Ирландия, която внася 56% от 
потребяваното гориво от Великобритания. Създаването на Единния пазар на електроенергия в Ирландия свързва 
Република Ирландия и Северна Ирландия и в случай на отделянето на Великобритания дейността му може да бъде 
сериозно затруднена. 
Какво казва правителството в Лондон? 
Британските власти са разпространили насоки за търговията с електричество от 1 януари на сайта на правителството. 
Според тях движението на ток между интерконекторите вече няма да влиза в обхвата на европейското законодателство. 
В зависимост от постигането на споразумение трябва да бъдат разработени алтернативни правила за търговия. 
Също така Лондон гарантира, че страната ще продължи да работи нормално с регулаторите и електроразпределителните 
дружества, за да се гарантира продължаването на доставките при всички сценарии. 
Но и властите посочват, че в зависимост от резултата от преговорите търговията може да бъде недотам ефективна. 
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БНТ 
 
√ Депутатите подкрепиха единодушно Законопроекта за българския жестов език  
Със 127 гласа „за“ и нито един „против“ или „въздържал се“ депутатите подкрепиха единодушно на първо четене 
Законопроекта за българския жестов език. 
Проектът на нормативен акт, предложен от Министерски съвет, предвижда предоставяне на безвъзмездна преводаческа 
услуга за глухите и сляпо-глухите хора до 120 часа годишно. 
За учениците със слухови проблеми се въвежда специален учебен предмет „български жестов език“, а в детските 
градини специално образователно направление. Глухите и сляпо-глухите студенти и докторанти пък ще имат право на до 
60 часа допълнително ползване на преводачески услуги на семестър. 
Текстовете предвиждат и 2-годишен срок, в който общините да осигурят условия за административно обслужване на 
глухите и сляпо-глухите хора. 
„Този закон е една голяма победа за тази общност. Човешко право, за което се борят от години хората с различна степен 
на увреждане на слуха. Над 100 000 българи ще имат възможност да ползват жестов език, да им се даде възможност да 
го научат, за да комуникират помежду си и да бъдат извадени от социална изолация“, отбеляза по време на дебатите 
Светлана Найденова от ГЕРБ. 
Тя припомни, че към този момент едва една пета от глухонемите хора у нас ползват жестов език, защото останалите 
досега е нямало къде да го изучават. Депутатът отбеляза още, че общността е изиграла ключова роля в изготвянето на 
законопроекта, защото най-добре знаят проблемите на хората с увреден слух. 
Светлана Найденова използва момента и да напомни, че законопроектът е трябвало да бъде приет още вчера, на 
първото на седмицата пленарно заседание, но бе провалено след поискана поименна проверка на кворума от страна на 
опозицията от БСП. 
В Законопроекта за българския жестов език е заложено още осигуряване на жестов превод на новинарските и актуално-
публицистичните предавания с икономическа и политическа тематика от доставчиците на аудио-визуални медийни 
услуги. 
Изискване ще бъде новинарските предавания да се излъчват най-малко веднъж на денонощие, като задължително се 
включват в часовия пояс от 19,00 до 22,00 часа. 
Предлага се и създаване на Съвет за българския жестов език към министъра на образованието и науката, който да 
подпомага развитието на езика. 
 
√ Марияна Николова: Ще имаме зимен сезон 
Държавата и туристическият бранш трябва да обединят усилия, за да могат да се справят с икономическата 
криза. Това каза в "Денят започва" вицепремиерът Марияна Николова. 
Над 30 000 работни места са запазени по мярката 80/20. Не можем да говорим за добър сезон, но ще имаме сезон, каза 
още министърът на туризма. Възможно е да бъде направен компромис за вечерния час на ресторантите за празниците. 
"От неделя вече съм на терен в зимните курорти. Бях в Боровец и в Банско. С моя заповед бяха утвърдени указания, 
които са задължителни за всички места за хранене и развлечения. Противоепидемичните мерки са задължителни 
както за хотелите, така и за лифтовете и съоръженията. Едините правила са въведени на публично и достъпно 
място, обезпечени са местата за хранене с необходимата дистанция. Ние ще имаме сезон, не можем да говорим, 
обаче за добър сезон", уточни Николова. 
Понятието турист се промени. Хората вече имат други изисквания, уточни Николова. Ние отново ще залагаме на 
вътрешния туризъм. За първите 8 месеца на годината над 2,7 милиона българи са посетили нашите курорти. Отново ще 
залагаме на българите, както и на балканските страни, коментира Николова. 
Целия разговор с Марияна Николова вижте във видеото. 
 
√ ЦИК взе решение да се купят 9600 машини  
На закрито заседание късно снощи от ЦИК взеха решение за отваряне на процедура за обществена поръчка за купуване 
на 9600 машини за гласуване на изборите следващата година. 
Поръчката включва софтуер, поддръжка и обучение на представителите на избирателните комисии. Стойността на 
поръчката е изчислена на 36 млн. лева без ДДС. 
 
√ Закриват Координационния център в София  
Координационният център, който насочваше линейките в коя болница има легла за болни с COVID-19, ще бъде закрит. 
Това стана ясно по време на редовния брифинг за разпространението на коронавируса у нас. 
Според здравния министър Костадин Ангелов натискът върху болниците и върху Спешната помощ вече не е толкова 
голям, след като бяха открити доста болнични легла - интензивни и за тежки случаи. 
Центърът си е изиграл своята роля, уточни шефът на Спешна помощ в София д-р Георги Гелев. 
След като бяха разкрити фургони пред болниците за взимане на бързи тестове и PCR тестове и на фона на това, което ще 
разкрият поликлиниките, където допълнително ще има пробонабиране и отчитане на евентуално болни от COVID, този 
център вече не върши работа, каза Гелев. 
"Когато разговарям, с който и да било директор, докато обяви, че има 10 свободни легла, вече 8 са заети, преди въобще 
да е стъпила, която и да е линейка. Няма я тази нужда от пренасочване на линейките. Тази функция ще се изпълнява, 

https://bntnews.bg/news/mariyana-nikolova-300-mln-leva-predvizhda-darzhavata-do-kraya-na-godinata-za-turizam-1082841news.html
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както до преди епидемията, от Районната координационна централа, която се намира в Центъра за Спешна помощ", 
допълни д-р Гелев. 
Припомняме, че в този Координационен център трябваше да заработи електронна система, която да показва къде има 
свободни легла. Такава система така и не заработи, което силно затрудняваше работата на центъра. 
Още от вчерашния брифинг вижте тук. 
 
√ Полша заплаши да наложи вето на бюджета на ЕС  
Полша заплашва да наложи вето на бюджета на ЕС за периода 2021-2027 година, ако във Многогодишната финансова 
рамка бъде включено условието достъпът до еврофондове, да е обвързан с върховенството на закона. 
Подобна закана беше отправена към Брюксел и от Унгария. Премиерите на двете държави - Матеуш Моравецки и Виктор 
Орбан са изпратили писма до председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, както и до останалите европейски институции. 
Варшава и Будапеща са обект на критики от страна на Евросъюза заради подкопаване на независимостта на съдебната 
система и медиите. Ако отпускането на фондове бъде обвързано с върховенството на закона, Полша и Унгария може да 
не получат средства в размер на милиарди евро. 
 
Икономически живот 
 
√ По-голямо увеличение на заплатите в държавния сектор, отколкото в частния  
През третото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.9% спрямо третото тримесечие на 
миналата година. Най-голямо e увеличението в „Операции с недвижими имоти“ – с 24.1%, „Държавно управление“ – с 
20.2%, и „Образование“ – с 14.7%. Това показват данните на НСИ. 
Най-високи се заплатите в следните сектори: 

• „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 3 208 лева 

• „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 106 лева 

• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 097 лева. 
Най-нископлатени са били наетите лица в: 

• „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 890 лева 

• „Селско, горско и рибно стопанство“ – 989 лева. 
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2020 г. в 
обществения сектор нараства с 12.7%, а в частния – с 9.0%. 
 

Средна брутна месечна работна заплата по форми на собственост 

 
 
Наетите лица по трудов договор и служебно правоотношение към края на септември 2020 г. се увеличават с 9.2 хил., или 
с 0.4%, спрямо края на юни 2020 г., като достигат 2.25 милиона. 

https://bntnews.bg/news/prof-angelov-ne-se-prezapasyavaite-s-lekarstva-i-ne-se-samolekuvaite-1082661news.html
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Спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение се наблюдава в икономическите дейности 
„Култура, спорт и развлечения“ и „Административни и спомагателни дейности“ – с по 2.4%, както и „Образование“  и 
„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с по 1.6%. 
Най-голямо намаление на наетите лица е регистрирано в „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 1.5%, и в „Операции с 
недвижими имоти“ – с 1.0%. 
Най-голям е относителният дял на наетите в „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и 
мотоциклети“ – съответно 20.9 и 17.1%. 
В края на септември 2020 г. в сравнение с година по-рано заетите намаляват с 63.2 хил., или с 2.7%. Най-голямо 
понижение се наблюдава в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 25.8 хил., „Преработваща промишленост“ – с 24.9 хил., 
и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 8.8 хил., а най-голямо увеличение – в „Хуманно здравеопазване и 
социална работа“ – със 7.4 хил., и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
далекосъобщения“ – с 6.4 хиляди. 
В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 
с 21.9%, „Преработваща промишленост“ – с 5.0%, и „Операции с недвижими имоти“ – с 4.3%. А най-голямо увеличение е 
регистрирано в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 6.8%. 
Средната брутна месечна работна заплата за юли 2020 г. е 1 387 лв., за август –  1 335 лв., и за септември – 1 397 лева. 
 

Средна брутна работна заплата общо за страната по месеци 

 
Труд 
 
√ Признават за стаж 60 дни неплатен отпуск 
От ГЕРБ внесоха промени в КСО 
Пенсиите да се увеличат от 1 януари, а не от юли, предлага депутатът Хасан Адемов 
Искат 420 лв. майчински 
Неплатеният отпуск до 60 дни, ползван през 2021 г., да се признава за трудов стаж при пенсиониране. Такава промяна 
през Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване внесоха депутати от ГЕРБ преди второто му гласуване в 
НС. Мотивите са, че мерките за борба с коронавируса ще продължат и през следващата година и така ще се гарантират 
правата на работниците. 
Друго предложение на ГЕРБ касае ранните пенсионери, които получават намалена пенсия от НОИ, заради участието им 
във втория стълб. Предлага се техните пенсии да бъдат преизчислени от 1 септември 2021 г. Това засяга както военни, 
полицаи и инвалиди, които вече са пенсионери, но все още не получават втората си пенсия, защото не са навършили 
изискваната възраст. 
Промени в КСО предлага и председателят на социалната комисия в НС Хасан Адемов. Те предвиждат пенсиите, отпуснати 
до 31 декември тази година, да се преизчислят от 1 януари 2021 г., а не от 1 юли. Друго предложение е коефициентът за 
всяка година стаж, при изчисляване на пенсията, да се увеличи от 1,2 на 1,3. Записано е още, обезщетението за 
отглеждане на дете до 2-годишна възраст да стане 420 лева от догодина, а не 380 лв., както е предвидено това в 
бюджета. 
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От БСП пък предлагат право на социална пенсия да имат хората над 70 години, чийто доход е под гарантирания 
минимален за страната през последните 12 месеца. Сега изискването е такъв доход да доказват и членовете на 
семейството. 
 
√ Чиновник и учител е мечтата на студента 
Рейтинговата система на висшите училища у нас с десето издание 
„Педагогика” вече е второто най-масово направление след „Икономика” 
Два пъти повече учат медицина 
Секторите, в които държавата е основен работодател, са най-привлекателни за студентите. “Педагогика” вече е второто 
най-масово професионално направление у нас с 42% по-висок брой студенти и измества на трета позиция 
“Администрация и управление”. Два пъти се е увеличил и броят на следващите “Медицина”.Това показва десетото 
поредно годишно издание на Рейтинговата система на висшите училища у нас (https://rsvu.mon.bg). 
Тя сравнява представянето на 52 висши училища в рамките на 52 професионални направления на основата на десетки 
показатели, измерващи аспекти като учебния процес и научната дейност. 
„Днес българските висши училища подготвят повече лекари, учители, специалисти по сигурност и отбрана, инженери, 
студенти в култура и изкуства, отколкото преди 5-7 години, за сметка на това по-малко икономисти, политолози, юристи. 
Направление „Педагогика” е 42% по-висок брой на студентите спрямо 2013-а и вече е второто най-масово у нас, като 
измества „Администрация и управление”, което се нареждаше неизменно след „Икономика”", обясни основните 
тенденции Георги Стойчев, част от екипа, който изготвя рейтинга. 
 

 
 
За първи път „Право” отпада от петте най-масови направления и се нарежда на 7-о място (виж таблицата). 
В същото време през последните 7 години броят на студентите по медицина се е удвоил от около 6000 през 2013-а до 
близо 12 500 през 2020-а. Това се дължи на нарасналия брой на чуждестранните студенти (56% от всички) и на 
увеличения с близо 14% брой на българските студенти. Общо в здравните направления през 2020 г. се обучават над 28 
000 души или 13% от студентите в страната. През 2013-а са били едва 7%. Тук се включват и „Стоматология”, „Фармация”, 
както и „Здравни грижи”, където се подготвят мед. сестри, акушерки и лаборанти, за които има голям глад на пазара на 
трудна. Ръстът на следващите спрямо 2013-а в последната специалност е 37%. 
Още по-висок е процентът в направленията „Национална сигурност” и „Военно дело” - 40%. С обратен знак стоят нещата 
в топ специалностите „Икономика” и „Администрация и управление”, където има спад от 41% и 45%. „Той е съпроводен с 
две положителни тенденции - колкото по-малко студенти, толкова по-добра реализация, както и концентрация на 
студентите в добрите университети”, обясни Стойчев. 
На фона на пандемията делът на безработните сред завършилите през последните 5 г. е 2,8% през 2020-а, при ниво от 
2,2% през миналата година. Средният осигурителен доход нараства до 1373 лева при 1297 лева през миналата година и 
от едва 867 лева през 2014-а. С най-високи средни доходи са завършилите „Информатика и компютърни науки”, 
„Математика”, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми”, „Металургия” и „Комуникационна и компютърна 
техника”. 
Образователният министър Красимир Вълчев: Вузовете да се откажат от слабите специалности 
Благодарение на промените в план-приема за последните няколко години броят на първокурсниците е намалял от 58 
000 на 38 000, посочи по време на представянето на рейтинговата система образователният министър Красимир Вълчев. 
„Вече ще приемат по-добри студенти с по-добри резултати и това ще води до по-добра реализация”, каза той и даде 
пример с УНСС, където има два пъти по-малко студенти. По думите му много от вузовете вече са разбрали, че трябва да 
наблегнат на научните дейности и да изискват от студентите да четат и правят проекти, тъй като с това се обвързва и 
възнаграждението. 
„Радостната новина е, че имаме 5 университета, които са част от европейски университетски мрежи, а миналата година 
нямахме нито един”, заяви Вълчев. Висшите училища ще трябва да намалят слабите си специалности и магистърски 
програми. „Ходът трябва е обратен - към консолидация, особено на бакалавърските програми”, каза Вълчев и допълни, 
че с приема за следващата година държавата ще поема следването на студентите по медицина, ако се сключат договор с 

https://rsvu.mon.bg/
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базите, в които с обучават. „Спрямо 2013-а се увеличили два пъти чуждестранните студенти. Тогава са били 4%, а сега са 
близо 8%. Около е 5% от българските гимназисти отиват да учат в чужбина, при 7% за 2019-а, посочи още министърът. 
Обсъждат маските в клас другата седмица; Училищата по график до празниците; Най-тежкото време за 
системата предстои заради грипа 
По примерни графици, които МОН е изпратило до школата, ще учат децата до Коледа. След 1-2 седмици ще започне 
присъствено обучение на различни паралелки по схема и това ще продължи до празниците. Това се разбра от думите на 
образователния министър Красимир Вълчев. 
„Обмисляме редуване, защото не очакваме подобрение на ситуацията. Предложили сме примерни графици, учениците 
трябва да се върнат и да се видят с учениците и учителите. Ако цената на това е носенето на маски, ще вземем това 
решение следващата седмица. Не е подходящо едни и същи деца да се застояват до Коледа в електронна среда. 
Обсъдихме с общините, че е подходящо график да започне след 1-2 седмици, докато се нормализират стойностите”, 
обясни той. 
Трябвало да се прави и изключение за практики или заниманията в спортните училища или тези по изкуства. 
След Нова година министърът очаква училищата да бъдат задължени да минат към дистанционно обучение. „За 
образователната система най-тежките седмици тепърва предстоят. Те ще са, когато дойдат сезонните грипни вируси”, 
заяви Вълчев. 
Към днес около 45% от учениците не учат присъствено, като 5% от тях са по решение на училищата, а останалите по 
решение на щабовете. 
Класации: Алма матер отново начело 
СУ „Климент Охридски” на поредна година се класира на първо място в рейтинговата система. Алма матер води в 23 
професионални направления от общо 30, по които предлага обучение. ТУ - София се класира на първо място в 6 
професионални направления от общо 11, а Медицинският университет - София е първи в 4 направления от общо 5. 
Химикотехнологичният и металургичен университет има 3 първи места. Американският университет в Благоевград, 
Аграрният университет в Пловдив и Тракийският университет в Стара Загора имат по две първи места. Други 12 висши 
училища оглавяват по една класация. В 8 професионални направления класациите се оглавяват от висши училища извън 
столицата, а в 2 професионални направления - от частни висши училища. 
 
√ Фирмите наемат повече работници  
След спад на заетостта през първите месеци на кризата, през последното тримесечие фирмите са започнали да наемат 
повече хора, показват данните на НСИ. Работещите хора на трудов договор и тези в държавната администрация 
нарастват с 9,2 хил. (+0,4%) през третото тримесечие на годината и досигат 2,25 милиона, обявиха от НСИ. 
Спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите хора има в секторите „Култура, спорт и 
развлечения“ и „Административни и спомагателни дейности“ - с по 2,4%, и „Образование“ и „Създаване и 
разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с по 1,6%. Най-голямо намаление на 
наетите хора е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 1,5%, и в „Операции с недвижими 
имоти“ - с 1%. 
По отношение на броя на наетите хора най-голям е делът на работещите на трудов договор в дейностите „Преработваща 
промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 20,9% и 17,1%. 
Спрямо миналата година обаче броят на наетите хора все още е по-малък. В края на септември 2020 г. в сравнение със 
септември 2019 г. наетите хора по трудово и служебно правоотношение намаляват с 63,2 хил., или с 2,7%. Най-голямо 
намаление на наетите има в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 25,8 хил., „Преработваща 
промишленост“ - с 24,9 хил., и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 8,8 хил., а най-голямо увеличение - в 
„Хуманно здравеопазване и социална работа“ - със 7,4 хил., и „Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения“ - с 6,4 хиляди. 
В проценти намалението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 21,9%, 
„Преработваща промишленост“ - с 5%, и „Операции с недвижими имоти“ - с 4,3%, а най-голямо увеличение е 
регистрирано в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 6,8%. 
 
√ България в топ 5 по увеличение на производството  
България е сред страните от ЕС с най-голям ръст на промишленото производство през септември спрямо предходния 
месец, показват данните на Евростат. 
У нас промишленото производство нараства с 2,3% при положение, че средно за ЕС остава на нивото от предходния 
месец. По-голям ръст има само в Чехия (+4,1%), Словакия (+3,4%), Полша (+3,1%) и Дания (+2,5%). Петата позиция си 
разделяме с Унгария, която постига същия ръст като нас. 
На годишна база спадът на промишленото производство у нас е само с 2,6%, при намаление с 5,8% общо за страните от 
ЕС. 
 
√ Не пипайте лихвите с мръсни ръце! 
Една ябълка днес е повече от една ябълка след една година. Едно птиче в ръката е по-добре от две в храстите 
Финансовият капитал и напечатаните пари създават усещането за налични спестявания, но не създават реални 
такива 
В отговор на кризата централните банки направиха лихвите нулеви или отрицателни. Идеята: така кредитът да се 
отвърже по-бързо и да се засили търсенето, а оттам да се активира и обездвижения производствен потенциал, тоест да 



14 

 

се предизвика икономически подем. Това гласи и генералната кейнсианска рецепта за парична политика в условията на 
започваща стагнация. Непознаването на явлението лихва обаче и бърничкането с мръсни ръце в него може да 
предизвика тежки проблеми за цялата икономическа система, респективно за нас като спестители и инвеститори. 
Лихвата не е просто икономическо явление, съществуващо само при заемите, да речем. Тя е категория на човешкото 
действие, отразяваща времевите предпочитания на хората към настоящето спрямо бъдещето - генерално. Априорно тези 
времеви предпочитания са положителни - една ябълка днес е повече от една ябълка след една година. Едно птиче в 
ръката е по-добре от две в храстите... Хората предпочитат „тук и сега“ пред „утре и за в бъдеще“, а резултатът е 
формирането на лихвен процент. Следователно, правенето на лихвите във финансовия свят нулеви е логически нонсенс и 
противоречи на природата на времевите предпочитания на човека. 
Примерът във финансовия свят, който най-ясно илюстрира явлението, но и ни оставя с грешно впечатление, че лихвата 
касае само парите и пазара на заемни средства е следният: ако ви поискам назаем за моя бизнесидея и обещая да ви 
дам 1000 лева след една година, колко пари бихте ми дали днес? Със сигурност по-малко от тези хиляда лева, (например 
900), защото оскъдният ресурс днес има по-висока цена, а бъдещите 1000 лева се сконтират с определена норма, за да 
видим настоящата им цена. Така се формира и естественият лихвен процент, отразяващ съвкупните времеви 
предпочитания в даден момент. 
Във финансовия свят лихвеният процент е най-важната „цена“ - тази на спестяванията. Казваме „цена“, приемайки че 
всъщност това е съотношение - в случая между наличните спестявания/инвестиции, от една страна, и потреблението, от 
друга. Иначе казано, ако потребяваме повече, ще има по-малко спестявания/инвестиции, а лихвата ще е по-голяма, 
отразявайки оскъдността на тези спестявания/инвестиции. Обратно, ако времевите предпочитания на хората са по-ниски 
и отлагат потреблението си, създавайки изобилни спестявания, то цената на тези спестявания (заемния ресурс) е по-
ниска, т. е. и лихвите са по-ниски. 
В бизнес практиката към естествения лихвен процент се добавят надбавки за: кредитен, валутен (инфлационен) и 
ликвиден риск и се формира т. нар. номинален лихвен процент на финансовите пазари за всеки отделен инструмент и 
кредитополучател. 
Какво имат предвид икономистите, говорейки за лихвени нива? 
Лихви в икономиката има много - на междубанковия пазар, по държавните ценни книги, по кредитите и депозитите. 
Когато икономистите говорят, че централните - ФЕД или ЕЦБ - щели да смъкнат лихвите или лихвения процент, те имат 
предвид лихвата на междубанковия пазар, т. е. тази, с която се финансират банките една друга. На нея ФЕД влияе пряко с 
операциите си на „отворените пазари“. Ако иска кредитът да потече, за да се засили растежът, централната банка 
създава от нищо ликвиден ресурс - банкови резерви - и с него купува активи (ДЦК или кредити) от пазара (банките), 
натискайки лихвите на междубанковия пазар надолу заради изобилието на ликвидност в банковата система. Самите 
покупки на дългосрочни финансови инструменти също натиска доходността им надолу (вдигат цената им), което 
стимулира дългосрочния кредит (при ипотеките, например) и влияе на инвестиционните сигнали. Всичко това се 
отразява на лихвите по цялата „крива на доходността“, респективно върху повечето лихви в икономиката. 
Обратно, ако искат да вдигнат лихвите, за да охладят икономиката - централните банки изтеглят ресурс от пазара, 
продавайки активи обратно на пазара и изтегляйки по тази начин ликвидност от банковата система. Ние в България 
следваме лихвената политика на ЕЦБ, бидейки в борд с еврото. 
Проблемът с намесата в тази най-важна „цена“ - лихвата - в икономиката е, че води до сериозна дискординация в 
процеса на инвестиции и потребление. Със създаването на финансов капитал и смъкването на лихвените равнища, не се 
променя фактът, че трябва да има реални спестявания, за да има и реални инвестиции. Появяват се т. нар. „насилствени“ 
или „изкуствени“ спестявания, които ще доведат и до промяна на производствената структура, неотговаряща на 
реалните ресурси за завършване на започнатите бизнес начинания. 
Финансовият капитал и напечатаните пари създават усещането за налични спестявания, но не създават реални такива. 
Оттам и най-добрите сред нас в прогнозите - предприемачите - грешат целокупно. Ниските лихви правят дългосрочни 
проекти да изглеждат по-рентабилни, отколкото са всъщност. Предриемачите дисконтират с по-малка норма, оттам се 
получава по-висока настояща цена на проекта им, без обаче да има достатъчно реални спестявания, с които да бъдат 
завършени проектите. Оттам следва срив в реалната икономика, впоследствие във финансовия сектор и проблеми за 
финансовата система като цяло - банки, фондове, застрахователи. 
За да отложат краха, централните банкери трябва да поддържат или да увеличат впръскването на кредит, а лихвите 
трябва да стоят ниски неограничено дълго. В противен случай натрупаният дълг ще експлоадира. Разбира се, политиците 
искат ниска лихвена среда и по-видим растеж в рамките на техния мандат, но не се интересуват от социалната цена, 
която ще се плаща впоследствие. 
В пазарната икономика е важно да няма намеса в цените, защото иначе се нарушават сигналите и оттам целият процес 
на икономическа калкулация и ориентацията на пазарните участници - дали и колко да инвестират/спестяват, или да 
потребяват. Неправилното насочване на оскъдния ресурс и погрешното му използване води до изкривявания на пазара, 
кризи и по-нисък стандарт за всички. А лихвата не е пазарна приумица или следствие на експлоатацията на стойността, 
изкарана от работника, а априорна категория на човешкото действие. 
 
√ Финансистът Румен Гълъбинов пред „Труд“: Мярката 60/40 трябва да продължи до средата на 2021 г. 
За най-засегнатите браншове помощта трябва да стане 70/30 или 80/20 
Бюджетът за 2021 г. вече е внесен в парламента и предстои окончателното му гласуване. В него са заложени редица 
мерки, които правителството смята да предприеме за смекчаване на удара на Covid и възстановяване на икономиката. С 
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въпроси добри ли са планираните мерки и какво още може да бъде направено, се обърнахме към финансиста Румен 
Гълъбинов. 
- Предстои приемането на бюджета за 2021 г. в парламента. Правилна ли е според Вас политиката за увеличаване 
на социалните разходи - за пенсии, безработица, за помощи за всички деца, без значение какъв е доходът на 
родителите и т. н.? 
- Бюджетът за 2021 г. е бюджет на една много трудна година за всички, в която обаче се залага да започне 
възстановяване на БВП. Имайте предвид, че всяко планиране на бюджет`2021 е предпоследно и може да се наложи 
актуализация във всеки един момент. Смятам, че е правилна политиката за увеличаване на минималната пенсия с 50 лв., 
тъй като пенсионерите са една много голяма и важна група, която може да допринесе за увеличаване на вътрешното 
потребление. Предстои увеличението и на минималната заплата с 40 лв. Това също е положителна социална политика, 
но е добре да върви заедно с въвеждането на необлагаем минимум. България е единствената държава в ЕС, която няма 
необлагаем минимум в подоходното облагане. В бюджета трябва да се предвиди запазване на плоския данък от 10%, но 
да се въведе и необлагаем минимум, който да е около минималната заплата. По този начин хората с ниски доходи ще 
получат допълнителна сума от около 80-100 лв., които ще отидат за потребление. 
- Предприемат ли подобни мерки за увеличаване на социалните разходи страните от Западна Европа и САЩ?  
- Правителствата по целия свят усилват действията си по отношение справянето с икономическата ситуация в техните 
страни. Европа и държавите членски работят заедно за укрепване на своите социални системи, но и насочват своите 
действия към смекчаване на социално-икономическите последици и подпомагане на работната ръка. В САЩ приеха 
спасителен план за 2 трлн. долара с цел намаляване на щетите и подпомагане на икономиката. Например повечето 
американци получават месечна помощ в размер на 1200 долара. Парично обезщетение получават малкият, средният и 
големият бизнес, както и всички хора, загубили работата си през последните месеци. Финансова помощ получават и 
болниците. В този ред на мисли мерките са сходни, тъй като приоритетите на всички държави са еднотипни, а именно 
съхранение на икономиката. 
- Мярката 60/40 помогна на много фирми през настоящата година. Според Вас трябва ли да бъде продължено 
прилагането u през 2021 г.? 
- Това е изключително важна програма за бизнеса, която трябва да продължи и през следващата година, както и да се 
разшири нейният обхват, за да могат повече фирми да се възползват. По този начин ще предотвратим фалити на много 
компании в различни сектори. Добре е мярката да се продължи до средата на 2021 г., с възможност да бъде разширена в 
различни по-засегнати сектори до 70/30, 80/20. Очаквам икономиката на България да се свие през следващите месеци и 
трябва отговорно да помислим по какъв начин да спасим голяма част от засегнатите бизнеси. Много работници, заети по 
програмите за летния туризъм, бяха освободени наскоро. В други години те си намираха работа в хотелите и заведенията 
на зимните курорти. В момента върху тях също тегне неизвестност. Очаквам да се отворят още разходи по линия на 
социални програми, за компенсиране на бизнеса и запазване на работни места. Решение е да си подсигурим 
финансиране от фондовете на ЕС. 
- Намалението на ДДС за ресторантите правилен подход ли е за подкрепа на бранша в настоящата криза?  
- Възобновяването на случаите на Covid-19 и последващото забавяне на бизнес дейностите вече започнаха. А 
невъзможността за удържане на вируса подчертава ясната възможност за вторични трусове. Отново развлекателната 
индустрия и ресторантите ще бъдат засегнати и поради тази причина са необходими данъчни стимули и финансова 
подкрепа за бизнеса. Намаляването на ДДС е една добра мярка за първите най-засегнати сектори в началото на Covid 
кризата, а именно ресторантите. Тук е добре да отбележим, че е необходимо това намаление на ДДС на 9% да бъде 
приложено и за храните в магазините. Смятам дори, че това трябваше да бъде първата стъпка. Разбира се, очаквам 
впоследствие тази мярка да даде добри резултати. 
- Последните официални прогнози на всички международни финансови институции са за ръст на икономиката през 
последното тримесечие на настоящата и през 2021 г. Тези прогнози трябва ли да бъда ревизирани на фона на 
новите мерки срещу разпространението на Covid-19?  
- Напоследък Covid-19 бързо се разпространи в България, като повлече след себе си неочаквани и непредвидими 
икономически и социални последствия. Прогнозите на ЕК и БНБ за свиване на българската икономика с повече от 5% за 
2020 г. отразяват факта, че пандемията все още не е под контрол. Упоритостта на Covid кризата е една от причините за 
понижените прогнози. Хората ще трябва да продължат със социалното дистанциране за по-дълго, а допълнителните 
разходи за компаниите ще са по-високи заради новите практики за безопасност и хигиена. Ако прогнозите излязат верни, 
то вероятно ще има нужда от още повече финансова помощ през бюджета. Ние вече сме ударени с втората вълна през 
тази есен, а в исторически план втората вълна на пандемия често е по-лоша от първата. Оптимизмът по отношение на 
ваксината е висок, но вероятно ваксина няма да е налице масово поне до средата на 2021 г., което неминуемо ще доведе 
до неблагоприятни икономически последици. Има два сценария за икономиката ни през следващите шест месеца, като 
БВП може отново да се свлече през четвъртото тримесечие на 2020 г. Пазарът на труда е първото място, на което трябва 
да се обърне внимание за индикатор в реално време за бъдеща рецесия или двойна рецесия. 
Нарастването на равнището на безработица може да сигнализира, че темпът на икономически растеж отслабва. В 
момента страната ни изпитва икономически загуби от намаления износ и ниското ниво на инвестиции. В глобален мащаб 
инвестиционната среда се различава драстично в сравнение с минали периоди. При наличие на свободен паричен 
ресурс се наблюдава процес на въздържане от поемане на инвеститорски риск, предвид неизвестността от развитие на 
коронавирусната криза. Към третото тримесечие на тази година се отчита спад от 65% на средствата, които изпращат 
българите, работещи в чужбина, в сравнение със същия период на миналата година, а тези пари съставляват съществен 
дял за поддържане нивото на потребление. За да се минимизират негативните последици от втората вълна на кризата, 
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предизвикана от корона вируса, трябва да продължим с мерките за подкрепа на икономиката и на гражданите. В 
заключение, икономическият растеж ще се определи от фискалната политика в България през следващите няколко 
години. 
- Ако възстановяването на икономиката е във W-образна форма колко време ще бъди нужно, за да достигнем 
състоянието отпреди пандемията? 
- Считам, че кризата в България все още не е проявила пълните си последици и не може да се изключи възможността за 
повторен спад, като например вторична рецесия, особено с оглед на равнището на безработицата. Не бихме могли да 
бъдем категорични за времеви диапазон за възстановяване на икономиката, тъй като когато икономиката излезе от 
рецесия и икономическият растеж започне възходящо, но скоро отново изпада във фаза на рецесия, тя преминава през 
двойна рецесия. Нарича се W-образна рецесия, тъй като графиката на растеж на икономиката, преминава през двойно 
потапяне. Показател за двойна рецесия е, когато растежът на брутния вътрешен продукт отново се понижи до 
отрицателен след кратък положителен растеж. Публичните ни финанси също са засегнати сериозно от рецесията, като се 
очаква бюджетният дефицит да се повиши през тази и следващата година. Сегашната рецесия с двойно потапяне е 
причинена от влошаването на ситуацията с Covid-19 и ще включва продължителна безработица и нисък БВП. Ниските 
лихвени проценти могат да помогнат на икономиката да избегне двойната рецесия, но е малко вероятно да насърчат 
пълно възстановяване. Възможно е продължително забавяне на производството на стоки и услуги, което води до 
подновени съкращения на работни места и съкращения на инвестициите от предишния спад. Двойното потапяне е много 
лош сценарий за икономиката и може да доведе до трайна депресия. Едва от следващата година ще е възможно 
възстановяване, но в рамките само на следващите две години ние може би няма да успеем да възстановим нивата на 
икономически растеж от 2019 г. Възможен е лек икономически растеж през 2021 г., който до голяма степен ще се 
определя от фискалната политика в България. Тъй като ограниченията, свързани с Covid-19, се засилват, очаквам 
икономиката на България да се свие отново през последното тримесечие на 2020 г. Поради кризата инвестиционната 
среда се различава значително и положението вече се влошава с оглед на предвижданото второ задълбочаване. 
Връзката между случаите на Covid-19 и ефективността на икономиката е много важна и пътят на икономиката ни ще 
зависи значително от хода на вируса. 
- Има ли полза от отрицателните лихви на Европейската централна банка? Според мен те стимулират предимно 
предлагането на пазара и самите капиталови пазари, а реално в момента има криза на търсенето. 
- Фискалните стимули са от първостепенно значение за подпомагане на икономическото ни възстановяване. Само ниски 
лихви не са достатъчни, ако икономиката ни не успее да се възстанови от пандемията, или ако са необходими повече 
стимули. Дискусионен е въпросът дали крайният резултат ще генерира ползи за възстановяването ни. Повечето банки са 
против ново намаление на лихвите от ЕЦБ. Допълнително намаляване на лихвите от страна на ЕЦБ рискува да доведе до 
сериозни странични ефекти, като същевременно би имало спорно позитивно влияние за икономиките на Еврозоната. 
Намираме се в ситуация на тестване и очаквам всички мерки, които се взимат в Европа и света от правителства и 
финансови институции, да дадат резултат през следващите години. Дали те са донесли позитиви или повече загуби ще 
разберем в последствие. 
- Какви други мерки е добре да предприеме правителството за справяне с кризата? 
- Правителството е поставено пред изключително големи предизвикателства, с които е необходимо да се справи през 
следващите месеци. Според мен, има три направления върху които трябва да бъде съсредоточен фокусът на 
управляващите. Първото е съкращаване на разходите за държавна администрация. Не е тайна, че държавната 
администрация в България е голяма и много от услугите могат да бъдат извършвани онлайн, чрез дигитализация, което 
би спестило бюрокрация, загуба на време за гражданите, както и финансов ресурс за заплати. Второто направление е 
намаляване на данъците. Например чрез намаление на подоходния данък за едноличните търговци от 15% на 10%, да се 
продължи реформата в посока намаляване и диференциране на ДДС за храни в магазина, а не само в заведенията, както 
и за лекарства. Също така увеличение на прага за регистрация по ДДС от 50 хил. на 100 хил. лв. годишен оборот и 
възможност за плащане на патентен данък вместо ДДС. Фокус трябва да бъде и увеличаването на събирането на данъци 
от сивата икономика. Третото направление е намаляване на равнището на безработица. Необходимо е да се изготви 
стратегически план с бързи мерки по социално икономическото възстановяване и задържане на работната сила в 
страната. Биха могли да се изготвят по-конкретни програми за борба с бедността и социалните неравенства. 
Обезпечаване на доходите, градящи се върху осигуряването на основен финансов минимум за всички (минимална 
часова ставка, минимална надница, минимална заплата). Да се наблегне на равенството между половете, което е водещ 
принцип в социалните държави. Процентът на женската заетост на трудовия пазар е висок, поради което повечето 
семейства са с по два дохода. 
Нашият гост: 
Румен Гълъбинов е бивш председател на Агенцията за застрахователен надзор и зам.- председател на Комисията за 
финансов надзор, ръководещ Управление “Застрахователен надзор”. Завършил е УНСС като магистър по икономика, 
притежава следдипломни квалификации от Университета на Джорджтаун, Вашингтон, САЩ (Банков рисков 
мениджмънт), Университет Сейнт Джон, Колеж по застрахователен и рисков мениджмънт, Ню Йорк, 
Университета Екситър, Англия (Банки и финанси). Има професионални квалификации по застрахователен и рисков 
мениджмънт и пазари на ценни книжа от Германия и Англия. Бил е в Управителните съвети  на международни банки 
и застрахователни компании. 
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√ Край на тормоза по границата  
Служителите на МВР да спрат безусловно проверките на шофьори и пътници за неплатени глоби по граничните пунктове. 
Това постанови окончателно състав на Върховния административен съд. 
Точно това поискахме и ние от вестник „Труд” още през юни, когато започна тази идиотска инициатива. Наричаме я така 
от първия и ще продължим да я наричаме до последния ден, в който Конституционният съд заличи текстовете от Закона 
за движение по пътищата, с които за неплатени глоби се налагат принудителни административни мерки - вземане на 
книжката и спиране на автомобила от движение. 
Но въпросът не е само за проверките по границите, които пречат на свободното пътуване. А за най-малко още две важни 
неща. Първо - неплащането на глоби може да е укоримо, но не е нито престъпление, нито административно нарушение. 
Второ - у нас има съвсем друг ред за събиране на просрочени задължения. И изобщо не е работа на никого от МВР да се 
изживява като инспектор от бившата Агенция за държавни вземания, нито като частен или държавен съдебен 
изпълнител. 
Някой от МВР шефовете има ли намерение, ако не да обезщети, поне да се извини на гражданите, които са били 
тормозени по границите от половин година? Ще има ли някаква санкция за авторите на тази идиотщина. Тя не е 
измислена нито от обикновените катаджии на пътя, нито от граничните полицаи на пунктовете. А от ръководния състав 
зад бюрата, който чака Нова година и увеличение на заплатата. 
 
√ Осигуровки при временно спиране на дейността  
В настоящата пандемия от Covid-19 някои малки фирми избират временно да преустановят дейността си. Затова 
в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за плащане на 
осигуровки в този случай. 
Самоосигуряващо се лице - собственик на еднолично търговско дружество с основна дейност маникюр и козметични 
услуги, осъществява дейността си в собствено студио за красота. В дружеството има назначени по трудов договор две 
лица - маникюрист с основен трудов договор и козметик на втори трудов договор. Заради пандемията от коронавирус 
дружеството взема решение да не работи за определен период от време. Работниците са поискали ползване на неплатен 
отпуск за 30 работни дни и такъв им е разрешен от управителя на дружеството. Във връзка с изложеното поставяте 
следните въпроси: 
1. Възможно ли е собственикът на дружеството в качеството си на самоосигуряващо се лице да подаде декларация за 
прекъсване на трудова дейност при условие, че в дружеството има назначени на трудов договор лица, които са в 
неплатен отпуск? 
2. При условие, че собственикът на дружеството е подал декларация за прекъсване на дейност като самоосигуряващо се 
лице и междувременно някой от наетите работници, ползващи неплатен отпуск, представи болничен лист, как следва 
собственикът да процедира в качеството си на работодател? 
I. Кога е задължително внасянето на осигуровки 
Обвързването на осигуряването и полагането на труд е основополагащо за държавното обществено осигуряване (ДОО). 
Това произтича от разпоредбата на чл.10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), която гласи, че осигуряването 
възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл.4 или чл.4а, ал.1 от кодекса и за който са 
внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването ѝ. 
За целите на осигуряването достатъчно е упражняването на трудова дейност по чл.4 или чл.4а, ал.1 от КСО от лицето, за 
да възникне задължение за внасяне на осигурителни вноски за него. 
На основание чл.4, ал.3, т.2 от КСО лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или 
съдружници в търговски дружества, физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се 
облагат по реда на чл.26, ал.7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, подлежат на задължително 
обществено осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт при упражняване на трудова 
дейност в това качество. По свой избор могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство - чл.4, ал.4 от КСО. 
Лицата по чл.4, ал.3, т.1, 2-4 от Кодекса за социално осигуряване, които упражняват трудова дейност, са 
самоосигуряващи се лица по смисъла на чл.5, ал.2 от КСО. 
Редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица е уреден с Наредбата за общественото осигуряване на 
самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ). 
Задължението за осигуряване за самоосигуряващите се лица възниква от деня на започване или възобновяване на 
трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. При започване, прекъсване, възобновяване 
или прекратяване на всяка трудова дейност, самоосигуряващото се лице подава декларация по утвърден образец (обр. 
ОКД-5) от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална 
дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството - чл.1, ал.1 
и 2 от НООСЛБГРЧМЛ. Под израза “всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице” в текста 
на цитираната разпоредба следва да се разбират дейностите, изброени в чл.4, ал.3, т.1, т.2 и т.4 от КСО. Този срок за 
подаване на декларацията се отнася само до наличието на посочените обстоятелства. 
II. Възможност за прекъсване на дейността 
Поради императивния текст на чл.10 от КСО преустановяването на трудовата дейност е едно от абсолютните условия за 
отпадане на задължението за осигуряване на лицето. Ето защо законодателят е предвидил в чл.1, ал.2 от НООСЛБГРЧМЛ 
самоосигуряващите се лица да декларират прекъсване на трудовата си дейност с подаване на декларация по утвърдения 
образец (ОКд-5). 
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В заключение следва да се отбележи, че обстоятелствата по упражняването на трудова дейност от лицата по чл.4 от КСО 
се установява за всеки конкретен случай в хода на административното производство по реда на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс (ДОПК). Органите по приходите, на основание чл.4 от ДОПК, осъществяват производството 
самостоятелно и независимо, като действат само въз основа на закона. Необходимо е да имате предвид, че 
гореизложеното касае лицата имащи качеството на самоосигуряващи се по смисъла на чл.5, ал.2 от КСО, осигуряващи се 
по реда на чл.4, ал.3, т.1-4 от КСО. 
Управителят на търговско дружество не попада в кръга на самоосигуряващите се лица поради което няма задължение да 
подава декларация за обстоятелствата по реда на чл.1 ал.2 от НООСЛБГРЧМЛ. 
III. Правила за здравно осигуряване при временна неработоспособност 
По отношение на здравното осигуряване на наетите лица, ползващи неплатен отпуск, е необходимо да се има предвид 
следното: 
Съгласно чл.40, ал.1, т.1, б.”б” от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат 
на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на 
осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено 
осигуряване. Вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице - когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за 
сметка на работодателя - когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете или поради производствена необходимост и 
престой. Вноската се внася чрез съответното предприятие или организация до 25-о число на месеца, следващ този, за 
който се отнася. 
За лицето по втори трудов договор, което е в неплатен отпуск, ако за същия период е осигурен при основния 
работодател, здравноосигурителни вноски на основание чл.40, ал.1, т.1, б.”б” от ЗЗО не се дължат. 
В случаите на представяне на болничен лист от наетите лица задължение на дружеството като работодател в качеството 
му на осигурител е да изплати на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на 
сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не 
по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение - чл.40, ал.5 от КСО. 
Освен това, съгласно чл.40, ал.1, т.5 от ЗЗО, за лицата във временна неработоспособност поради болест се дължат 
здравноосигурителни вноски върху минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица определен със 
Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година. За настоящата 2020 г. 
минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лице е в размер на 610 лв. Вноските са за сметка на 
работодателя и са равни на дължимата от него част от вноската, като се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, 
за който се отнасят. За възнаграждението по чл.40, ал.5 от Кодекса за социално осигуряване осигурителните вноски се 
дължат по реда на чл.40, ал.1, т.1 от ЗЗО. 
 
√ ЕЦБ: Ще запазим лесния достъп до кредити  
Европейската централна банка ще направи така, че да запази лесният достъп на граждани и фирми до банкови 
кредити. Така ще бъде осигурено нужното финансиране за всички в настоящата криза. Това стана ясно от думите 
на Кристин Лагард, председател на ЕЦБ, на Форума на ЕЦБ за централното банкиране във Франкфурт на Майн. Тук 
представяме речта на  Кристин Лагард със съкращения: 
“Най-голямата промяна, пред която са изправени централните банки днес, може да се окаже самата пандемия. Както 
каза Джон Кенет Галбрайт, „врагът на конвенционалната мъдрост не са идеите, а маршът на събитията“. А събитията, 
които виждаме днес, са важни. 
Коронавирусът (COVID-19) доведе до изключително необичайна рецесия и вероятно ще доведе до подобно нестабилно 
възстановяване. Днес бих искала да говоря за това как паричната политика на ЕЦБ реагира на тази уникална среда и как 
най-добре можем да допринесем за подкрепа на икономиката напред. 
Умишленото спиране на икономиката, предизвикано от пандемията COVID-19, доведе до изключително необичайна 
рецесия. Най-важното е, че тя е проникнала в сектори, които обикновено са по-малко чувствителни към икономическия 
цикъл. При редовна рецесия производството и строителството обикновено са по-силно засегнати от цикличния спад, 
докато услугите са по-устойчиви. Но по време на затвдарянето на икономиките през пролетта видяхме обратното. 
Да сравним нашия опит през първата половина на тази година с първите шест месеца след фалита на „Лемън Брадърс“. 
След „Лемън“, производството допринесе 2,8 процентни пункта за рецесията, а услугите - 1,7 процентни пункта. Но тази 
година загубата беше 9,8 процентни пункта за услугите и много по-малко, 3,2 процентни пункта, за производството.  
Това има три важни последици. 
Първо, изследванията показват, че възстановяването от ръководена от услуги рецесия е по-бавно, отколкото от трайна 
рецесия, водена от стоки, тъй като услугите създават по-малко задържано търсене от потребителските стоки. Например, 
хората едва ли ще вземат двойно повече почивки в чужбина догодина, за да компенсират липсата на чуждестранни 
пътувания през тази година. 
Второ, тъй като услугите са по-трудоемки, рецесиите, ръководени от услуги, имат огромен ефект върху работните места. 
Пет милиона души в еврозоната загубиха работата си през първата половина на тази година. Почти половината от тях са 
работили в търговията на дребно и едро, настаняване и хранителни услуги и транспорт, въпреки че тези дейности 
представляват по-малко от една пета от икономиката. За шестте месеца след „Лемън“ най-силно засегнатият сектор - 
индустрията - претърпя само 900 000 загуби на работни места. 
И трето, тези загуби на работни места нараняват неравномерно социално-икономическите групи. През първата половина 
на 2020 г. работната сила се сви с почти 7% за хората с ниски умения - които обикновено също имат по-ниски доходи, 
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докато тя намаля с 5,4% за тези със средни умения и нарасна с 3,3% за тези с високи умения. Това е двойна загуба на 
нискоквалифицирани работни места спрямо това, което видяхме през шестте месеца след “Леман“. 
В допълнение към социалното си въздействие загубите на работни места за хора с по-ниски доходи представляват 
особена заплаха за икономиката, тъй като около половината от тези в долната част на скалата на доходите се сблъскват с 
ликвидни ограничения и поради това консумират повече от доходите си. 
Докато схемите за задържане на работа играха ключова роля за смекчаване на тези рискове, те не биха могли да ги 
премахнат изцяло. Въпреки че много работници бързо се върнаха към редовната си работа, след като ограниченията 
бяха премахнати, голям брой хора, загубили работата си през пролетта, напуснаха работната сила и спряха да търсят 
работа, като 3,2 милиона работници бяха класифицирани като „обезкуражени“. Това е толкова различно от периода след 
“Леман”, когато спадът на заетостта беше съчетан с нарастване на безработицата. 
А младите хора са особено засегнати, виждайки непропорционални съкращения и забавено навлизане на пазара на 
труда. Изследванията установяват, че това може да има различни дълготрайни ефекти, включително по-ниски доходи от 
десет до петнадесет години по-късно и по-лоши бъдещи здравни условия. 
Така че от самото начало тази необичайна рецесия крие изключително високи рискове. Ето защо се изисква 
изключителен политически отговор. И това, което определи този политически отговор, по-специално в Европа, е 
комбинацията от политики. 
Научавайки уроците от последното десетилетие, беше постигнат нов консенсус, че съставът на политиките има значение 
за преодоляване на кризата. Повече от всякога макроикономическите, надзорните и регулаторните органи са се 
сближили и са направили усилията си взаимно по-мощни. 
Политически отговори на пандемията 
Има два основни начина, по които сме адаптирали политиката на ЕЦБ към пандемията: чрез проектирането на нашите 
инструменти и чрез предаването на нашата парична политика. 
На първо място, ние отговорихме на уникалните характеристики на рецесията, като разработихме набор от инструменти, 
специално съобразени с естеството на шока, включително рекалибриране на нашите целеви операции за дългосрочно 
рефинансиране (TLTRO), разширяване на допустимото обезпечение и стартиране на нова проглама от 1,35 трилиона евро 
за спешни покупки (PEPP). По-специално PEPP има двойната функция да стабилизира финансовите пазари и да допринася 
за облекчаване на цялостната позиция на паричната политика, като по този начин помага за компенсиране на 
въздействието на пандемията върху инфлацията. 
Функцията за стабилизиране на PEPP се осигурява от нейната гъвкавост, която е от решаващо значение предвид 
непредсказуемия ход на пандемията и нейното неравномерно въздействие върху икономиките. В този контекст 
гъвкавостта на PEPP ни позволява да реагираме целенасочено. Това беше ключово за обръщане на затягането на 
условията за финансиране, което видяхме в първите дни на кризата. 
Успоредно с това, PEPP ни дава възможност да се противопоставим на пандемичния шок за инфлацията, която беше 
силно повлияна от специфичните характеристики на тази рецесия. Не само че инфлацията е паднала в отрицателна 
територия, но вече виждаме, че инфлацията на услугите, която обикновено е по-стабилната част от индекса на цените, 
пада до исторически минимум. 
Но PEPP, заедно с другите мерки, които предприехме през тази година, предостави решаваща подкрепа на инфлацията и 
предотврати много по-голям дефлация. А въздействието на програмата се усилва от взаимодействието с други политики. 
Например, комбинираният ефект от паричните и надзорни мерки на ЕЦБ се оценява като спестил повече от един милион 
работни места. 
В същото време естеството на пандемията влияе и върху предаването на паричната политика до крайните потребители. 
Обикновено облекчаването на условията за финансиране засилва търсенето, като насърчава фирмите да взимат заеми и 
инвестират, а домакинствата да харчат бъдещи доходи и да консумират повече. 
Но когато лихвените проценти вече са ниски и частното търсене е ограничено - какъвто е случаят днес - прехвърлянето от 
условията на финансиране към частните разходи може да бъде отслабено. Това е особено вярно, когато фирмите и 
домакинствата са изправени пред много високи нива на несигурност, което води до по-високи предпазни спестявания и 
отложени инвестиции. При тези обстоятелства е от решаващо значение паричната политика да осигури благоприятни 
условия за финансиране на цялата икономика: както частния, така и публичния сектор. Всъщност това са моментите, 
когато фискалната политика има най-голямо въздействие, поне по две причини. 
Първо, фискалната политика може да реагира по-целенасочено на частите от икономиката, засегнати от здравните 
ограничения. Изследванията показват, че макар паричната политика да може да увеличи общата активност в тази среда, 
тя не може да подкрепи конкретните сектори. Фискалните политики, от друга страна, могат директно да реагират там, 
където е най-необходима помощ. 
Видяхме ефикасността на такова насочване на подкрепата в еврозоната през тази година. Проучването на 
потребителските очаквания на ЕЦБ показва, че домакинствата с по-ниски доходи са забелязали по-голямо намаляване на 
работното време, но също така са получили по-висок дял от държавната подкрепа. В резултат на това, докато 
изплатените заплати на наетите лица паднаха с повече от 7% през второто тримесечие, разполагаемият доход на 
домакинствата спадна само с 3%, тъй като държавните трансфери компенсираха загубата на доход. 
Второ, фискалната политика може да наруши динамиката на „парадокса на пестеливостта“ в частния сектор, когато е 
налице несигурност. Публичните разходи представляват около 50% от общите разходи в еврозоната и следователно 
могат да действат като средство за координация на останалите 50%. Нашето проучване на потребителите демонстрира 
това: хората, които считат правителствената подкрепа за по-адекватна, показват по-малко предпазливо поведение. И по 
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този начин, като прави по-оптимистични икономическите перспективи за фирмите и домакинствата, фискалната 
политика може да помогне за предаване на паричната политика към чрез частния сектор. 
Рискът от нестабилно възстановяване 
За съжаление икономическото възстановяване от пандемията може да бъде неравномерно. Виждаме силно възраждане 
на вируса. Въпреки че последните новини за ваксината изглеждат обнадеждаващи, все още можем да се сблъскаме с 
повтарящи се цикли на ускоряване на разпространението на вируса и затягане на ограниченията, докато не се постигне 
широко разпространен имунитет. 
Така че възстановяването може да не е линейно, а по-скоро нестабилно, стоп-старт и зависи от темпото на въвеждане на 
ваксината. 
Услугите вече демонстрираха тенденция на спад преди последния кръг от ограничения. И докато производството досега 
остава относително еластично, съществува риск възстановяването в производството също да се забави след изчерпване 
на изоставанията в поръчките и промишленото производство стане по-добре съобразено с търсенето. 
В тази ситуация ключовото предизвикателство пред политиците ще бъде да преодолеят празнината, докато ваксинацията 
не бъде направена и възстановяването изгради своя инерция. Силата на възстановяването през третото тримесечие 
предполага, че първоначалният политически отговор е бил ефективен и капацитетът на икономиката да се възстанови 
все още е налице. Но ще е необходимо много внимателно управление на политиката, за да се гарантира, че това ще 
остане така. 
Преди всичко трябва да гарантираме, че този изключителен спад ще остане точно такъв - изключителен - и няма да се 
превърне в по-конвенционална рецесия, която се храни от себе си. Дори тази втора вълна на вируса да се окаже по-
малко интензивна от първата, тя представлява не по-малка опасност за икономиката. 
По-специално, ако обществеността вече не вижда пандемията като еднократно събитие, бихме могли да видим по-
трайни промени в поведението, отколкото по време на първата вълна. Домакинствата могат да станат по-страхливи за 
бъдещето и да увеличат предпазните си спестявания. Фирмите, които до този момент са оцелели чрез увеличаване на 
заемите, биха могли да решат, че запазването на дейността вече няма бизнес смисъл. Това може да предизвика 
„мултипликатор“, при който закриването на предприятия, изправени пред здравни ограничения, намалява търсенето на 
допълнителни бизнеси, което от своя страна кара тези фирми да намалят продукцията си. 
Ако това се случи, рецесията може да проникне през икономиката в сектори, които не са пряко засегнати от пандемията - 
и потенциално да предизвика обратна връзка между реалната икономика и финансовия сектор. Банките могат да 
започнат да затягат кредитните стандарти с убеждението, че кредитоспособността на предприятията се влошава, което 
води до по-малко желание или способност на фирмите да заемат средства и забавяне на кредитния растеж. Проучването 
на ЕЦБ за банково кредитиране вече сигнализира за възможно затягане през следващите месеци. Също така виждаме 
индикации, че малките и средните фирми очакват достъпа им до финансиране да се влоши. 
Следователно непрекъснатият, мощен и целенасочен политически отговор е от жизненоважно значение за защитата на 
икономиката, поне докато отмине спешната ситуация в здравеопазването. Притесненията относно „зомбирането“ на 
фирми са погрешни, особено ако ваксината вече е на лице. Не забравяйте, че блокировките са неикономически шок, 
който засяга безразборно фирмите. Политиките, които защитават жизнеспособния бизнес, докато дейността не се 
нормализира, ще помогнат на нашия производствен капацитет, а не ще му навредят. 
Правилният микс от политики е от съществено значение. 
Фискалната политика трябва да остане в центъра на усилията за стабилизация - проектобюджетните планове 
предполагат, че фискалната подкрепа през следващата година ще бъде значителна и до голяма степен подобна на тази 
година, а пакетът от следващо поколение на ЕС трябва да започне да функционира незабавно. Надзорните органи 
работят, за да гарантират, че банките могат да продължат да подпомагат за възстановяването, като ги подготвят за 
потенциално влошаване на качеството на активите. И структурните политики трябва да бъдат засилени, за да може 
политическата подкрепа да съпътства широкообхватните промени, които пандемията ще донесе, като ускорено 
разпространение на цифровизацията и подновен фокус върху проблемите на климата. 
Перспективите за паричната политика 
Ясно е, че отрицателните рискове за икономиката са се увеличили. Сега въздействието на пандемията вероятно ще 
продължи да влияе върху икономическата активност и през 2021 г. Освен това слабостта на търсенето и икономическото 
отслабване тежат върху инфлацията, която се очаква да остане на отрицателна територия по-дълго, отколкото се смяташе 
досега. 
Поради това е необходима постоянна политическа подкрепа за постигане на целта ни за инфлацията. Но трябва да 
помислим и как най-добре да предоставим тази подкрепа. 
Необичайният характер на рецесията и нестабилността на възстановяването правят прогнозите за инфлацията по-трудни, 
отколкото в нормални времена. Промените в потребителските кошници, причинени от ограниченията от страна на 
предлагането, създават значителен шум в данните за инфлацията. А характерът на стоп-старта на възстановяването 
означава, че краткосрочният път на инфлацията е заобиколен от значителна несигурност. 
При тези условия е жизненоважно паричната политика да подкрепя динамиката на инфлацията, като подкрепя 
търсенето. За тази цел най-добрият принос на паричната политика може да бъде осигуряването на благоприятни условия 
за финансиране на цялата икономика. Тук са важни две съображения. 
Първо, докато фискалната политика е активна в подкрепа на икономиката, паричната политика трябва да сведе до 
минимум евентуалните „изтласквания“, които биха могли да създадат отрицателно разпространение за домакинствата и 
фирмите. В противен случай нарастващите фискални интервенции могат да окажат натиск нагоре върху пазарните 
лихвени проценти и да изтласкат частните инвеститори, с вреден ефект върху частното търсене. 
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Второ, паричната политика трябва да продължи да подкрепя банковия сектор, за да осигури предаването на политиката 
и да предотврати появата на неблагоприятни обратни връзки. Фирмите все още са зависими от нови кредитни потоци. А 
онези, които досега са взели големи заеми, се нуждаят от сигурност, че рефинансирането ще остане на разположение 
при атрактивни условия, за да се избегне прекомерното намаляване на задлъжнялостта. 
С други думи, когато се мисли за благоприятни условия за финансиране, от значение е не само нивото на условията за 
финансиране, но и продължителността на политическата подкрепа. Всички сектори на икономиката трябва да имат 
увереност, че условията за финансиране ще останат изключително благоприятни толкова дълго, колкото е необходимо - 
особено след като икономическото въздействие на пандемията сега ще се разшири и през следващата година. 
Банковите лихвени проценти в момента са близки до историческите си минимуми: около 1,5% за корпорациите и 1,4% за 
ипотеките. А нашите предварителни насоки относно нашите програми за закупуване на активи и лихвените проценти 
осигуряват яснота по бъдещото движение на лихвените проценти. 
Но е важно да се гарантира, че условията за финансиране остават благоприятни. Ето защо Управителният съвет обяви 
миналия месец, че ще калибрираме инструментите си, както е подходящо, за да отговорим на разгръщащата се ситуация. 
Съветът е единодушен в ангажимента си да гарантира, че условията за финансиране остават благоприятни за 
подпомагане на икономическата активност и за противодействие на отрицателното въздействие на пандемията върху 
прогнозирания инфлационен път. 
През следващите седмици ще имаме повече информация, на която да основаваме решението си за това 
прекалибриране, включително повече доказателства за успеха на новите мерки за блокиране на икономиките за 
ограничаване на вируса, нов набор от макроикономически прогнози и повече яснота относно фискалните планове и 
перспективи за въвеждане на ваксини. 
Докато всички опции са на масата, PEPP и TLTRO са доказали своята ефективност в настоящата среда и могат да бъдат 
динамично коригирани, за да реагират на начина, по който еволюира пандемията. Следователно те вероятно ще останат 
основните инструменти за коригиране на нашата парична политика. 
Позволете ми да завърша. 
Пандемията доведе до необичайна рецесия и вероятно ще доведе до нестабилно възстановяване. Всички области на 
политиката в Европа реагираха бързо и решително. Европейският политически микс доказа, че когато различните власти 
работят заедно - в рамките на съответните им мандати - страните могат успешно да поемат пандемичния шок. 
Втората вълна на COVID-19 крие нови предизвикателства и рискове, но планът за управлението му е същият. ЕЦБ беше 
там за първата вълна и ние ще бъдем там за втората вълна. Ние сме и продължаваме да сме изцяло ангажирани да 
подкрепяме хората в Европа. 
В изпълнение на нашия мандат ще продължим да предоставяме условията за финансиране, необходими за защита на 
икономиката от въздействието на пандемията. Това е предпоставката за стабилизиране на съвкупното търсене и 
осигуряване на връщането на инфлацията към нашата цел”. 
 
Мениджър 
 
√ Парламентът разреши извънредно надвишаване на бюджетния дефицит  
Бюджетният дефицит може да надвишава 3 на сто от брутния вътрешен продукт /БВП/ при извънредни обстоятелства - 
това реши парламентът с приемането на второ четене на промени в Закона за публичните финанси, предаде БТА. 
Съгласно закона, извънредно обстоятелство е необичайно събитие извън контрола на Министерския съвет, което има 
сериозно въздействие върху финансовата позиция на сектор "Държавно управление". Гласуването на точно такава 
поправка се налага, тъй като според Маастрихтските критерии, държавите членки на ЕС трябва да се придържат към 
смятаната за здравословна граница на дефицит от 2% 
Парламентът даде възможност на Министерския съвет да одобрява допълнителни разходи и трансфери за бюджетите на 
първостепенните разпоредители, в т.ч. по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за сметка на икономии 
на разходи и/или трансфери по бюджетите на други първостепенни разпоредители по държавния бюджет за 
финансиране на дейности, свързани с превенция на разпространението на COVID-19, лечението на заразените или 
ограничаване на последствията от пандемията. Това на практика означава, че правителството ще има право да 
преразпределя пари от бюджетите на министерствата към други държавни институции, включително и Здравната каса. 
Годишният ръст на разходите да може да бъде по-висок от този на потенциалния БВП, гласи друга приета поправка. 
Записано е обаче допълнително условие това да бъде допустимо само при извънредни обстоятелства или при наличие 
на компенсаторни мерки, които увеличават приходите. При изчисляването му няма да се вземат предвид парите, които 
идват от Европейския съюз и съфинансирането по проектите, предвиждат още гласуваните днес промени в Закона за 
публичните финанси. 
Отхвърлени бяха предложенията на "БСП за България" в Закона за публичните финанси. От левицата искаха да отпадне 
възможността МС да разпределя с постановление средства към българските общини, тъй като единственият критерий 
досега бил "наши и ваши общини", както и да се запише, че първо се гласуват бюджетите на отделните министерства, а 
след това - рамката на държавния бюджет. 
Димитър Данчев /"БСП за България"/ посочи, че от юни до септември с постановления на МС под формата на 
извънредни разходи държавата е изхарчила над 2 млрд. лева предимно по схемата "от прозореца на джипа на 
премиера". По думите му, близо 900 млн. лева от тях са били дадени за ремонт и строителство на пътища. Какво 
извънредно има в тази ситуация, попита Данчев и призова "да се върнем към онзи ред в парламентарната република, в 
който решенията се взимат от Народното събрание." 
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По повод на вашите притеснения, че се раздават средства на общини по субективни усмотрения, през 2018 г. Народното 
събрание възложи одит за съответствие на разходите, раздадени с допълнителни трансфери с постановления на МС, и 
този одит не установи закононарушения, отговори Мария Илиева от ГЕРБ. Нещо повече,  в одита е казано, че има ред, по 
който се определя допълнителното преразпределение на средства, и 40 общини не са получили пари, не защото са наши 
или ваши, а защото не отговарят на критериите, допълни тя. 
 
√ Износът ни към ЕС намалява с близо 7%  
Износът на стоки от България за ЕС намалява с 6.7% през първите 8 мсеца на годината в сравнение със същия период на 
2019 г. и е на стойност 23 245.7 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС спада с 12.3% и достига 23 222.5 млн. лева. Това сочат 
предварителните данни на Националния статистически институт.  
Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 
70.3% от износа за държавите - членки на ЕС. Според данните обаче, през август тази година износът на стоки за ЕС 
намалява с 8.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 797.3 млн. лв., а вносът на стоки спада с 
10.5% и е на стойност 2 828.5 млн. лева.  
При износа на стоки от България за ЕС за периода януари - август 2020 г. най-голям ръст в сравнение със същия период на 
2019 г. е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (46.1%) и „Мазнини, масла и восъци от 
животински и растителен произход“ (35.5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и 
подобни продукти“ (41.8%).  
 

 
 
Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - август 2020 г. спада с 12.3% в сравнение със същия период на 
2019 г. и е на стойност 23 222.5 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, 
Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.  
Само през август т.г. вносът на стоки в България от държавите - членки на ЕС, намалява с 10.5% спрямо същия месец на 
предходната година и е в размер на 2 828.5 млн. лева, отчита статистиката.  
При вноса на стоки от ЕС за периода януари - август 2020 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2019 г. се 
наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (12.2%). Най-голям спад се 
наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (58.1%).  
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - август 2020 г. е положително и е на 
стойност 23.2 млн. лева.  
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√ ЕС няма да признае газовите електроцентрали за „зелени“  
Инвестициите в топлоелектрически централи на природен газ няма да бъдат признати за „устойчиви“ или „преходни“. 
Това се предвижда в разпоредби на ЕС, цитирани от Euroactive. 
Според документа, за да се класифицира дадена инвестиция като вложение в „устойчива енергетика“, газовите ТЕЦ-ове 
не трябва да отделят повече от 100 грама въглеродни емисии на 1 киловатчас. В момента обаче нито една подобна 
инсталация не покрива тази норма. Нещо повече – газовите електроцентрали няма да могат да се класифицират и като 
„преходна“ технология, която да помогне спада на вредните емисии и постигането на целта за въглеродна неутралност в 
ЕС до 2050 г. 
Новите стандарти, които определят кои инвестиции ще бъдат част от борбата на ЕС срещу климатичните промени, 
предстои да бъдат обсъдени в следващите няколко седмици. 
Това предложение означава, че секторът на газови ТЕЦ ще бъде лишен от милиарди евро, тъй като инвеститорите се 
стремят да развиват „зелени“ проекти, към които те няма да спадат. По този начин държави с висок дял на въглищни ТЕЦ 
като Полша ще трябва да преосмислят стратегиите си за трансформация на централите към природен газ. Именно заради 
това се очаква Полша да отхвърли предложението, когато то бъде обсъждано. 
Това най-вероятно ще направят и останалите страни, които през май тази година подписаха обща позиция, озаглавена 
„Ролята на природения газ в климатично неутралната Европа“, с която се настоява централите на газ да влязат в 
определението за „зелени“ технологии. Тези държави бяха България, Чехия, Гърция, Унгария, Литва, Румъния и 
Словакия. 
„Към момента газовите централи имат 300-350 грама емисии на киловатчас, което значи, че редица държави ще трябва 
да преосмислят стратегиите си за енергийните си системи“, коментира Джеймс Уатсън, главен секретар на търговската 
асоциация Eurogas. 
От своя страна екоактивистите изразиха подкрепа за решението. „Газовото лоби най-накрая ще получи отказ на 
основното си искане“, коментира Ребека Вохан, анализатор на организацията, занимаваща се с проследяване на 
лобисткото влияние в ЕС InfuenceMap. 
 
√ Британската икономика нарасна с 15,5% през последното тримесечие  
Икономиката на Великобритания е нараснала с 15,5% през третото тримесечие спрямо предходното, сочат 
публикуваните днес предварителни данни на британската официална статистика ONS, ссъобщи Си Ен Би Си. 
Икономистите, анкетирани от Ройтерс, очакваха ръст от 15,8% на тримесечна база в периода юли-септември. Този 
резултат идва след безпрецедентният спад от 19,8% през второто тримесечие, след като икономиката на страната бе 
парализирана от карантинните мерки срещу разпространението на короанвируса. 
Въпреки този ръст обаче британската икономика остава 8,2% под нивото от февруари 2020 г. (преди началото на 
коронавирусната пандемия в страната) и с 9,7% под нивото от края на 2019 г. 
На годишна база обаче през третото тримесечие британската икономика се е свила с 9,6% спрямо същия период на 
миналата година, като очакванията бяха за спад от 9,4%. 
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При месечният ръст се наблюдава забавяне, като през юли е отчетен скок на БВП на Великобританя с 6,3%, през август – с 
2,2%, а през септември – с 1,1%. 
Тези резултати са преди влизането в сила на карантината в Англия, която ще продължи поне до 2 декември. 
 
√ Русия и Турция подписаха меморандум за наблюдение на Нагорни Карабах  
Русия и Турция подписаха меморандум за създаването на съвместен център за надзор на прекратяването на огъня в 
Нагорни Карабах. Това се случи по време на пресконференция на руския министър на отбраната Сергей Шоргу и турския 
му колега Хулуси Акар, предаде ТАСС. 
До споразумение се е стигнало след преговори, свързани с конфликтната зона. Според Шойгу проведената по-рано 
среща между лидерите на Азербайджан, Армения и Русия, както и разполагането на войски, които да спомогнат за 
прекратяването на военните действия, създават условия за връщане към мирния живот на гражданите след сраженията, 
отнели живота на стотици от края на септември насам. 
Новосъздаденият център ще е на територията на Азербайджан. Той ще събира, обобщава и потвърждава информация за 
обстановката в Нагорни Карабах. Там ще се разглеждат и жалби, въпроси и проблеми, свързани с нарушаване на 
постигнатите до момента споразумения между страните. 
Тази седмица Армения и Азербайджан сключиха четвърто примирие за прекратяване на военните действия в 
сепаратистката територия с помощта на Владимир Путин. По силата на тристранното споразумение руският държавен 
глава мобилизира контингент от близо 2000 военни, 470 единици техника, както и военни и транспортни самолети. Вече 
трети ден те продължават да са в региона. Засега не се планира Турция да изпраща подкрепление. 
Актът между двете държави е ключов в разрешаването на спора, след като по-рано висши турски служители изразиха 
готовност да подкрепят Азербайджан при необходимост. 
На този фон в Армения граждани протестират с искане на оставката на премиера Никол Пашинян заради примирието. 
 
√ МВФ се надява на обновяване на отношенията със САЩ след победата на Байдън  
Победата на Джо Байдън на президентските избори в САЩ дава възможност на Международния валутен фонд (МВФ) да 
обнови отношенията си със САЩ, и да направи зелените инициативи по-голям дял от плана си за възстановяване на 
глобалната икономика, пише Ройтерс. 
Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева е изпратила „лични” писма до новоизбрания президент Байдън 
и вицепрезидентът Камала Харис тази седмица, заяви говорител на организацията пред информационната агенция. 
Настоящият президент Доналд Тръмп все още отказва да признае поражение, като неговият щаб заведе дела в няколко 
щати за изборни измами, без обаче да представи доказателства за такива. МВФ обикновено не коментира публично 
изборите в САЩ, докато официалните резултати от тях не бъдат обявени 
Източници, запознати с целите на Георгиева, казват, че ангажиментът на Байдън към многостранните институции и 
обещанието му да върне САЩ в Парижкото споразумение за климата помагат на МВФ да напредва по собствените си 
цели. 
Един източник на организацията заяви, че някои членки на Фонда се надяват Байдън да преобърне позицията на 
администрацията на Тръмп по отношение на новините ресурси на МВФ, общо разпределение на специалните права на 
тираж (SDR), което може да увеличи валутните резерви на страните членки със стотици милиарди долари. 
Американският финансов министър Стивън Мнучин е в опозиция на тези мерки, като те бяха използвани за последно по 
време на световната финансова криза от 2009 г., когато Байдън бе вицепрезидент. Мнучин също така се противопоставя 
на ново увеличаване на квотните ресурси на МВФ, което може да доведе до увеличаване на дела на Китай и други 
големи страни с нововъзникващи пазарни икономики, друга мярка, която за последно бе в сила, когато Байдън заемаше 
вицепрезидентския пост. 
В почти всяка своя реч Георгиева акцентира върху нуждата от фискални стимули за изграждането на „по-зелена, по-умна 
и по-справедлива” глобална икономика, като същевременно с това се намаляват вредните емисии и се изграждат 
общества с равни възможности за всички - цели, които до голяма степен споделя и екипа на Байдън. 
Миналият месец МВФ представи актуализираната си прогноза за световната икономика, според която тя ще се свие с 
4,4% през 2020 г. и ще нарасне с 5,2% през 2021 г. Според тази прогноза най-тежко ще бъдат засегнати развиващите се 
пазари, с изключение на Китай. 
Георгиева също така среща опозиция в предложението си страните от Г-20 да не спират само с удължаване на 
замразяването на дълговете на по-бедните държави, а да предприемат още по сериозни мерки за облекчаване на 
тежестта върху тях, тъй като много от тези страни пострадаха тежко от пандемията. 
Управляващият директор на МВФ ще акцентира върху нуждата от държавни инвестиции в зелената икономика на среща 
на световните лидери на Парижкия форум за мир днес, каза източник, запознат с плановете. 
На събитието се очаква да присъстват още френският президент Еманюел Макрон, както и присъединят лидерите на 
Германия, Индия и Китай, но не и американският президент Доналд Тръмп. 
Във вторник Георгиева заяви, по време на  съвместна пресконференция на МВФ и националната банка на Виетнам, че са 
необходими решителни мерки за намаляване на риска от дългосрочни последици от пандемията от COVID-19 и за 
справяне с други потенциални шокове, като например такива, свързани с  климатичната криза. 
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√ Европейските борси отново са на червено заради опасенията около пандемията  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения в ранната търговия в четвъртък, след като 
нарастващият брой на заразените с коронавирус на континента и съмненията относно по-бързото икономическо 
възстановяване засенчиха добрите резултати за тримесечието на няколко компании, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 0,84 пункта, или 0,22%, до 387,72 пункта. Въпреки това бенчмаркът 
е напреднал с над 13% от началото на месеца, което означава, че ако тенденцията се запази, той ще регистрира най-
силното си месечено представяне в историята. 
Немският бенчмарк DAX се понижи със 71,69 пункта, или 0,54%, до 13 144,49 пункта. Френският показател CAC 40 изтри 
35,78 пункта от стойността си, или 0,66%, достигайки ниво от 5 409,43 пункта. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 записа спад от 19,75 пункта, или 0,31%, до 6 362,35 пункта, след като 
данните на британската официална статистика ONS показаха, че икономиката на Обединеното кралство е нараснала с 
15,5% през третото тримесечие спрямо предходното, докато очакванията бяха за ръст от 15,8%. 
„Очакваме новите карантинни мерки към месец ноември да оставят британската икономика на около 15% под нивото 
отпреди пандемията“, коментира икономистът от ING Джеймс Смит. 
„Важно е да се отбележи, че този резултат не е толкова лош колкото през март/април, когато икономиката се срина с 
25%. Този път затворените сектори са по-малко, а бизнесите са по-добре подготвени за карантинните мерки“, добави 
той. 
Европейският банков индекс SX7P се понижи с 3% и напът да приключи тридневната си серия от повишения – най-
дългата от световната финансова криза от 2009 г. насам, докато туристическият индекс SXTP отчете спад от 3%, след като 
по-рано през седмицата се повиши на фона на надеждите за ваксина срещу COVID-19. 
„Днешната търговия представлява корекция, но не и пълно оттегляне от търговията, базиран на надеждите за ваксина. 
Пазарите се ребалансират на фона на осъзнаването на факта, че масовата наличност на ваксина може да отнеме месеци, 
докато втората или третата вълна на пандемията в Европа и САЩ води до въвеждането на нови ограничителни мерки“, 
коментират анализатори от Mizuho Bank. 
В сряда Франция задмина Русия като страната с най-много регистрирани случаи на COVID-19 в Европа, докато Италия 
премина прага от 1 млн. инфектирани. 
На корпоративния фронт, акциите на германския индустриален гигант Siemens поевтиняха с 2,13%, въпреки че 
компанията отчете по-добра от очакваното печалба за тримесечието. 
Книжата на британската компания за луксозни стоки Burberry поскъпнаха с 2,61%, след като продажбите на компания се 
върнаха към ръст през октомври. 
Смесени резултати на Уолстрийт 
Американските борсови индекси търговската сесия в сряда без единна посока, след като технологичният възстанови част 
от загубите, натрупани в началото на седмицата, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 23,29 пункта, или 0,08%, до 29 397,63 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 напредна с 27,13 пункта, или 0,77%, до 3 572,66 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq се повиши с 232,57 пункта, или 2,01%, до 11 786,43 пункта. 
Технологичният сектор регистрира силни резултати, като акциите на Apple поскъпнаха с 3,04%, а тези на Netflix с 2,19%. 
Цените на книжата на Facebook и Amazon се повишиха с 1,49% и 3,37%, а тези на Alphabet и Microsoft с 0,55%  и 2,63%. 
За понижението на Dow допринесоха American Express, Boeing и Disney чиито акции поевтиняха съответно с 4,17%, 3,47% 
и 3,02%. 
Движенията на пазара дойдоха след силните повишения за Dow в две поредни сесии на фона на новината, че ваксината 
срещу COVID-19 на  Pfizer и BioNTech демонстрира 90% ефективност при клинични изпитания. 
Новината накара инвеститорите да пренасочат вниманието си от технологичните компании към циклични акции, които 
разчитат на възстановяването на икономиката. 
„Внезапният макро положителен шок, на който станахме свидетели тази седмица, може да подкрепи всички акции за 
известно време. Смятаме, че на перспективите за следващата година обаче трябва да се гледа с по-голям нюанс“, 
коментира Иниго Фрейзър-Дженкинс от Bernstein 
Най-добре представящите се сектори тази седмица – енергетиката и финансите, записаха понижения в сряда. 
Енергетиката отчете спад от 0,8%, а финансовият сектор регистрира понижение от 0,5%. За седмицата обаче енергийният 
сектор се е повишил с 16%, докато финансовият нараснал с 8,4% 
Разнопосочна търговия в Азия 
Азиатските борсови индекси регистрираха смесени резултати в четвъртък на фона на възстановяването на технологичния 
сектор, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши със 171,28 пункта, или 0,68%, до 25 520,88 пункта. 
Книжата на технологичния конгломерат Softbank поскъпнаха с 1,49% 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 3,52 пункта, или 0,11%, до 3 338,68 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite напредна с 9,78 пункта, или 0,43% до 2 273,74 пункта. Хонконгският показател 
Hang Seng се понижи с 57,6 пункта, или 0,22%, до 26 169,38 пункта. 
Листнатите в Хонконг акции на Alibaba и Tencent поскъпнаха с 1,85% и 4,72%. Книжата на производителя на смартфони 
Xiaomi поскъпнаха с 3,56%, а тази на гиганта в онлайн търговията JD.com – с 7,67%. 
Южнокорейският показател Kospi изтри 10,25 пункта от стойността си, или 0,41%, завършвайки сесията при ниво от 2 
475,62 пункта. 
В Австралия бенчмаркът ASX 200 се понижи с 31,5 пункта, или 0,49%, до 6 418,2 пункта. 
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У нас                                                                                                                
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в ранната търговия. Основният 
индекс SOFIX отчете спад от 0,46 пункта, или 0,11%, до 428,17 пункта. BGBX40 се понижи с 0,2 пункта, или 0,02%, до 98,05 
пункта. BGTR30 изтри 0,20 пункта от стойността си, или 0,04%, достигайки ниво от 486,55 пункта. BGREIT се задържа на 
ниво от 134,57 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ РЗИ-София обяви протокол за поведение при положителен тест на Covid-19  
Столичната регионална здравна инспекция оповести на сайта си протокола за поведение на гражданите при 
положителен резултат от PCR тест за Covid-19. 
Предвидени са 6 стъпки, след като пациентът разбере, че е заразен с коронавирусна инфекция. 

1. Лице с положителен резултат за COVID-19 незабавно се изолира и се поставя под домашна карантина за 14 дни. 
2. Изолират се и се поставят под домашна карантина за 10 дни лицата, контактни от първи ред-осъществили 

незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м.и за повече от 15 минути или без носене 
на защитна маска за лице: 2 дни преди появата на оплаквания или 2 дни преди вземането на проба за 
изследване по метода PCR при безсимптомно носителство. 

3. След изтичане на карантината не се извършва контролно изследване. 
4. Медицинското наблюдение се извършва от общопрактикуващия лекар 
5. Общопрактикуващият лекар оказва методична помощ на всички лица от пациентската си листа по мерките, 

които следва да се спазват - продължително проветряване, влажно почистване и дезинфекция на повърхностите, 
помещения и предметиот първа необходимост, лични предпазни средства, спазване на домашната изолация. 

6. Личният лекар извършва лечение и оказва съдействие за хоспитализация в случай на нужда, чрез екипите на 
Центъра за спешна медицинска помощ и Координационния център за COVID-19. 

 
√ Музей събира на едно място прахосмукачка “Ракета”, пералня “Диана” и автобус “Чавдар”  
Пътуващата изложба „Техниката около нас по времето на Народната власт" организира среща на поколенията - на тези, 
които са използвали техниката от миналия век с тези, които не я познават, защото живеят с високите технологии и не са 
нейни съвременници. 
„Това е естественото продължение на пътуващата изложбата от 2015 г. със заглавието „Техниката у дома през първата 
половина на XX в.". Сега правим продължение на изложбата, която обхваща периода на народната власт, втората 
половина на XX в. до 1989 г.", разказа пред БГНЕС уредникът на Националния политехнически музей Васил Макаринов. 
Сред експонатите са пишеща машина, на която посетителите, които са набирали текст единствено на компщтърна 
клавиатура, могат да напишат текст, за да видят как работи. Също така могат да наберат и номер на телефонен апарат с 
шайба, както и да преоткрият индигото. Посетителите могат да видят радиоточка, старите транспортни средства с марка 
„Чавдар", табели на градския транспорт, фотоапарати, прахосмукачка „Ракета", пералня „Диана". 
 

 
 
„Друг интересен експонат е печка, произвеждана във Варна, от 1961 г., която е един от ранните модели готварски печки 
от това предприятие. Както и една духалка от същото предприятие, която е сред първите български духалки. Има една 
малка портативна пералня „Диана", която е съставена от няколко части - електромотор, пластмасов леген и капак", води 
ни из експозицията Макаринов. 
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Уредите са както родно производство, така и от СССР, ГДР, Беларус, Украйна. По думите му днешната техника е по-
различна и дизайнът ѝ се променя с времето в отговор на естетическите търсения и вижданията на производителя. 
Също така са показани и реквизити, чиято цел е да доближат посетителите до ежедневния живот на хората тогава. Това 
включва сервизи, чаши, вилици, лъжици, салфетки, настолни игри, униформа на чавдарче и пионерче, както и училищна 
униформа, шапки. 
„За хората, които имат спомени от недалечното ни минало, сме подготвили книга-споменик, в която всеки един може да 
разкаже своите спомени от периода, с което ние ще обогатим нашата колекция от спомени на посетители, свързани със 
съответния период и уреди, които са представени пред нас", заяви още уредникът на музея. 
Повечето уреди са дарени на музея. Следващата спирка на експозицията ще бъде Димитровград. 
Интересната експозиция, която връща назад във времето, може да бъде видяна до март 2021 г. в Националния 
политехнически музей в София. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Как започва дистанционното обучение за учениците над 12 години? Затруднени ли са учителите и каква е 
организацията в училищата?; 

- Остава ли болницата в Свищов без обслужващ персонал?; 
- Столичните болници в битката с пандемията. Очаквайте зам.-кмета Дончо Барбалов; 
- Движим ли се по ръба на пандемията? Доц. Любомир Киров - председател на Сдружението на 

общопрактикуващите лекари; 
- Ще има ли помощи за всички в туристическия бранш и с какво - министър Мариана Николова; 
- На живо: Как в пандемия ще се проведе Нощта на музеите?; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Как се контролират поставените под карантина и колко са заловените нарушители? И още: коронавирусът и 

даряването на кръвна плазма в сценариите на телефонните измамници. Говори вътрешният министър Христо 
Терзийски; 

- Какви са предимствата и недостатъците на дистанционното обучение и как то да бъде по-ефективно. Съветите на 
специалистите; 

- Разказът на „Мис Свят България 2003" Райна Налджиева, която пребори коронавируса в деветия месец и роди 
здрави близнаци. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 285 000 работещи пенсионери не могат да пазаруват; 
в. Труд - Чиновник и учител е мечтата на студента; 
в. Телеграф - Полицаи возят по 40 заразени на ден като линейки; 
в. Монитор - - Болницата в Шумен рекордьор по заразени, води дори пред "Пирогов"; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Унгарец поема Банка ДСК, Виолина Маринова остава в надзора; 
в. 24 часа - Заплатата на депутат стигна почти 6 500 лв., президентът - с над 15 000; 
в. Труд - Борисов: Държавата не трябва да спира; 
в. Труд - Купуваме два патрулни кораба за 1 млрд. лева; 
в. Телеграф - Безплатни ваксини срещу COVID за възрастни, болни и медици; 
в. Монитор - IT специалистите и математиците с най-големи заплати; 
в. Телеграф - Децата по график в клас до Коледа; 
в. Монитор - От 2021 г. в София: Плащаме за зелена зона и в събота; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Тихомир Безлов, анализатор: Близо сме до пика с COVID-19, но с появата на ваксините ще дойдат нови 
проблеми; 
в. Труд - Ралица Ценова, експерт по недвижими имоти, пред "Труд": Пазарът на имоти е стабилен независимо от 
пандемията; 
в. Телеграф - Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний: Коронавирусът е изпитание, но не и божие наказание; 
в. Монитор - Проф. Георги Рачев, климатолог: Очаква ни топла зима, есента също 2 градуса над нормата; 
Водещи анализи 
в. Сега - Гледай изборите в САЩ, мисли за изборите у нас; 
в. Сега - Икономика по бойкоборисовски - проба-грешка-самопохвала; 
в. Сега - Когато доверието се схваща като баница; 
в. 24 часа - Гняв в мрежата от "Огин да гори София!" до "Първо е македоноидът, после - зелената еуглена!"; 
в. Труд - Данъчни облекчения вместо директни помощи; 
в. Телеграф - Колко струва трудът на полицаите; 
в. Монитор - Магическият реализъм на барон Мюнхаузен. 
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√ Предстоящи събития в страната на 13 ноември 
София 

- От 09.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа в онлайн платформата Zoom ще се проведе уебинар на тема „Интегриран подход за 

противодействие на радикализацията в общността, затворите и пробационните служби". 
- От 11.00 часа ще се проведе онлайн публична дискусия, посветена на първи стълб от Националния план за 

възстановяване и устойчивост на тема „Иновативна България". Участие в събитието ще вземат вицепремиерът 
Томислав Дончев, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, министърът на икономиката 
Лъчезар Борисов, както и представители на бизнеса и академичната общност. 

- От 11.00 часа чрез платформата Zoom ще се проведе онлайн пресконференция на тема „HBO GO с пиратско 
музикално съдържание в България". В пресконференцията ще участват българският композитор и председател 
на Управителния съвет на Музикаутор Ясен Козев, Румяна Колева, Мениджър „Дигитално лицензиране", 
Международни отношения на Музикаутор и адвокат Мариана Андреева. 

- От 12.00 часа в онлайн платформата Zoom ще се проведе уебинар, организиран от Бюрото на Европейския 
парламент в България и фондация „Reach for Change" на тема „Иновации за социално приобщаване". Събитието 
ще бъде открито от евродепутата от ЕНП Ева Майдел. 

*** 
Благоевград 

- От 09.30 часа в зала „22 септември" ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет-Благоевград. 
- От 10.00 часа до 13.00 часа в конферентната зала на хотел „Монте Кристо" ще се проведе майсторски клас по 

разследваща журналистика. 
*** 
Варна 

- От 10.00 часа в Пункт за базиране Варна ще се състои тържествено отбелязване на 123-годишнината от 
създаването на Военноморската база и празника на пункта. 

*** 
Пловдив 

- От 13.00 часа пред Община Пловдив ще бъде открито „Дефиле на младото вино 2020" с „Дионисиево шествие", 
което ще достигне до началото на Стария град, където от 14.00 часа ще бъде отворена първата бъчва младо 
вино. 

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

