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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 

 
3e-news.net 
 
√ Още 600  млн. лева за интелигентна индустрия 
Повече средства за преход към кръгова икономика за сметка на парите за инфраструктура, поиска бизнесът  
Още 600 млн. лева ще бъдат инвестирани в бизнеса по първи стълб Иновативна България от Плана за възстановяване и 
устойчивост след COVID-19. 
Предприетите ограничителни мерки за овладяване на пандемията доведоха до свиване на икономическата дейност в 
повечето сектори на икономиката. През второто тримесечие на 2020 г., когато бяха в сила най-рестриктивните 
ограничителни мерки, инвестициите в икономиката отчетоха 28.3% срив спрямо година по-рано. БВП се сви с 8.5% на 
годишна база, като секторът на строителството отбеляза 7.4% спад, а промишлеността загуби 10.6% от добавената 
стойност спрямо година по-рано, отчита Плана. 
Какво беше направено? 
Правителството увеличи капитала на държавната Българска банка за развитие със 700 млн. лв., с предвидени 500 млн. 
лв. за портфейлни гаранции на търговски банки за отпускане на корпоративни заеми и 200 млн. лв. за безлихвени заеми 
на служители в неплатен отпуск. Чрез препрограмиране на средства от европейските структурни и инвестиционни 
фондове бяха предоставени 350 млн. лв. за пряка безвъзмездна подкрепа на МСП, засегнати от кризата, както и над 1 
млрд. лв. за допълнително кредитиране на бизнеса чрез Фонд мениджър на финансовите инструменти в България (Фонд 
на фондовете). Развитието на пандемичната обстановка и голямата несигурност за последващи вълни на заразата налагат 
необходимост от продължаваща ликвидна подкрепа за бизнеса. Паралелно с това обаче в средносрочен план 
правителството следва да ориентира подкрепата си за възстановяване на икономиката към преодоляване на 
съществуващите структурни предизвикателства пред малките и средните предприятия. 
Прилагането на законодателния акт за малкия бизнес (Small Business Act) показва изоставане на страната спрямо ЕС, 
особено в областите „предприемачество“ и „умения и иновации“. Българските предприятия се затрудняват да се 
възползват пълноценно от възможностите, предлагани от новите цифрови технологии — едва 6% от МСП продават 
онлайн (средната стойност за ЕС е 17%), 3% от МСП продават зад граница и едва 2% от техния оборот идва от търговията 
онлайн. 
Каква е целта на допълнителните мерки? 
Целта е да се подпомогне индустриалния сектор в двойния преход и осигуряване на благоприятна бизнес среда. Дали 
това ще доведе до по-висок темп на икономически растеж, по-висока заетост и доходи от труд? Според плана основните 
усилия ще се насочат към развитие на индустриалните паркове чрез насърчаване на инвестициите по региони; повече 
възможности за партньорство на индустриалните инвеститори с местните власти, с образователни, научни, научно-
изследователски и социални организации. Това ще доведе до намаляване на различията в отделните региони на 
страната. 
Противоречиви са оценките за желанията на държавата да насочи близо 490 млн. лева в перидоа 2021-2026 година в 
това направление. Програмата за инвестициите в индустриалните паркове включва изграждане на инфраструктура и 
скъсяване на веригите на доставка и реиндустриализация. 
Ако досега сме привлекли 3 млрд. лева инвестиции и 180 компании партньори, предвиждаме следващите години да се 
похвалим с още 4 млрд. лева, коментира Пламен Панчев, изпълнителен директор на Тракия Икономическа зона. 
Бизнесът настоява за повече пари за модернизация вместо за инфраструктура 
Според Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика е необходимо в Плана да се предвиждат бързи мерки за 
възстановяване на икономиката, а не мерки, които да повлияят след 2-3 години. Необходими са по-радикални и смели 
реформи особено при мерките, свързани с бизнеса. Много е по-ефективно инвестициите да преминават през бизнеса, 
защото той е този, който задава необходимостта от научни изследвания. Затова повече средства трябва да се заделят за 
интелигентна индустрия. 
Идеята за повече средства в индустрията подкрепят и от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). За 
подпомагане на процеса на преход към кръгова икономика е необходимо средствата за бизнеса да бъдат увеличени за 
сметка на намаляване на подкрепата за изграждане на инфраструктура. Необходими са сериозни инвестиции в 
технологично преструктуриране и модернизация на компаниите, за да бъдат те ефективни участници в скъсяването на 
веригите на стойността. Бизнесът предлага целия ресурс да бъде насочен именно към инвестиции в скъсяване на 
веригите за доставка и реиндустриализация – посредством технологична модернизация и преструктуриране и 
преориентиране на производства, за сметка на отпадането на финансиране на физическа инфраструктура. Необходимо е 
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да се към бизнеса и по-голям ресурс в рамките и на Зелена България – на стойност поне 2,5 млрд. лева, за сметка на 
проектите за енергийна ефективност. 
Повече пари за прехода към кръгова икономика 
Проектът предвижда предприемане на реални стъпки за трансформиране на икономиката от линейна към кръгова, 
изпълнявайки ангажиментите на страната по постигане на заложените в Европейското законодателство цели за 
климатично неутрална икономика.  Основната цел на инициативата е подпомагане на големите предприятията за преход 
към кръгова икономика при въвеждане на рециклиращи технологии, стандартизиране в областта на насърчаване на 
екоиновациите и индустриалната симбиоза между предприятията. 
Проектът включва анализ на отпадъчни потоци и обследване на предприятия за осъществяване на индустриална 
симбиоза, подпомагане на предприятията за въвеждане на екологични стандарти, подпомагане въвеждането на 
екоиновации в предприятията, за намаляване замърсяването на околната среда и по-ефективно използване на 
ресурсите, разработване на демонстрационни проекти за чисти технологии и осигуряване на стартов капитал за 
насърчаване развитието на нови бизнеси в областта на кръговата икономика. Програмата ще се осъществява с финансови 
инструменти. Общият планиран ресурс е 100 млн. лв. с период на изпълнение 2021- 2025 г. г). Естествено се посочва, че в 
тази посока ще се използват средства и по ОП „Конкурентоспособност“ за следващия програмен период, Програма 
„Развитие на регионите“. 
Инвестиции за Индустрия 4.0 
Съществена подкрепа ще бъде насочена и към развитието на Индустрия 4.0 в България чрез въвеждане на цифрови 
технологии и решения, насърчаване въвеждането на технологии от Индустрия 4.0 в предприятията и изграждане на 
необходимия човешки, научен и институционален капацитет. 
Предприятията ще получат повече средства за въвеждане на нисковъглеродни, ресурсно и енергоефективни технологии, 
за внедряване на иновации в кръговата икономика. Това е предвидено и в Иновационната стратегия за интелигентна 
специализация 2021-2027. В Според Плана инвестиции ще бъдат насочени към големите предприятия, докато 
интервенциите по Кохезионната политика са насочени към малките и средни предприятия. 
Над 2,4 млрд. лева са предвидени в първи стълб –Иновативна България от „Плана за възстановяване и устойчивост след 
COVID-19“, който беше представен днес на публично обсъждане. Това са 20% от малко над 11,2 млрд. лева за 
възстановяване на икономиката. Иновативна България включва няколко основни приоритета- образование и умения, 
научни изследвания и иновации и интелигентна индустрия. 
Цялата дискусия по Плана в сектор Иновативна България може да проследите в YouTube. 
Целият План за възстановяване и устойчивост след COVID-19 може да видите ТУК. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Нова ТВ 
 
√ МИ: Създаваме дигитален експортен хъб в помощ на българския износ 
Министърът на икономиката обеща тази идея да се реализира в най-кратки срокове 
Министерството на икономиката със съдействието на българския бизнес и търговските представители зад граница имат 
идея за създаване на дигитален експортен хъб като подкрепа на българския износ, който е най-засегнат от 
епидемиологичната криза. Това стана ясно по време на видеоконферентна връзка между министъра на икономиката 
Лъчезар Борисов, представителите на бизнеса у нас и сътрудниците по търговско-икономическата дейност, съобщиха от 
министерството. 
Министърът на икономиката Лъчезар Борисов обеща тази идея да се реализира в най-кратки срокове. По време на 
срещата бяха дадени предложения портфолиото на фирмите и предлаганите от тях услуги да бъде на английски език, за 
да са по-достъпни за всички потребители в световен мащаб. По думите на икономическия министър въпреки 
положителните нива на показателите на вътрешно потребление и инвестициите в страната, създаването на подобна 
платформа е належащо и е обусловено от спада на българския износ през третото тримесечие на 2020г., който бе най-
засегнат от разпространението на коронавирусната инфекция по света. 
Той напомни, че именно в условията на криза всички трябва да солидализираме усилията си и да проявим гъвкавост и 
креативност, за да спомогнем максимално бързо всеки един сектор от икономиката ни да възстанови позициите си. 
Министър Борисов изрази надежда, че създаването на тази нова платформа е стъпка в правилната насока за подкрепа на 
българските износители.  
 
√ Петкова: От 2021 г. България ще има нов източник на природен газ  
„През 2013 г. „Булгаргаз" сключи договор със СОКАР за доставка на 1 млрд. куб. м. газ .Тя трябва да започне от 1 януари 
2021 г. Важното за България е, че от новата година на пазара ще има друг източник на природен газ - от 
Азербайджан". Това заяви в ефира на „Здравей, България” енергийният министър Теменужка Петкова. Тя уточни, че 
въпреки че газовата връзка с Гърция няма да е готова навреме, българските потребители ще имат достъп до алтернативи 
на доставките от Русия. Енергийният министър обясни, че закъснението се дължи на кризата около коронавируса. 

http://https/www.youtube.com/channel/UCkuN11GCwbnPOJGkqwcDAEg
https://www.nextgeneration.bg/14
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По думите й, благодарение на проекта за интерконектора Гърция-България, страната ни никога няма да остане без 
природен газ. „Такива проекти са много важни и имат стратегическо значение както за енергийния сектор, така и за 
икономиката ни. Те ще позволят на страната да запази стратегическото си място на газовата карта на Европа. Българските 
граждани и бизнесът ще могат да се възползват от предимствата, които дава диверсификацията – да има по-добри цени 
и по-добри условия”, поясни Петкова.  
Министър Петкова коментира и ситуацията с коронавируса у нас. 
„Усилията на правителството са насочени към това да опазим живота и здравето на хората. Никой от колегите не е спрял 
да работи нито за миг в тази посока. Виждате колко мерки бяха предприети, за да се справим с тежката ситуация”, 
поясни Петкова. 
По думите й няма държава, която да е напълно подготвена за пандемията. „Смятам, че българското правителство е едно 
от тези, които реагира най-адекватно и при първата, и при втората вълна на COVID-19”, коментира Петкова. Министърът 
призова да бъдем отговорни и да спазваме мерките. И допълни, че МВФ е оценил работата на кабинета по време на 
пандемията като много добра. 
„Беше направена сериозна инвестиция по отношение на социалната сфера. Мярката 60/40 е много важна за намаляване 
на безработицата. България е с едни от най-добрите макроикономически показатели дори по време на кризата. Много 
критики се чуха относно бюджета за 2021 г., но според мен той е адекватен предвид ситуацията”, заключи министърът на 
енергетиката. 
 
БНР 
 
√ Захариева: Северна Македония ще има място в ЕС, когато е готова 
Република Северна Македония ще има място в Европейския съюз тогава, когато тя е готова. В момента България не счита, 
че тя е готова. Това заяви пред БНТ вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева 
преди днешната онлайн среща на Съвета по общи въпроси, на който държавите от ЕС трябва да обсъдят предложените 
преговорни рамки за присъединяване на Северна Македония и Албания, предаде БГНЕС. 
България продължава да бъде поддръжник на разширяването на ЕС и тук не става дума за извиване на ръце, заяви 
българският дипломат номер едно. 
Вицепремиерът посъветва съседската държава да не се отказва при първата трудност, която среща по пътя – 
одобрението на преговорната рамка. Тепърва предстоят трудностите, процесът не е лесен. България също мина по такъв 
път, каза още Захариева. 
Тогава, когато утихнат страстите, включително и в България, и се започне да се мисли не толкова емоционално, когато 
спрат да се придържат към изграждането на държава, основана единствено и само на антибългарската идеология – 
тогава ще получат много повече, коментира още Захариева. 
Българската дипломация не може да си позволи да води политика на очерняне на друга държава, каквато за съжаление 
виждаме, че Скопие води. Ние сме държава, член на Европейския съюз, подчерта дипломат №1. 
Екатерина Захариева каза, че ще отиде в парламента и ще отговаря на поставените депутатски въпроси относно РС 
Македония, след като миналия петък участието ѝ в парламентарния контрол бе отложено заради пътуване извън 
страната 
 
√ Борисов инспектира ремонта на АМ "Тракия" между Белозем и Оризово 
Премиерът Бойко Борисов инспектира ремонта на АМ "Тракия" между пътните възли Белозем и Оризово.  
„Продължава ремонтът на 52-километровия участък“, написа във фейсбук профила си той, като отбеляза, че този участък 
е оставен от опонентите на управляващите в наследство.  
В момента тече пълна реконструкция на 12 км от магистралата между двата пътни възела в платното за София. Преди две 
седмици приключи ремонтът на платното за Бургас на същата отсечка.  
Строителните дейности в 12-километровия участък включват цялостна подмяна на асфалтовата настилка, подобряване на 
отводняването, полагане на нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи. До месец 
строителите ще бъдат готови, пише Борисов.  
Общо в двете посоки ремонтът на АМ „Тракия“ между пътните възли „Белозем” и „Оризово” ще струва 24,5 млн. лева, а 
средствата са от бюджета.  
 
√ МОН с примерни графици за редуване на присъствено и неприсъствено обучение 
Министерството на образованието (МОН) е изпратило до училищата 3 примерни графика за редуване на присъствено с 
дистанционно обучение, за учениците от V до XII клас, до Коледа. 
Графиците обхващат периода от 12-и ноември до 23-и декември. 
Първият от тях предвижда онлайн обучението да достигне 40% от учебното време. А най-много дистанционно да се учат 
учениците в 6-и, 11-и и 12-и клас. 
Във втория вариант онлайн обучението достига 49 на сто от учебното време, а най-много дистанционно се обучават 
учениците от 6-и, 9-и, 10-и и 11-и клас. 
Третият график предвижда половината учебен процес на всички ученици от 5-и до 12-и клас да протече в електронна 
среда. 
С насоките към училищата от Министерството на образованието и науката препоръчват, по възможност, едни и същи 
ученици да не остават на дистанционно обучение за повече от две седмици. 

https://bnr.bg/post/101374604/v-bruksel-obsajdat-pregovornite-ramki-za-severna-makedonia-i-albania
https://bnr.bg/post/101374463/api-remont-na-am-trakia-za-koito-se-tvardi-che-e-90-mln-struva-245-mln-lv
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А при връщане към присъствено обучение, то да бъде поне за две седмици. 
 
√ Как компаниите да се адаптират към новата реалност, за да оцелеят на пазара? 
Следващата вълна на дигитална трансформация, провокирана от кризата или не, вече е тук и това изправя фирмите пред 
предизвикателствата на новите технологични решения. Как компаниите да се адаптират към новата реалност, за да 
оцелеят на пазара? 
Covid кризата наложи безпрецедентни темпове на промени за бизнеса, където скоростта, финансовата стабилност и 
гъвкавите решения са от първостепенно значение. А отговорът към потребността на клиентите и пазара, по-отзивчив и 
по-продуктивен. 
Твърде високи ли са тези изисквания към компаниите и как те биха могли да трансформират своите бизнеси в кризата, 
оказва се, не е непосилна задача, стига мениджърите да разберат и подредят своите приоритети. И успяват тези, които 
на първо място сред тях поставят хората като най-важния потенциал за всяка фирма. Това сподели пред БНР Ваня 
Манова - регионален директор за България на мултинационална корпорация за финансови разплащания: 
"Още от началото на кризата, основните послания, които получавахме от мениджмънта на компанията, бяха точно, че 
всички да се чувстват безопасно, че компанията мисли за тях, че никой няма да остане без работа заради кризата. ... 
Стресът беше изключително голям, но ние се чувствахме сигурни и спокойни в тази среда и това ни даваше възможност 
да се адаптираме и да реагираме в променената обстановка".  
Оттук нататък, какво се променя за компанията? - другия съвет на топмениджмънта в случая - работата за партньорството 
и с партньорите - да измести цифрите и плановете, и това, по своему, се отплаща именно върху резултатите: 
"Ние малко или много бяхме готови да реагираме от първия ден в тази ситуация. За дигитализацията на големите, на  
тежките бизнеси са нужни години, но сега... На нас ни отне години да убеждаваме търговците за ползите от картовите и 
безконтактните разплащания. Сега те сами караха хората да им плащат безконтактно, за да не се налага да пипат пари. 
По същия начин е и с мобилните разплащания - съвсем естествено е вече за много хора да имат всичко в техния телефон. 
И портфейлът им да е в телефона им. ... Помогнахме на много малки търговци да общуват във "Вайбър" със своите 
клиенти и да могат да продават във "Вайбър".  
Според дигиталните експерти в тази ситуация вероятно не най-силните, а най-бързите ще оцелеят, и затова IT секторът е 
сферата, която може да помогне и на другите да трансформират своя бизнес. Особено предвид изтъкваните предимства 
на страната ни именно в тази област. Но защо едни успяват, а други не могат да се справят - отговаря Мирослав Петров -
изпълнителен директор на компания за консултантски IT решения: 
"Най-големите ни проблеми са в самите нас. Страховете ни са най-голямото предизвикателство, което срещаме. Ако 
компаниите не могат да се променят и не могат да минат този мост на времето, голяма част от тях няма да продължат да 
съществуват. историята го показва това много пъти. То не е лошо непременно, защото ще се появят нови компании, 
защото на пазара няма празни пространства. Ще могат да оцелеят само тези, които са гъвкави и адаптивни". 
 
√ Тръмп замислял удар срещу Иран, но го разубедили 
В последните седмици на президентството си Доналд Тръмп е обсъждал варианти за военен удар срещу Иран, за да спре 
неговата набираща сили ядрена програма, съобщава американският всекидневник "Ню Йорк таймс" в последния си 
брой. Ключови лица в неговата администрация обаче успели да го разубедят, като го предупредили, че една такава атака 
може да ескалира в по-широк международен конфликт. 
Тръмп събрал екипа си в Овалния кабинет в Белия дом в четвъртък и попитал дали може да нанесе удар срещу главния 
ирански ядрен комплекс в Натанз. Това станало ден след като Международните инспектори от МААЕ докладвали за 
значително увеличение на иранските запаси от ядрен материал, съобщават сегашни и бивши служители от 
администрацията, цитирани от вестника. 
Редица от ключовите хора в президентския екип - включително вицепрезидентът Майк Пенс, държавният секетар Майк 
Помпейо, и.д. министърът на отбраната Кристофър Милър и председателят на комитета на началник-щабовете ген. Марк 
Мили - посочили, че всякакво нападение срещу Иран - ракетно или кибератака, може да има твърде опасни последици и 
да се разрасне до по-голям военен конфликт. 
Тръмп обаче може би продължава да търси начини за удар по ирански обекти или съюзници, включително и срещу 
проирански милиции в съседен Ирак, съобщили същите източници. В сряда вечерта, часове преди срещата в Овалния 
кабинет, по-малка група съветници по националната сигурност се събрала, за да обсъжда как да се постъпи с Иран. От 
Белия дом няма коментар по въпроса. 
Според "Ню Йорк таймс" един удар срещу Иран може да се посрещне зле от електората, подкрепящ Тръмп, и може да 
отрови отношенията с Иран така, че да направи много по-трудно за новоизбрания президент Джо Байдън да съживи 
ядреното споразумение с Иран, както самият той обеща. 
След като Тръмп уволни министъра на отбраната Марк Еспър и други ключови фигури в Пентагона миналата седмица, 
служители от министерството и от сферата на сигурността изразяват опасения, че президентът може да започне 
операции - открити или секретни, срещу Иран и други противници в края на своя мандат, отбелязва вестникът. 
Британският "Гардиън" съобщава от Вашингтон за друго намерение на Тръмп в края на мандата му, което да постави 
новата администрация на Байдън пред свършен факт. Президентът възнамерявал да съкрати американското военно 
присъствие в Афганистан и Ирак. Силите в Афганистан трябвало да бъдат съкратени почти наполовина - от 4500 на 2500, а 
в Ирак - от 3000 на 2500. 
Това става ясно само седмица след предприетата от Тръмп чистка в Пентагона, където той замени министъра на 
отбраната и редица високопоставени служители със свои лоялисти, посочва лондонският вестник. Цитират се критици на 
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намеренията на Тръмп, според които едно форсирано изтегляне може още повече да дестабилизира крехкото мирно 
споразумение с талибаните, да ги накара да решат, че могат да вземат властта в Афганистан, и да деморализира 
афганистанското правителство. 
Лидерът на републиканците в Сената Мич Макконъл, смятан за един от поддръжниците на Тръмп, също предупредил, че 
едно прибързано изтегляне "ще навреди на нашите съюзници и ще зарадва нашите зложелатели". 
Бившият военен министър Марк Еспър беше внезапно уволнен, отбелязва "Гардиън", след като се възпротиви на 
плановете за ускорено изтегляне, като посочи, че условията за изтегляне на войските още не са изпълнени от талибаните. 
 
В. Монитор 
 
√ Ресторантьори искат помощ от държавата и при доброволно затваряне 
Предложените мерки за подпомагане на служителите на бизнеси, които са принудително затворени не са достатъчни, се 
казва в позиция на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА). От организацията предлагат при 
заразен персонал, който има доказани положителни тестове за Covid-19 заведенията да могат да се самокарантинират и 
сами да затворят обекта, като в този случай бъдат подпомогнати от държавата като принудително затворените бизнеси. 
От организацията искат при доброволно затваряне на обекти, заради заразен персонал, всички, които са под карантина и 
не могат да работят, но нямат доказан Covid-19, да получават финансова помощ от държавата. 
Затова и БХРА настояват и за разширяване на предвидената социална мярка и в тази посока, тъй като в тези случаи 
бизнесът няма да е затворен със заповед, но няма да има възможност да извършва търговска дейност. Затова и за тези 
обекти от БХРА предлагат да бъде отпускана помощта за период от 14 до 28 дни, според продължителността на 
задължителните карантини. Като искането е да се подпомагат само тези служители, които не са в болничен и нямат 
доказан Ковид-19, но не могат да изпълняват работните си задължения заради задължителна карантина. 
От БХРА предлагат още мярката да се разшири и за служителите на половин работен ден, като за тях максималната 
помощ да бъде 50 на сто от тази, предвидена за работещите на 8-часов работен ден. По този начин ще се подпомогнати 
нощните заведения, барове и дискотеки, чиито служители работят на 4-часов работен ден, обясняват от БХРА. 
Според мерките се предвижда работниците, на които се налага да излязат в неплатен отпуск зарази Ковид-19 да 
получават до 24 лева на ден като финансова помощ. Това обаче при 20 работни дни е 480 лева. В същото време 
минималният осигурителен праг в сектора вече е 810 лева, а същите тези работници при мярка 80/20 ще получават 648 
лева. Още повече, че при помощта до 24 лева на ден не става ясно кой ще плаща осигуровките на служителите. 
Още в предложения от БХРА призив за спасяване на туризма, публикуван на 29 октомври, от организацията настояха в 
случаите, когато икономическата дейност на туристическите предприятия се замразява временно с държавен акт като 
заповед на здравния, туристическия или други министри, държавата да поеме разходите за наем, ток, вода, отопление, 
както и 100 % от дължимите трудови възнаграждения на заетите лица по трудов договор, здравните и социалните им 
осигуровки. А поради невъзможност и забрана да бъде извършвана стопанска дейност за съответния период 
работодателят да се освобождава от задължението да заплаща съответните данъци и такси. 
Според действието на сега предложените социални мерки е предвидено помощ до 24 лева да се получава от служитеите 
единствено за преиода от 29 октомври до 31 декември. Ако този срок на мярката е, за да се предвиди финансовата 
помощ в рамките на настоящия бюджет и ще бъде продължена и догодина това трябва да е ясно. Защото обстановката 
към момента е такава, че вероятността да се затварят принудително бизнеси и през 2021 година остава висока, 
обосновават се от БХРА. Организацията е категорично против и обявеният максимален срок от периода на мярката – 2 
месеца, тъй като голяма част от бизнесите вече бяха затворени за по-дълъг период или работиха при сериозни 
ограничения. 
 
√ ЕС предоставя над 280 млн. евро за зелени проекти  
Европейската комисия одобри инвестиционен пакет за повече от 120 нови проекта по програмата LIFE. Отделените над 
280 млн.евро ще са част от инвестиции на обща стойност близо 590 млн. евро и ще допринесат за постигането на 
амбициозните цели на проектите по отношение на околната среда, природата и действията в областта на 
климата. Одобрената сума е с 37 % по-висока от сумата, отпусната през миналата година. 
Новите проекти ще помогнат за постигане на целите на Европейския зелен пакт, като подкрепят стратегията на ЕС за 
биологичното разнообразие и плана за действие на ЕС за кръгова икономика, съдействат за екологосъобразното 
възстановяване от пандемията от коронавирус и допринасят за превръщането на Европа до 2050 г. в неутрален по 
отношение на климата континент. Много от тях ще се изпълняват с участието на няколко държави членки. 
Приблизително 220 млн. евро са отпуснати за широк набор от проекти в областта на околната среда и ресурсната 
ефективност, природата и биологичното разнообразие и управлението и информацията, свързани с околната среда; над 
60 млн. евро са заделени за финансиране на проекти, насочени към адаптиране към изменението на климата, 
смекчаване на последиците от него и управление и информация. 
В приложения документ ще откриете кратка информация за одобрените проекти от България по поканата за представяне 
на предложения в рамките на програмата LIFE 2019. 
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√ Пандемията и предизвикателствата пред обучението във висшите учебни заведения 
Държавата трябва да прецени къде е голямото търсене за образователни продукти и към кои висши училища, 
изтъква Миглена Темелкова 
Със сигурност няма няма да има нулева учебна година, коментира пред bTV министърът на образованието и науката 
Едно от най-големите предизвикателства, които постави световната пандемия пред висшите училища, е скоростното 
преминаване от присъствено обучение към обучение в дигитална среда. Това заяви проф. д-р. Миглена Темелкова, 
ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи в предаването „Смарт час“ в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.  
„Беше ни нужно около една седмица, за да можем да пренастроим 100% от учебния процес и учебното съдържание. Тук 
предимство имаха по-малките висши учебни заведения, каквото е и нашето, които са по-гъвкави и по-лесно при тях се 
извършва едно преструктуриране на учебния процес“, изтъква Темелкова. 
Тя допълни, че студентите имат противоречиви чувства по отношение на обучението в онлайн среда. 
„Много често се случваше в началото на учебната година да идват студенти, които искаха да преминем в електронна 
форма. Някои от тях например живеят с родителите си и се притесняваха да не пренесат вируса у дома, защото 
възрастните хора го преболедуват по-тежко. Докато други студенти пък се оплакват, че губят социалния си контакт, 
защото общуването онлайн не е равностойно на живия контакт”, подчерта Темелкова. 
Въпреки това студентите имат желание да получават качествено образование и през лятото Висшето училище по 
телекомуникации и пощи е получило с разрешение от Министерски съвет за осигуряване на допълнителни 60 платени 
бройки за настоящата учебна година, защото местата са запълнени, изтъкна още тя. 
„Това е парадоксално, защото някои висши училища, като нашето, запълват на 100% специалностите си, а други остават с 
много незаети бройки. Тук е ролята на държавата да прецени къде е голямото търсене за образователни продукти и към 
кои висши училища“, заяви Темелкова. 
По думите ѝ най-търсените специалности са свързани с електронните и информационните технологии, киберсигурността 
и телекомуникациите, а причината за това е, че IT секторът търси непрекъснато подготвени кадри. 
„След проведено скорошно проучване стана ясно, че 82% от нашите студенти работят още по време на обучението си и 
то в големи компании. Получават възнаграждения по-големи от тези на преподавателите си. Това означава, че 
качеството на образователния продукт, който получават, се търси на пазара на труда“, изтъкна Темелкова. 
 
√ МЗХГ представи първите проекти на мерки за Общата селскостопанска политика 
Зам.-министърът на земеделието Лозана Василева изтъкна необходимостта от участието на браншовите 
организации при разработването на мерките в новия програмен период 
Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) представи първите проекти на мерки за новата Обща 
селскостопанска политика пред над 100 представители на бранша и широката общественост. Това стана по време на 
видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на 
земеделието и селските райони за периода 2021 - 2027 г., съобщават от министерството. 
Проектите на мерки са насочени към биологичното производство, необлаготелстваните райони, стартовата помощ за 
млади земеделски стопани, подпомагането на малки стопанства, както и инвестиции в стопанствата, преработката на 
селскостопански продукти и неземеделските дейности.  
„Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони представя визията си за широка дискусия, която в 
по-напреднал етап ще актуализираме и прецизираме в детайл. Идеалният случай за работа е да разполагаме с финални 
бюджет, законодателство  и регламент за Стратегическия план, но преговорите на ниво ЕС вървят бавно и всяка държава 
членка програмира в такава ситуация“, каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите Лозана Василева. 
Тя изтъкна необходимостта от участието на браншовите организации при разработването на мерките в новия програмен 
период, които да отразяват спецификите и нуждите от подпомагане на българското земеделие. 
Василева представи разработените проекти на интервенции, както и разяснение и информация за логиката на 
програмирането им. По време на заседанието, заместник –министърът подчерта и необходимостта от вземане под 
внимание на научените уроци от прилагането на текущата и предходна програма. 
Тематичната работна група дискутира подпомагането на биологичните производители. Целта е да се покрият разликите в 
допълнителните разходи и пропуснатите приходи при биологичния начин на отглеждане на земеделската продукция, 
сравнени с конвенционалните методи на производство. Предлага се въвеждане на изискване, при което след изтичане 
на преходните периоди, ежегодно да се проверява наличието на издадени сертификати за биологична продукция. 
Предложението в проекта за мярката „Плащания за природни или други специфични за района ограничения” е 
продължаването на трите мерки НР1, НР 2 и НР 3. Предвижда се  при заявени постоянно затревени площи (ПЗП) да се 
предлага диференциран подход за подпомагане според това дали в стопанството на кандидата се отглеждат или не се 
отглеждат животни. Браншът подкрепи предложената визия на УО по представения проект на мярка. 
Обсъдено беше подпомагането на млади и малки земеделски стопани под формата на грант в случай, че стопанството им 
е до 20 000 евро СПО. Безвъзмездното плащане ще е в размер на 100% грант, който да бъде достъпен от по-голям брой 
земеделски стопанства по по-лесен и достъпен начин на кандидатстване. Дискутирано бе стопанствата над този обем да 
имат възможност за инвестиционна подкрепа, която да послужи за тяхното модернизиране и разрастване. При 
подкрепата за инвестиционни дейности в земеделските стопанства Министерството предлага земеделските 
производители да са били регистрирани най-малко 36 месеца преди кандидатстване. Целта е финансовата помощ да 

https://www.bloombergtv.bg/
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бъде насочена към съществуващи земеделски стопанства, които са натрупали опит и капацитет да изпълнят 
инвестиционно намерение. Така те ще имат възможност да се развиват, да бъдат устойчиви и да се модернизират. 
По отношение на инвестициите за преработка на селскостопански продукти се предлага, кандидатите малки и средни 
предприятия (МСП) и земеделски стопани също да имат история на своята дейност. 
Инвестиции  за  неселскостопански  дейности в селските райони ще бъдат насочени към земеделски стопани и микро 
предприятията, които са основен източник на растежа и създаването на повече работни места. В обхвата на 
интервенцията физическите лица са допустими за подпомагане само за инвестиции в неземеделски дейности, които са 
насочени към развитие на занаяти. 
Дискутирана беше темата за ключовата роля на финансовите инструменти при подпомагане на селското 
стопанство.  Предложено е на обсъждане финансовото подпомагане да бъде допълвано и възможност за комбиниране с 
кредити, които да бъдат отпускани от Държавен фонд „Земеделие“. 
 
√ Унгария и Полша блокираха бюджета на ЕС и възстановителния пакет 
Двете страни имат резерви към обвързването на достъпа до средствата със спазването на върховенството на 
закона  
Унгария и Полша блокираха приемането от правителствата на страните членки на ЕС на бюджета за 2021-2027 г. и 
възстановителния фонд за 27-те страни от блока, защото той включваше клауза, обвързваща достъпа до средствата със 
спазването на върховенството на закона, предават Ройтерс и Bloomberg. 
Постоянните представители на страните членки в ЕС бяха в Брюксел, за да утвърдят постигнатия компромис за пакета от 
1,8 трлн. евро с Европейския парламент, но не можаха заради ветото на Варшава и Будапеща. 
Германското председателство на съюза съобщи, че посланиците са гласували обвързването на парите и спазването на 
върховенството на закона, защото този вот е изисквал само квалифицирано мнозинство. 
Но за гласуването на бюджета на стойност 1,1 трлн. евро и възстановителния пакет от 750 млрд. евро, който изисква 
единодушна подкрепа, „две страни членки на ЕС изразиха резерви“, съобщи председателството. 
По-рано днес говорителят на унгарското правителство заяви, че страната му планира да наложи вето върху бюджета на 
Европейския съюз за 2021-2027 г. и плана за възстановяване от коронакризата заради предложението за обвързване на 
финансирането с придържането на държавите членки към върховенството на закона. 
Премиерът на Унгария Виктор Орбан вече изпрати писмо до институциите на ЕС със заплаха да наложи вето върху 
бюджета, а през юли депутатите от Унгария заявиха, че правителството не трябва да приема такива условия в 
преговорите за многогодишната финансова рамка.Националистическото правителство на унгарския министър-
председател Виктор Орбан от години е в противоречие с европейските партньори заради усещането за ерозия на 
демократичните стандарти, което отклонява Орбан и неговите полски съюзници от блока. 
През лятото Съветът на ЕС реши да обвърже всяко бъдещо изплащане на средства със зачитането на демократичните 
стандарти, включени в учредителния договор на ЕС, като независимостта на съдилищата, медиите и образованието. 
Всички са подложени на атака от Орбан през последните години. Унгарският лидер обаче отхвърля всички обвинения и 
на свой ред обвинява Брюксел в двойни стандарти, позволяващи на други страни да правят неща, за които Унгария е 
наказвана. 
„Полша разчита на рационален подход от нашите партньори и на изработването на правила, които биха позволили 
постигането на споразумение“, заяви говорител на полското правителство. 
„Ние сме отворени за конструктивни решения, ако те отговарят на заключенията на Европейския съвет и договорите на 
ЕС“, допълни той. 
Заради блокирането парите за икономическото възстановяване на всички страни членки на ЕС от рецесията, породена от 
пандемията от COVID-19, вероятно ще бъдат забавени. По първоначални планове те трябваше да започнат да текат към 
страните членки от средата на 2021 г. 
„Ако спазвате върховенството на закона, няма от какво да се страхувате. Отхвърлянето на цялото кризисно финансиране 
на Европа в най-тежката криза от десетилетия е безотговорно“, заяви в Twitter Манфред Вебер, който оглавява най-
голямата група в Европейския парламент. 
ЕС трябва да разреши бързо безизходицата около бюджета и възстановителния фонд, тъй като средствата се необходими 
за стимулиране на възстановяването от пандемията, заяви еврокомисарят по търговията Валдис Домбровскис, цитиран 
от Ройтерс. 
„Смятам, че при всички случаи се нуждаем от бързо разрешаване на тази ситуация. Парите са много необходими за 
възстановяването на европейската икономика“, каза Домбровскис на онлайн конференция. 
„Колкото до условието за върховенството на закона, това е нещо, което Комисията вече посочи в първоначалното си 
предложение, т.е. то вече беше обсъждано отдавна“, допълни той. 
 
БНТ 
 
√ Над 300 000 работни места са запазени с мерките на държавата за заетост  
Над 300 000 работни места до момента са защитени чрез мерките на държавата за запазване и осигуряване на заетост. 
Благодарение на това работниците и служителите в засегнатите от COVID кризата сектори продължават да получават 
доходите си, а работодателите имат възможност да задържат своя персонал. 
Тази подкрепа за бизнеса и хората допринася за поддържане на икономическия живот в страната и за намаляване на 
регистрираната безработица от нивата на първата вълна. Налице е устойчива тенденция за понижаване на безработицата 
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през последните пет месеца. За октомври тя е 6,9% при 9% през месец май. За този период броят на регистрираните в 
бюрата по труда хора без работа спада с 67 544 души. 
Само с първия вариант на мярката 60:40 от 13 март до 30 юни са подпомогнати 9000 работодатели и са запазени 180 000 
работни места. Платените средства от НОИ са 186 млн. лв. Най-голяма сума е изплатена за работещите в предприятията 
от преработващата промишленост - близо 71,6 млн. лв., за запазване на над 80 400 работни места. Към работодателите 
от търговията са насочени 29,5 млн. лв. за 26 700 работници и служители. Сектор "Хотелиерство и ресторантьорство“ е 
подпомогнат с малко над 22,6 млн. лв. Най-много са фирмите от областите София-град (3127), Пловдив (724) и Варна 
(609). 
С втория вариант на мярката до 10 ноември са запазени 142 100 работни места. Платени са близо 330,6 млн. лв. на 4876 
работодатели. Най-много пари са преведени за работещите в предприятията от преработващата промишленост - близо 
150,6 млн. лв., за запазване на 58 900 работни места. Предприятията от добивната промишленост са получили 32,2 млн. 
лв. за 6300 запазени работни места. Към работодателите от търговията са насочени 29,4 млн. лв. за 11 000 работници и 
служители. Сектор "Хотелиерство и ресторантьорство“ е подпомогнат с малко под 41,5 млн. лв. за близо 32 500 работни 
места, а сектор "Транспорт, складиране и пощи“ – 28,1 млн. лв. за 14 000 работници и служители. Най-много са фирмите, 
регистрирани в областите София-град (1 741), Варна (411), Бургас (386), Пловдив (363) и Благоевград (236). В момента 
тече кандидатстването за третия вариант на 60/40, който ще действа до края на годината. Подадените за малко повече от 
половин месец заявления са 1978 за запазване на 48 691 работни места. 
Чрез мярката за подпомагане с 290 лв. е запазена заетостта на 22 467 работници и служители от секторите "Хотелиерство 
и ресторантьорство“, "Туризъм“ и "Транспорт“. Платените средства са в размер на малко над 14,8 млн. лв. на 1465 
работодатели. По схемата "Заетост за теб“ са подадени 5733 заявления от 3813 работодатели за разкриване и 
субсидиране от държавата на 15 916 работни места. Преобладават местата в сектор "Преработващата промишленост“ с 
31,6%. Следват тези в "Хотелиерството и ресторантьорството“ - 26,2%, и "Търговия и ремонт на автомобили“ - 17.1%. 
Сключените към момента договори с работодатели са 2899, като по тях са наети 5842 безработни. Най-голям интерес има 
от фирми в областите Благоевград и Бургас, където са заявени съответно 1730 и 1510 свободни позиции. 
 
√ Кредити по време на пандемия: Плюсовете и минусите  
"На този етап изглежда, че може и да не се увеличава кредитната ваканция. Естествено при всички положение ще има 
хора, които, ако тя не се продължи, от януари ще бъдат засегнати", каза в студиото на "Денят започва" кредитният 
консултант Тихомир Тошев. 
Той отбеляза, че безработицата в България по време на пандемията е нараснала по-малко в сравнение с другите страни. 
"Имаме около 45 000 повече безработни в сравнение с предния период. Това са около 7% безработица, докато в някои 
страни тя доближава 20% в резултат на кризата от коронавируса", каза Тошев. 
Той прогнозира безработицата да нарасне, ако намалее сезонната заетост в зимните сезони не се случи. 
Консултантът подчерта, че ако не се увеличи кредитната ваканция, банките имат други инструменти в помощ на 
потребителите. 
"Но тогава остават мерките, които банките предприемат, затова банките имат много други инструменти - предоговаряне 
на кредити, удължаване на срока му, даване на гратисен период", каза Тошев. 
Кредитният консултант посъветва хората да отидат в банката, в която са се финансирали, да обяснят затруднението си и 
да поискат някои от тези други инструменти, но навреме. 
Тошев призова много да се внимава с небанковите кредитни институции, защото те реално работят незаконно на пазара. 
"Реално те работят законно на пазара, те спазват законна за финансовите институции, те ипотекират жилищата по 
правилния начин и ще ви ги вземат", каза той. 
Вижте още във видеото. 
 
√ България официално ще блокира Република Северна Македония за преговори за членство в ЕС  
Очаква се България днес официално да представи в Брюксел решението си за блокиране на началото на преговори за 
присъединяване към ЕС с Република Северна Македония. Това ще стане на видеоконферентната среща на министрите на 
европейските въпроси, на страните от ЕС. Министрите трябваше да одобрят преговорната рамка и да насрочат дати за 
междуправителствените конференции с двете балкански страни. 
Висши дипломати от Брюксел изразиха вчера надежда спорът между България и Северна Македония да бъде разрешен 
и преговорите със Скопие и Тирана да започнат до края на годината. 
От Европейската комисия също заявиха, че работят със София и Скопие за намираме на компромис. 
Министрите започват днес и серия от дебати, посветени на върховенството на закона във всички държави-членки. Днес 
ще бъде разгледана ситуацията в 5 държави, избрани по азбучен ред, сред които е и България. 
 
√ Необичайна обиколка на Майк Помпео в Европа и в Близкия изток  
Държавният секретар на САЩ Майк Помпео започна обиколка в седем страни от Европа и от Близкия изток. Напълно 
необичайно за визита на американски първи дипломат, пребиваването му във Франция премина почти незабелязано за 
медиите. 
Елисейският дворец съобщи още в средата на миналата седмица, че е организирана среща с френския президент 
Еманюел Макрон "по искане на американеца" и "напълно прозрачно за екипа на новоизбрания президент на САЩ Джо 
Байдън". Агенция Франс прес и френски медии не пропуснаха да споменат, че между домакина и госта имат разногласие 

https://bntnews.bg/news/krediti-po-vreme-na-pandemiya-plyusovete-i-minusite-1083345news.html
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относно политическата ситуация отвъд океана. Макрон поздрави демократа Байдън веднага след новината за неговата 
победа в президентските избори. 
Помпео все още отказва да признае поражението на своя президент. Той каза пред журналисти, че се очаква плавен 
преход към втора администрация на Тръмп, припомня Франс прес. 
В тази ситуация Майк Помпео пристигна на първото, а може би и последно подобно посещение в Париж в събота. След 
възторжен туит, в който нарече Франция "най-стария приятел и съюзник на Съединените щати", гостът, придружен от 
съпругата си, имаше един ангажимент за уикенда - да почете жертвите на последните атентати. Тази сутрин Помпео се 
срещна за кратко с президента Еманюел Макрон и с френския външен министър Жан-Ив льо Дриан - без камери и 
изявления, след което отлетя за Турция. 
Обиколката включва още Грузия, Израел, Обединените арабски емирства, Катар и Саудитска Арабия. Помпео може да се 
озове в неловко положение, тъй като всички тези държави вече поздравиха новоизбрания президент Джо Беайдън, 
коментира Ройтерс. 
 
3e-news.net 
 
√ Ситуацията в страната във връзка с пандемията от COVID-19 беше обсъдена на работно съвещание при премиера  
Продължава усилването на болниците и обезпечаването на страната с всички необходими медикаменти. Броят на 
оздравелите от COVID-19 се увеличава, като по-сериозен натиск върху здравната система има в областните центрове 
София, Благоевград, Пловдив, Бургас и Шумен. Това беше докладвано на министър-председателя Бойко Борисов от 
министъра на здравеопазването Костадин Ангелов на днешното работно съвещание в Министерския съвет. В срещата 
участваха също председателят на Националния оперативен щаб и началник на ВМА Венцислав Мутафчийски, директорът 
на Националния център по заразни и паразитни болести и член на щаба Тодор Кантарджиев, главният държавен здравен 
инспектор Ангел Кунчев и директорът на „Пирогов“ Асен Балтов, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет. 
Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов изтъкна, че за петте по-натоварени областни центъра е създадена 
организация за повишаване на болничния капацитет, както и за включването по места на специализанти, които също да 
оказват помощ. Председателят на Националния оперативен щаб и началник на ВМА Венцислав Мутафчийски заяви, че 
във ВМА се разкриват още 4 клиники за ковид лечение. 
По отношение на снабдяването с медикаменти министър Ангелов беше категоричен, че всички лечебни заведения ще 
бъдат снабдени с необходимите медикаменти. По думите му проблем е презапасяването на хората с лекарства, като 
добави, че допълнително 20 000 опаковки от най-търсените медикаменти предстои да влязат на свободния пазар. 
Осигурени са и лекарства за бременните жени. Всички присъстващи на срещата при премиера Борисов потвърдиха 
позицията си, че самолечението е категорично опасно и българските граждани следва да търсят лекарска помощ и да не 
се използват безразборно антибиотици. По отношение на дейността на аптеките министър-председателят Бойко Борисов 
разпореди здравният министър да проведе среща с представители на Българския фармацевтичен съюз, на която да бъде 
обсъдено какви са допълнителните възможности в сферата. 
В рамките на срещата бяха изразени резерви по отношение на масовото тестване. Според главния държавен здравен 
инспектор доц. Ангел Кунчев това би дало единствено „моментна снимка“, която обаче след 24 часа ще бъде различна. 
По темата с кадровия потенциал Кунчев изрази позиция, че е от голямо значение министърът на здравеопазването да 
има възможност да командирова кадри. За антигените тестове на срещата беше споделено мнението, че използването 
им е подходящо за спешната помощ, лечебните заведения, РЗИ, в случаите, когато има ограничен ресурс на PCR тестове 
или при тестване на по-големи колективи от хора. 
Премиерът Бойко Борисов беше категоричен, че гражданите могат да помогнат много както на себе си, така и на 
здравната система като продължават да спазват основните утвърдени принципи – дезинфекция, дистанция и 
дисциплина. „Разчитам на хората – можем да бъдем по-дисциплинирани, можем да бъдем по-самосъхраняващи се. В 
същото време имаме и доста оздравели, което също е добър показател“, отбеляза Борисов. По думите му спазването на 
мерките е от изключително значение за предотвратяването на разпространението на COVID-19, а личната отговорност на 
всеки един човек, заедно с разумните и балансирани мерки ще спомогне да се преодолее кризата. 
 
√ Борисов: На 1 януари следващата година в България ще влезе азерски газ  
„На 1 януари следващата година в България ще влезе азерски газ. Така ще постигнем пълна диверсификация на 
енергийните доставчици“. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов, който заедно с министъра на 
енергетиката Теменужка Петкова, провери напредъка на строителните дейности по изграждането на междусистемната 
газова връзка Гърция-България/IGB/. 
Премиерът Борисов подчерта, че по проекта се работи на пълни обороти. „Това, което трябваше да направим, сме го 
направили, така че да няма и ден забавяне на този изключително важен геостратегически проект – от Александруполис 
до нашата част, ние имаме 20% там, за да може и от Юг на Север да потече различен от досегашния газ - 100% 
диверсификация“, посочи министър-председателят. 
До момента по проекта доставеното количество линейни тръби е 159 км. Заварените тръби са близо 72 км, а общо 
положените и засипаните по изграждащото се трасе са над 11 км. За изпълнението на строителните дейности на 
интерконектора работят общо 440 души. 
Газопроводът IGB ще се свърже с гръцката национална газопреносна система и Трансадриатическия газопровод TAP в 
района на гр. Комотини (Гърция) и с българската национална газопреносна система в района на гр. Стара Загора. 
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Стартът на изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България беше даден на 22 май 2019 г. лично от 
премиерите на двете страни. Интерконекторът е един от седемте приоритетните проекти за сигурност и 
конкурентоспособност на енергийния пазар в Европейския съюз. Той е изключително важен и от гледна точка на 
осигуряване на диверсификация на източниците и доставките на газ за България и региона на Югоизточна Европа. 
Междусистемната газова връзка ще доведе до реално разнообразяване на източниците на природен газ – чрез него ще 
получаваме азербайджански природен газ от Трансадриатическия газопровод, освен това през интерконектора България 
ще може да получава доставки и през терминала на Александруполис за втечнен природен газ от САЩ, Катар, Алжир, 
Израел, Египет и други. 
Газовата връзка между България и Гърция е с обща дължина 182 км., от които 150 км. са на българска територия. Тя 
започва от Комотини, Гърция и се свързва с българската газопреносна система на Стара Загора. Техническият ѝ капацитет 
е от 3 до 5 млрд. куб. м. годишно. Общата стойност на проекта е 220 млн. евро. 
Ден преди изненадващата проверка на българския премиер, на 15 ноември от консорциума за Трансадриатическия 
газопровод(TAP) съобщиха, че газопроводът за пренос на азербайджански газ за Европа е готов за търговска 
експлоатация. 
 
√ Коронокризата ще доведе до загуба на три години, предупреди икономистът Петър Ганев 
Отпускането на вратичката за ДДС, според икономиста, е контрапродуктивно 
2021 година ще е година на възстановяване от тежък удар, който получихме пред 2020-а. Това, което Европейската 
комисия дава като прогноза, е, че ще се върнем към старата си траектория през 2022 година. Грубо казано, 
коронакризата ще доведе до едни изгубени три години. Това каза пред БНР икономистът Петър Ганев от Института за 
пазарна икономика (ИПИ). 
Институтът ще представи традиционния си алтернативен на държавния бюджет. Водещият мотив за тазгодишния 
алтернативен бюджет е възстановяването и икономическият растеж, подчерта Ганев. 
„Ако при идването на пандемията през март и април трябваше да се търсят отговори на икономическия удар, вече се 
намираме в различна ситуация, в която ударът отмина: каквото сме защитили с мерки като 60/40, то вече се е случило 
или пък вече е изпуснато работно място. Оттук нататък трябват вече по-широки мерки за възстановяване и икономически 
растеж“, коментира Петър Ганев. „Директният отговор в здравната и социалната система е ясен. Той е неизбежен като 
еднократни коронамерки“, допълни икономистът. 
Ганев посочи, че е необходимо ускоряване на данъчната амортизация на практика на 100% още първата година и 
временно намаляване с 5-процентни пункта на осигурителната тежест, защото това ще даде стимул на компаниите. 
„Отпускането на вратичката за ДДС“, според икономиста, е контрапродуктивно. 
„То е конкретна мярка, за два-три конкретни сектора, което първо ще има спорен ефект и по-скоро ерозира приходната 
част за сметка на доста повишаваща се разходна. Затова има и риск към потенциално бъдещо вдигане на данъци, тъй 
като, ако ние продължаваме да пробиваме дупки в приходната част, без реално да намаляваме данъците за всички, 
просто в конкретни сектори се пробиват дупки, а в същото време вдигаме текущите плащания, обичайните социални – 
пенсии, социално подпомагане и т.н. без да има кой знае какви реформи в тези системи, поставяме тази тежест върху 
бъдещата консолидация на бюджета. Ако няма такава консолидация, в един момент е неизбежно да започне да се 
говори за вдигане на данъци. В един момент може да стане тема, ако „изпуснем" бюджета“, поясни Петър Ганев. 
 
√ Безработицата нарасна с 1.1 процентни пункта през третото тримесечие на 2020 година 
4.8 процента е коефициентът на безработицата в края на септември, като нараства с 1.1 процентни пункта 
спрямъ същия период на миналата 2019 година, показват обявените от НСИ данни  
Ръст с 1.1 процентни пункта на безработицата през третото тримесечие на 2020 година в сравнение със същото 
тримесечие на миналата 2019 година, отчете Националния статистически институт (НСИ) в понеделник, 16 ноември. 
През юли – септември на настоящата година броят на безработните е 160.4 хил., от които 95.4 хил. (59.5 на сто) са мъже и 
65.0 хил. (40.5 на сто) – жени. Коефициентът на безработица е 4.8 на сто, съответно 5.3 на сто за мъжете и 4.2 на сто за 
жените. В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработица се увеличава с 1.1 процентни пункта, 
като увеличението при мъжете и жените е съответно с 1.5 и 0.8 процентни пункта. 
От всички безработни през третото тримесечие 18.5 на сто са с висше образование, 46.9 на сто - със средно, и 34.6 на сто - 
с основно или по-ниско образование. В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. е по-висок делът на безработните с 
висше образование (с 3.7 процентни пункта) и на тези със средно образование (с 2.2 процентни пункта) за сметка на дела 
на безработните с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са 
съответно 2.8 на сто за висше образование, 4.1 на сто за средно образование и 13 на сто за основно и по-ниско 
образование. 
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Ръстът в безработицата между третото тримесечие на 2019 г. и третото тримесечие на 2020 г. се дължи на увеличения 
брой на безработните с продължителност на безработицата до една година. През посочения период той се увеличава с 
41.6 хил. и достига 88.6 хил. - повече от половината от общия брой на безработните. Продължително безработни (от една 
или повече години) са 71.7 хил., или 44.7 на сто от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица 
намалява с 0.1 процентни пункта до 2.2 на сто (2.4 на сто за мъжете и 1.9 на сто за жените). 
От общия брой на безработните 31.1 хил., или 19.4 на сто, търсят първа работа. 
През третото тримесечие на 2020 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 8.3 
на сто, като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. е по-висок с 2.2 процентни пункта. При мъжете и жените 
коефициентът на безработица (15 - 29 навършени години) се увеличава почти еднакво, като достига съответно 9.1 и 7.1 
на сто. 
През третото тримесечие на 2020 г. икономически неактивните хора (хора извън работната сила) на възраст 15 - 64 
навършени години са 1 182.7 хил., от които 496.0 хил. (41.9 на сто) мъже и 686.7 хил. (58.1 на сто) жени. Делът на 
икономически неактивните от населението в тази възрастова група е 26.8 на сто, съответно 22.2 на сто от мъжете и 31.5 
на сто от жените. 
Заетост 
През третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 173.2 хил., 
от които 1 703.0 хил. мъже и 1 470.2 хил. жени. В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. броят на заетите лица 
намалява с 3.8%. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.5%, 
като при мъжете този дял е 59.9%, а при жените - 47.6%. 
През третото тримесечие на 2020 г. 1 995.1 хил., или 62.9% от заетите лица, са в сектора на услугите, 948.5 хил. (29.9%) - в 
индустрията, и 229.6 хил. (7.2%) - в селското, горското и рибното стопанство. 
От всички заети 3.6% (114.9 хил.) са работодатели, 6.9% (219.6 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 88.8% (2 818.1 
хил.) - наети лица, и 0.6% (20.6 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 139.6 хил. (75.9%) 
работят в частния сектор, а 678.5 хил. (24.1%) - в обществения. 
Броят на наетите лица с временна работа e 128.5 хил., или 4.6% от всички наети лица. 
През третото тримесечие на 2020 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната: Заетите лица на възраст 15 - 64 
навършени години са 3 072.8 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 69.6% (73.6% 
за мъжете и 65.6% за жените). Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 39.7% 
(44.5% за мъжете и 34.7% за жените). Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 
74.6%, съответно 78.9% за мъжете и 70.3% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. коефициентът на 
заетост (20 - 64 навършени години) се понижава с 1.7 процентни пункта, като намалението при мъжете е с 2.0 процентни 
пункта, а при жените - с 1.4 процентни пункта. Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 612.2 хил., или 65.0% 
от населението в същата възрастова група (70.9% от мъжете и 59.5% от жените). 
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√ С ценова разлика, достигаща до 20-27 евро за MWh стартират новата седмица европейските електроенергийни 
борси 
С ясно очертана разделителна линия започва новата седмица на европейските електроенергийни борси в „сегмента 
пазар ден напред“. Ако първите дни на ноември можеха да се смятат за „скучни“ заради общо взето почти идентичните 
ценови нива, то времето от 9 до 16 ноември може да се определи като разделящо.  
Ценовите нива в посочените дни, включително и тези за уикенда между определените борси успяха да достигнат разлика 
от 20 до близо 27 - 28 евро за MWh. Важно е също така, че това разделение и разлика  се случиха три пъти в рамките на 
седем дни. Полша, която обикновено държи високи ценови нива и успя с ден за доставка 10 ноември да достигне цена 
от  60.14 евро за MWhq този път стартира новата седмица с цена от 46.95 евро за MWh. За сравнение в същия ден на 
доставка 10 ноември цената, постигната на БНЕБ е 46.14 евро за MWh, а новата седмица започва с цена от 58.24 евро за 
MWh. 
Разделението, което е рано да се определя като условно или не, на европейските електроенергийни борси се очерта в 
средата на миналата седмица или с ден за доставка 12 ноември. Сигналът, че нещо се случва може да се забележи още в 
търговията на БНЕБ с ден за доставка 11 ноември, когато на БНЕБ е регистрирана цена от 57.04 евро за MWh. Така с ден 
за доставка 12 ноември цените на електроенергийните борси в Австрия, Белгия, Германия, Нидерландия намаляват и са 
в диапазона от 40.7 – 40.9 евро за MWh. В Испания и Португалия са от порядъка на 45.35 евро за MWh (ръст с 4.7 %), сочи 
статистиката на energylive.cloud. Не така успокояващи са цените през този ден за борсите в Унгария и Румъния, където 
цената достига 56.65 евро за MWh (ръст с 11.7 %). Постигнатата стойност на борсите в Сърбия (52.13 евро за MWh) и 
България (52.54 еро за MWh) също са за отбелязване, но тази в Гърция е обезпокояваща – 68.09 евро за MWh.   
Цените в диапазона от 51 до 60 евро за MWh се запазват и с ден за доставка 16 ноември за борсите в Италия (51.82 евро 
за MWh), Словения и Хърватия (51.36 евро за MWh), Унгария и Румъния (55.04 евро за MWh) и съответно за България 
(58.24 евро за MWh) и Гърция (60.44 евро за MWh). 
На другият полюс остават западноевропейските електроенергийни борси, на които средната цена с ден за доставка 16 
ноември е около 30 евро за MWh (Германия – 28.49 евро за MWh, Франция – 31.29 евро за MWh). 
На практика европейските електроенергийни борси стартират новата седмица с разделение от 10 до  20 – 27 евро за 
MWh. 
Съобщението от 12 ноември, че етапът на общи регионални тестове за обединението на енергийните пазари се очаква да 
започне в края на януари 2021 г., както и че тестовете с пазарни участници се планират за втората половина на април 
2021 г. изиграха своята роля. Новият период за стартиране на проекта се предвижда за май 2021 г., съобщиха от 
Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия (ENTSO-E). В допълнение и новината, че в 
периода до края на годината се очаква и излизането на електроенергийната борса на Великобритания са един от най-
важните решаващи фактори. В допълнение към тях трябва да се посочат и не особено радостните данни по-скоро за 
застой и с недобра тенденция на икономиката в страната ни. 
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Източник: energylive 

 
Разделителната линия обаче не е само в резултат на икономическите показатели и разочарование от отложеното 
обединение заради COVID-19. Колкото повече се задълбочава пандемията толкова повече значението на политическата 
съставляваща започва да играе по-голяма роля. Това е така, защото политическата съставляваща събира в себе си 
резултатите от упражняваните досега и визирани в бъдеще социални и здравни политики. 
Икономиката в случая е потърпевшата. Всички тези фактори, включително и други, с не по-малки решаващо значение са 
събрани в ценовото отражение на борсовите цени на електроенергията. Разликата между икономиката на т.нар. западни 
борси и тези от новоприсъединените страни на ЕС, но дори и тези на Италия в резултат на действията на политическите 
системи през изминалата седмица са в основата на наблюдаваната разделителна линия. В частност става въпрос за 
неадекватната политика на държавите в условията на COVID-19, в резултат на което здравната система вече се огъва. 
Следващият натиск ще трябва да понесе социалната система. Рухването им може е фатално за всички страни в региона. 
Пазарът дава достатъчно ясни сигнали, че системата буксува. Все още обаче има място за маневри и за връщането на 
стабилност. Още повече, че основният фактор – предстоящото обединение на пазарите е в процес на осъществяване и ще 
се състои, въпреки COVID-19. Дотогава остава и надеждата за ваксина срещу коронавируса. 
 
√ Цената на медта обнови рекорда отпреди 2,5 години  
Цената на медта обнови рекорда, поставен преди 2,5 години в резултат на силната статистика от Китай и спада на курса 
на долара, отбелязват наблюдателите на пазара, базирайки се на данните от търговията.  
Декемврийските фючърси за медта на борсата Comex нарастват с 2,23 % до 3,248 долара за фунт (около 0,45 кг). Преди 
това се наблюдаваше и повишение до 3,262 долара, което е най-високото ниво, постигано от месец юни 2018 година. 
Според данните от търговията в петък на Лондонската борса за метали (LME) стойността на тон мед с доставка след три 
месеца е нараснала с 0,7 % - до 6982,5 долара, на алуминия – с 0,1 % до 1932 долара, а на цинка – с 0,11 % - до 2629 
долара за тон. 
Очакванията за търсенето на мед нарастват в резултат на силната статистика от Китай, който е и най-големият потребител 
на този метал в света. Промишленото производство през октомври, според официалните данни, в годишно изражение е 
нараснало с 6,9 %, което е над очакванията за ръст с 6,5 %, отбелязват наблюдателите на пазара. В същото време влияние 
оказва и намаляването на курса на долара с около 0,2 %, което прави суровината по-евтина за инвеститорите, 
притежатели на чужда валута. 
 
Мениджър 
 
√ Месечна дефлация и през октомври  
Инфлацията за октомври спрямо септември е 0.6 на сто, съобщи Националният статистически институт. Това е втори 
пореден месец, в който инфлационният индекс е на отрицателна територия след като стойностите му бяха същите и през 
септември, което затвърждава позицията на дефлация, очертала се и в предишния месец. През септември месечната 
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инфлация в България се понижи с 0,6%, докато годишната инфлация се забавя до 0,9% пак по данни на Националния 
статистически институт (НСИ). Индексът на потребителските цени (CPI) съответно също се понижи с 0,6% спрямо август, 
когато остана на нивото от юли. 
На годишна база потребителската инфлация се забави през септември до 0,9% от 1,2% през всеки един от предходните 
два месеца, отбелязвайки най-слаб растеж от декември 2016 година. 
 Инфлацията от началото на годината (октомври 2020 г. спрямо декември 2019 г.) е минус 0.5 на сто, а годишната 
инфлация за октомври 2020 г. спрямо октомври 2019 г. е 0.8 на сто. Средногодишната инфлация за периода ноември 
2019 - октомври 2020 г. спрямо периода ноември 2018 - октомври 2019 г. е 2.2 на сто.  
 
√ По-ниски данъци и повече стимули за двигателите на растеж в Алтернативния бюджет на ИПИ  
България трябва да прехвърли усилията си от компенсиране на пострадалите от COVID-19 към стимулиране на онези 
компании, които имат  желание и възможност да се разрастват и да са двигатели на растежа. Това заяви главният 
икономист на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов по време на представянето на традиционния 
Алтернативен бюджет, който института всяка година изработва. Той добави, че дори и  без коронавирус кризата 
България е изоставаща в икономическия растеж, като само в нашия регион има пет други държави, които по-бързо 
стопяват разликата с богатите страни от Западна Европа. 
Основните акценти на алтернативния бюджет тази година са: 
По-ниски данъци – Това включва ускорена данъчна амортизация за инвестициите в машини; Намаляване с 5 процентни 
пункта на осигурителната тежест за наетите в частния сектор. Насърчаване на заетостта и преквалифицирането на 
работещите в нови или растящи предприятия. 
Съкращаване на разходи – по-ефективно насочени социални разходи - например семейни помощи за деца с доходен 
критерий и насочени към нуждаещите се домакинства. Премахване на субсидии и специални данъчни преференции, 
изкривяващи конкуренцията. Нужно е и повишаване на данъчната събираемост чрез затваряне на „вратички“ за 
неспазване на правилата. 
По-ефективен публичен сектор: Повишаване на възнагражденията в бюджетната сфера при две условия: явен дисбаланс 
и недостиг на кадри (както например при медицинските сестри) и провеждане на структурни реформи (например чрез 
премахване на регулации, реорганизация на дейността), водещи до оптимизация на персонала. Ускоряване на 
реформите чрез смели стъпки, включително например при използването на електронни услуги, което ще позволи 
съкращаване на разходите за текуща издръжка и заплати в администрацията. 
По-бързи структурни реформи: От 2021 г. сме в уникалната ситуация Европейският съюз буквално да дава „пари срещу 
реформи“. Предлагаме с подготвяния национален план за възстановяване да се заложат амбициозни и бързи реформи 
още за 2021 г. Това ще отвори достъпа до средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, които да подкрепят 
промените и реформите. 
Алтернативният бюджет на ИПИ оставя 3 млрд. лв. повече в бизнеса за инвестиции и създаване на продуктивни работни 
места, съкращава неефективни разходи от 2 млрд. лв. и има с 1 млрд. лв. по-нисък дефицит от заложения в закона. 
„Моментният стимул е добре – в момента икономиката има нужда от него, но той не трябва да става за сметка на 
фискалната дисциплина, която имахме през последните години“, отбеляза друг представител на ИПИ Калоян Стойков. 
Той коментира, че прогнозата на Министерството на финансите, че в следващите не една, а цели 3 години, освен 
настоящата, България ще има дефицит по бюджета, е много. „Още повече че повечето от предложените мерки, които 
изглеждат като временни, всъщност представляват социални плащания, които много трудно ще могат да бъдат 
преустановени, веднъж след като икономиката да се възстанови“, коментира икономистът Калоян Стойков. 
„Голямата задача на България е как тя да осигури условия за просперитет и забогатяване. Докато 2020 г. фокусът е 
преодоляване на неочаквания срив, то през 2021 г. фокусът трябва да се подпомогне процесът на икономическо 
възстановяване. Нашият алтернативен бюджет е насочен към бързо възстановяване на растежа с по-ниски данъци за 
двигателите на възстановяването. В него са залегнали съкращаване на неефективни разходи, свиване на дефицита, 
допълнителни субсидии за разширяване на работните места, защото бизнесът най-добре знае как да посрещне 
дефицитите между нуждите на икономиката и производството на образованието“, добави Лъчезар Богданов. 
Държавният бюджет на страната за 2021 г. ще струва по 7557 лв. на всеки данъкоплатец, показват изчисления на ИПИ, 
представени в т.нар. разходна бележка, която Институтът традиционно изготвя по разчетите на представената в 
парламента за обсъждане държавна план-сметка за следващата година. Ето как изглежда тя: 
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√ Под 7 на сто падна безработица у нас през октомври 
Равнището на регистрирана безработица в страната през октомври е 6.9 на сто. Агенцията по заетостта отчита спад от 0.3 
процентни пункта в сравнение с предходния месец септември и ръст с 1.3 пункта спрямо година по-рано. 
В края на месец октомври регистрираните безработни в бюрата по труда според административната статистика на 
Агенцията по заетостта са 227 909, което е с 8 149 по-малко от септември. На годишна база увеличението е с 45 380 души. 
За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 33 410 безработни 
. Освен тях, други 808 души от групите на търсещите работа заети, учащи, и пенсионери, също са се регистрирали в 
Агенцията по заетостта.  
През октомври броят на започналите работа безработни достигна 23 045, като в сравнение със същия месец на миналата 
година се отчита ръст с 31.2 на сто. През изминалия месец 420 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и 
заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда. От започналите работа 82.4 на сто са 
устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост - 24,5 на сто 
от всички започнали работа, следвани от търговия - с 15 на сто, хотелиерство и ресторантьорство - 9,5 на сто, държавно 
управление - 5,9 на сто, строителство - 5,3 на сто, и др.  
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През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 4 067 безработни от рисковите групи - 2 340 по 
програми и мерки за заетост и 1 727 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Схемата 
"Заетост за теб" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", която стартира през юли като антикризисна 
мярка, е осигурила заетост на 5 436 души, като само през октомври са сключени трудови договори с 1 097 безработни.  
Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като втори дизайн на 60/40 или ПМС 151/2020 
г. и 80/20 или "Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19 " по Оперативна програма 
"Развитие на човешките ресурси", са осигурили запазването на заетостта на 143 000 заети. С постановление на 
Министерския съвет №278 от т.г. е продължено действието на мярката 60/40 до края на годината.  
В присъствените форми на обучения за възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд, 
през месеца, при спазване на всички противоепидемични мерки, са включени нови 629 безработни.  
Заявените работни места на първичния пазар на труда през октомври са 19 823, които са с 40.2% повече от тези, заявени 
през октомври 2019 г. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата 
промишленост (27.4 на сто), следват търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (8.3 на сто), административните 
и спомагателните дейности (6.5 на сто), хотелиерството и ресторантьорството (5.4 на сто) и образованието (4.5 на сто).  
Държавното управление, общинските администрации и предприятия в настоящата трудна ситуация също активно 
участват на пазара на труда като работодатели и заявяват работни места за детегледачи, домашни помощници, експерти 
с висше образование, лични или социални асистенти и работници в различни направления от дейността им, предимно по 
осигуряване на социални услуги и грижа за хората, посочват от Агенцията. Заявените от тях места са 34,9 на сто от общия 
брой обявени в бюрата по труда свободни работни места.  
Най-търсените професии през месецa са: свързани с обслужване на клиенти; оператори на стационарни машини и 
съоръжения; производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници в добивната и преработващата 
промишленост, строителство и транспорт; стопански и административни специалисти; металурзи, машиностроители и 
сродни на тях и занаятчии; монтажници; администраивен персонал, водещ счетоводни и стокови документи; продавачи; 
в сферата на персоналните услуги; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; водачи на МПС и подвижни 
съоръжения; полагащи грижи за хората; осигуряващи защита и сигурност; помощници при приготвяне на храни; 
преподаватели. 
 
√ Какво ще се промени за гражданите на ЕС и британците заради Брекзит от 1 януари  
Туризъм, служебни пътувания, висше образование: гражданите, които бяха свикнали да пътуват безпрепятствено от над 
45 години между Великобритания и ЕС, ще трябва да се приспособят към новата реалност на Брекзит от 1 януари. От тази 
дата британците в ЕС ще бъдат приемани като граждани на трета страна и повече няма да ползват свободата на 
движение, за да работят, да учат или да се пенсионират на територията на ЕС и на съдружните му държави (Норвегия, 
Исландия, Швейцария).  
Великобритания от своя страна ще третира гражданите на ЕС като повечето "небританци". С тази разлика, че лицата с 
доказано постоянно пребиваване в страната преди края на 2020 г. ще запазят правата си съгласно сключеното в края на 
2019 г. споразумение за излизане на Великобритания от ЕС. Обратното също е вярно за пребиваващите в ЕС британци.  
Туристи  
Британските туристи вероятно ще трябва да се въоръжат с търпение за процедурите за влизане в ЕС, макар и двете 
страни принципно да се разбраха за взаимно освобождаване от визи. Може да им се наложи да доказват, че имат 
застраховка и разполагат с достатъчно финансови средства или с обратен билет. Престоят им в ЕС ще бъде ограничен до 
максимум от 90 дни в 180-дневен период.  
Европейците пък ще могат да влизат на британска земя с обикновена лична карта до октомври 2021 г., след което ще 
трябва да представят паспорт. Разрешеният им престой ще е максимум шест месеца. Ще има обаче и изключения. Някои 
неевропейски придружители на гражданин на ЕС ще имат нужда от виза. Гражданите на Ирландия и Великобритания ще 
продължат да имат пълна свобода на движение съгласно старо двустранно споразумение.  
Служебни пътувания 
Въпросът за граничния контрол при служебни пътувания е сред все още нерешените въпроси между европейци и 
британци. При командировка или заплатена услуга може да се поиска виза и/или разрешение за работа съгласно 
действащото законодателство в съответната страна от ЕС.  
От британска страна европейците може да бъдат третирани като граждани на т.нар. облагодетелствани страни, тоест да 
им трябва разрешително, за да работят, но не и за да присъстват на служебна среща или да участват в професионално 
обучение.  
В същия ред на мисли гражданите на ЕС, които имат предложение за работа във Великобритания, ще трябва да докажат 
известно ниво на владеене на езика на Шекспир, като равнището на заплатата им ще се определя със закон. 
Студенти  
От януари европейските студенти ще трябва да представят виза за университетски престой над шест месеца във 
Великобритания. Те ще трябва и да плащат по-високи студентски такси - до четири пъти повече за медицина или някои 
престижни дипломи за докторска степен. Според изследване на британския парламент, в британските университети е 
имало 143 000 студенти от ЕС през учебната 2018-2019 г.  
Това увлечение на младите европейци може да затихне в бъдеще, което ще е и за сметка на британските финанси. През 
2015 г. чуждестранните студенти са внесли 25,8 милиарда лири (29 милиарда евро) в икономиката на Великобритания. 
Страната е смятана за втората най-предпочитана в света за получаване на висше образование след САЩ.  
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Заради Брекзита британските студенти вече няма да могат да ползват програмата "Еразъм", която е позволила на 
милиони млади хора да прекосят граници, за да следват в друга европейска страна. 
Имиграция 
Понастоящем около 1,3 милион британци пребивават в ЕС, а 3,6 милиона европейски граждани живеят във 
Великобритания. Правата им са защитени, ако са се установили преди 31 декември 2020 г.  
Въпросът обаче ще стои съвсем другояче за желаещите да емигрират след 1 януари. Един пример: британците, които 
искат да се установят във Франция, Испания или Германия (любимите им страни за работа или пенсиониране), ще се 
изправят пред същите препятствия като останалите граждани на трети страни за неща като здравна застраховка, 
доказване на равнище на доходи или езикови изисквания.  
Великобритания пък от 2021 г. ще въведе точкова система, която силно ще затрудни европейците да се установят в 
страната. Ще се вземат предвид възрастта, познанието на английски и финансовите ресурси. 
 
√ Япония излезе от рецесията, регистрирайки икономически растеж от 21,4%  
Япония регистрира икономически растеж от 21,4% на годишна основа през третото тримесечие на годината, предадоха 
световните агенции. Така третата икономика в света излезе от рецесията, в която бе изпаднала още преди пандемията от 
новия коронавирус, свивайки се три поредни тримесечия. Здравната криза само влоши ситуацията, като през второто 
тримесечие на годината японската икономика регистрира рекорден спад от 28,8 процента на годишна основа.  
Растежът през тримесечието юли-септември е по-висок от очакваните средно от анализатори 18,9%. Той е бил движен от 
частните разходи и износа на стоки, предаде БТА.  
Добрата новина предизвика ръст на котировките на Токийската фондова борса през първия ден от работната седмица 
днес. Водещият индекс Никкей-225 се повиши с 1,6% за един час след началото на търговията.  
През третото тримесечие на годината в Япония частното потребление е нараснало с 4,7% след спад от 8,1% през второто, 
а износът се е увеличил със 7% след понижение от 17,4%. Корпоративните инвестиции обаче са намалели с 3,4% - второ 
поредно тримесечие на спад, а вносът се е понижил с 9,8% през третото тримесечие след ръста от 2,2% през второто. 
 
√ Проучване в 6 държави: 57% от компаниите-производители все още нямат собствен онлайн магазин  
Над половината производители все още не притежават собствен онлайн магазин въпреки форсираното разрастване на 
този сектор, предизвикано от COVID-кризата. Това установи мащабно онлайн проучване на Медияпост Хит Мейл 
България. То обхваща компании-производители, базирани в 6 държави в Централна и Източна Европа – България, 
Гърция, Румъния и Словакия, Унгария и Чехия. Сред участниците има както големи и разпознаваеми брандове, така и 
малки компании, а най-голяма е групата на местните независими производители на стоки. 
Сред отговорилите компании най-голям е процентът на производителите на хранителни стоки и напитки – 
приблизително 35%. Следват ги най-разнообразни категории – от санитарни принадлежности, през селскостопански 
продукти до стоманени изделия. 
На въпрос кои платформи използват, за да продават стоката си, най-честите отговори посочват сайтове за електронна 
търговия или магазин във Facebook. Сравнително висок е процентът на производителите, които използват маркетплейс 
платформи като eMag, Amazon, Etsy и др. – 23%. Като най-големи преимущество точно на този вид канал 
производителите определят висококачествения трафик на маркетплейса (36%), ясните критерии за работа в 
платформата (23%), както и ясната комисионна при всяка продажба, което елиминира или поне намалява 
необходимостта от допълнителен маркетингов разход (20%). 
Сред основните недостатъци при онлайн продажбите чрез маркетплейса, начело излизат високите комисионни такси от 
платформата (27,59%), последвани от големия брой конкуренти, събрани на едно място (24%).  Ето още интересни 
изводи от изследването: 

• 56% от анкетираните производители продават онлайн в България 

•  18% от производителите продават в повече от една държава и едва 7% – в три или повече пазара 
едновременно. 

• Най-предпочитаният пазар за разрастване на онлайн бизнеса от анкетираните компании е Румъния – 
дестинация, посочена от 28% от производителите. 

• най-голямото предизвикателство за развиване на онлайн бизнес на чужда пазар е доставката до крайния 
потребител в чуждата държава (40%). Трудностите около превода и локализирането на електронния магазин на 
съответния език, както и обслужването на поръчките, са другите две основни притеснения на участниците.   

• Липсата на време, експертиза и опит са основни причини, които спират производителите да развиват онлайн 
бизнес.  

Анкетираните компании разкриват още и какви са приблизителните им обороти за изминалата година. Най-висок е 
процентът на участниците с оборот под 100 000 евро (34%), но доста впечатляващ е броят на компаниите с годишен 
оборот между 1 и 10 милиона евро – цели 21%. 
Компанията, извършила проучването излиза с подробен доклад, допълнен с практически съвети и насоки за стартиране 
на електронна търговия. Можете да го разгледате подробно ТУК. 
 
√ Борсите стартираха на зелена територия след азиатския договор за свободна търговия  
Европейските индекси стартираха търговията в понеделник на зелена територия. 
Преди това азиатските индекси регистрираха силни резултати. Японският Nikkei 225 се повиши с 2% по време на 
търговията. Шанхайският SSE Composite също отбеляза ръст от 1,1%. 

https://mediaposthitmail.bg/blog/mezhdunarodno-prouchvane/
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Водещата причина за  новата зелена вълна бе договорът за свободна търговия между 15 държави от азиатския и 
тихоокеанския регион, подписан през уикенда. Този договор представлява около 1/3 от глобалната икономика и за 
първи път Китай, Япония и Южна Корея са в единно споразумение. В договора, наречен RCEP – Регионално задълбочено 
икономическо партньорство не участва САЩ и се предвижда постепенно намаляване на митничестките тарифи между 
страните. 
Германският DAX отбеляза ръст от 0,67% в първите 2 часа от търговията. Днес той може и да подобри най-доброто си 
представяне от срива на борсите през март. То беше регистрирано в средата на септември, когато индексът достигна 
13217 пункта, а към момента стойността му е 13157. 
Британският FTSE100 се изстреля с близо процент само в първите няколко часа. Така той продължава доброто си 
представяне от миналата седмица, която беше най-силната от април насам. Основната причина за позитивизма на 
британските пазари беше наличието на ваксина. 
Френският CAC40 започна с ръст от 1,2%. Той също се представи рекордно добре  миналата седмица и достигна най-
високата си стойност от срива на международните борси в началото на март. 
Подписаното от 15-те държави от Азиатско-тихоокеанския регион споразумение, насърчавано от Китай на практика  е 
най-големият търговски договор в света по брутен вътрешен продукт (БВП) на страните по него и ще обхване над 2 
милиона души, отбелязватт международни анализатори. Целта му е да създаде гигантска зона за свободна търговия 
между 10-те държави от АСЕАН (Индонезия, Тайланд, Сингапур, Малайзия, Филипините, Виетнам, Мианма, Камбоджа, 
Лаос и Бруней), Китай, Япония, Южна Корея, Австралия и Нова Зеландия.  
"Щастлив съм, че след осем години на сложни преговори ние можем официално да приключим днес преговорите за 
РВИС", коментира виетнамският премиер Нгуен Суан Фук, чиято страна е ротационен председател на АСЕАН. Този 
договор, замислян от 2012 година, се определя като китайския отговор на вече изоставена американска инициатива, 
посочва в авторски материал за Франс прес Алис Филипсън. Той "затвърждава по-големите регионални геополитически 
амбиции на Китай около (неговия проект "Един пояс, един път")", анализира Александър Капри, преподавател в Бизнес 
училището към Сингапурския национален университет. "В известен смисъл това е допълнителен елемент" от този водещ 
инструмент за стратегията на Пекин за придобиване на влияние върху света. "При сегашната глобална обстановка фактът, 
че РВИС бе подписан след осем години на преговори, носи лъч светлина и надежда всред облаците", заяви след 
подписването на виртуална церемония китайският премиер Ли Къцян. 
Успех за Пекин 
"Това показва ясно, че многостранният подход е правилният път и вярната посока за световната икономика и напредъка 
на човечеството", добави Ли. РВИС, на чиито страни участнички се пада дял от 30% от глобалния БВП, ще бъде "важен 
етап от либерализирането на търговията и инвестициите" в региона, коментира Раджив Бисвас, главен икономист за Азия 
и Тихия океан в консултантската компания IHS Markit. Споразумението бе подписано в контекста на тежка икономическа 
криза в 10-те държави от АСЕАН заради пандемията от новия коронавирус, отбелязва БТА. Те влагат много надежди в 
този договор, който се очаква да даде тласък на техните икономики, като направи стоките им по-евтини за износ и 
улесни живота на компаниите посредством уеднаквяване на процедурите. Много от страните, подписали РВИС, обаче 
все още се борят срещу коронавируса и се надяват споразумението да им помогне да смекчат щетите от пандемията, 
която нанесе тежък удар на техните икономики. Индонезия навлезе неотдавна в първата си рецесия от две десетилетия, 
а Филипините регистрираха спад на БВП от 11,5% на годишна основа през третото тримесечие. "Ковид припомни на 
региона защо търговията е важна и правителствата желаят повече от всякога да имат положителен икономически 
растеж", каза Дебора Елмс, изпълнителен директор на базираната в Сингапур консултантска компания Asian Trade Center. 
Индия, големият отсъстващ 
Споразумението обхваща също интелектуалната собственост, но изключва всичко що се отнася до защитата на 
работниците и околната среда. Индия също трябваше да се присъедини към този безпрецедентен търговски договор, но 
миналата година реши да се оттегли от преговорите поради опасения да не би евтини китайски стоки да залеят нейния 
пазар. Тя обаче има възможност да стане страна по споразумението на по-късен етап. 
Освен това този търговски пакт до голяма степен е смятан за лост на Китай да разшири своето влияние в региона и да 
определя правилата там след години на пасивност от страна на Съединените щати при президента Доналд Тръмп. През 
януари 2017 г. републиканецът Тръмп оттегли страната си от големия конкурентен проект - Транс-тихоокеанското 
партньорство, за който се застъпваше неговият предшественик на поста демократът Барак Обама. 
Избраният за президент на САЩ Джо Байдън обаче би могъл да прояви по-голяма ангажираност в региона, подобно на 
Обама, при когото бе вицепрезидент, прогнозира Александър Капри 
 
Cross.bg 
 
√ Тристранката обсъжда помощта за служителите в неплатен отпуск  
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъжда проектa за подпомагане на служителите в неплатен 
отпуск. Става въпрос за новата помощ от 24 лева на ден, която ще получават работниците, за които са въведени 
временни ограничения заради COVID-19. 
Компенсациите ще се изплащат до пет работни дни след одобрение на подаденото заявление и ще са за не повече от 60 
дни. 
От Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация смятат тази мярка за недостатъчна и са против предложения 
срок от два месеца. 
 



19 

 

√ Предлагат 80 лв. за ваучери за храна на месец без облагане  
Размерът на ваучерите за храна, които работодателите могат да раздават на служителите си, ще се увеличи с 20 лв. от 
догодина. Това става ясно от промените в Закона за ДДС, внесени между първо и второ четене от ГЕРБ. 
Друга очаквана промяна е намалената ставка от косвения данък вече да важи и за доставките на храни по домовете. 
След като премиерът Бойко Борисов обеща на ресторантьорите към облекчената ДДС ставка от 9 на сто да се добавят и 
доставките по домовете, текстовете вече са факт и са внесени от депутати от ГЕРБ. 
По-ниският налог ще е валиден до края на следващата година, а мотивът е, че е поставен в неравностойно положение 
спрямо останалите ресторантьорски услуги. 
През годината от 20% на 9% бе свалена ставката първо на храните и безалкохолните напитки, а след това и на бирата и 
виното, сервирани в заведение. 
Друга промяна е ръстът на ваучерите за храна, които са освободени от облагане. Вече работодателите ще могат да 
раздават по 80 вместо 60 лева. 
 
√ Каракачанов: Решението на ГЕРБ за пренасочване на парите от детските надбавки разделя обществото  
Да се стимулира грамотната раждаемост и работещите семейства, това беше решено на коалиционен съвет - да бъде 
махнат имущественият ценз, за да може и тези, които получават нормални доходи, да получават надбавки... Практиката е 
крайно порочна, надбавки да се дават на семейства с ниски доходи и от това нещо виждаме бум на раждаемост в гетата. 
Години наред България финансира гетозираната и неграмотната раждаемост... Нашата идея беше хората да усетят, че 
държавата не е мащеха за работещите и за грамотните хора. Това беше решение на правителството. В един момент група 
депутати от ГЕРБ решиха, че това не е справедливо... Ще настояваме да отпадне този ценз. Не да стимулираме 
гетоизираната раждаемост, а грамотната раждаемост". Коментарът направи пред БНР вицепремиерът и министър на 
отбраната Красимир Каракачанов. 
По думите му е глупост да разделяш обществото за пореден път, визирайки плана на ГЕРБ да насочи икономията от 205 
млн. лева за по-високи заплати в МВР и месечни добавки на медиците. 
„Сега ще вземем парите от родителите и ще ги дадем на полицаите. И какво ще постигнем с това? Полицаите са хора с 
достойнство и отказаха да вземат тези пари. И ще настройваме едни българи срещу други. Това е несериозно като 
подход и е контрапродуктивно". 
В предаването „12+3" вицепремиерът коментира темата „Северна Македония": 
„България подкрепя членството на Северна Македония в Европейския съюз, но след като тя поеме съответните 
ангажименти по спорните въпроси. Когато това бъде решено, ще дадем съгласие за започване на конкретните 
преговори". 
Той нарече „глупости на търкалета" обвързването на спирането на Северна Македония към Европейския съюз с услуга за 
Русия: 
„Чия руска позиция обслужваме? На тези в Скопие, които 70 години имат идеология, разработена в Москва - за отделна 
македонска нация, която няма нищо общо с българите, и една практика и политика на Скопие през последните 30 години 
за отричане на българския характер на историята на географската област Македония, присвояване на български 
национални герои. Всъщност Скопие провежда тази руско-коминтерновска политика. А България прави точно 
обратното... Не можеш да създаваш фалшива идентичност на базата на кражба на чужда история... Държавни служители, 
част от правителството на Северна Македония, са едни от най-агресивните и най-грозните плювачи срещу България. Ако 
позволим това да продължи, в ЕС ще вкараме такъв огромен проблем, който ще касае не само нашата история, но и 
темата с националната ни сигурност, а ще създава и проблеми на самия Европейски съюз... Управляващите в Скопие си 
представят ЕС като СССР, в който имаше социалистически държави, които ако се сдърпат помежду си, тичат в Москва и 
там е арбитърът, който преценява. ЕС обаче е от страни с едноправни и равноотговорни страни, когато има страна със 
забележки към друга, останалите се съобразяват". 
Каракачанов коментира и коронакризата: 
„Хората масово продължават да не спазват мерките. Предпазването зависи и самото общество... Още лятото започнах да 
говоря, че е необходимо в тази ситуация политиците и институциите да си подадат ръка и да работят в полза на 
обществото. Нито от президента, нито от БСП съм чул нещо реално и конкретно. Ако казваш, че правителството ръси 
пари наляво и надясно, кажи как и къде точно да бъдат изръсени тези пари". 
 
√ Предложение: Министри и кметове няма да докладват на ДАНС при сключване на концесионни договори 
Министерството на финансите предлага задължението да докладват пред Държавната агенция "Национална сигурност" 
(ДАНС) за съмнителни операции или сделки на свои клиенти да отпадне за част от задължените лица и институции. Това 
предвижда Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). 
"Преразглеждането на категориите задължени субекти ще позволи на контролните органи да се фокусират върху 
категориите задължени субекти, чиято дейност е най-вероятно да се използва за целите на изпирането на пари", пише в 
частичната предварителна оценка на въздействието на законопроекта.Припомняме, че с приетия през 2018 г. изцяло нов 
ЗМИП в българското законодателство бяха въведени изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на 
изпирането на пари и финансирането на тероризма. 
В края на 2019 г. пък създадената за целите на изготвяне на Национална оценка риска от изпиране на пари и 
финансиране на тероризма (НОР) междуведомствена работна група завърши доклада си по темата. 
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Според резултатите в този доклад три групи могат да бъдат изключени заради ниска "вероятност да бъдат използвани за 
целите на изпирането на пари". 
Първата група включва лица, които не са свързани с такъв риск, като професионалните съюзи, съсловните организации, 
юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, централните депозитари на ценни книжа и пазарни 
оператори или регулирани пазари. 
Втората група включва лица, по отношение, на които са въведени други механизми в законодателството за предоставяне 
на информация, като например Националната агенция за приходите и митническите органи. 
Третата група включва лица, чиято дейност е свързана такъв риск, но според анализаторите трябва да им се 
противодейства по-друг "подходящ и по-ефективен начин". Тази група включва търговците на едро, органите по 
приватизацията, лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, министри и кметове на общини при 
сключване на концесионни договори. 
Пример за по-подходящи мерки, според финансистите може да бъде въвеждането на допълнителни изисквания, 
свързани с установяването на действителните собственици на кандидатите по процедури по Закона за обществените 
поръчки. Това е така, защото "установените рискови събития във връзка с обществените поръчки не са свързани с 
възможността за изпиране на пари чрез възлагането на обществена поръчка, а с възможността за генериране на 
финансов ресурс чрез злоупотреба, който впоследствие да бъде предмет на изпиране, както и с възможността от 
корупционни практики", пише в документа. 
Аналогично, рисковете по отношение на търговията са свързани основно с генерирането на финансов ресурс чрез ДДС 
измами и избягване установяването на данъчни задължения, който впоследствие да бъде предмет на изпиране. 
"В голяма част от случаите докладът за НОР установява, че генерираните в тези сектори средства с престъпен произход се 
изпират чрез последващото им инвестиране в недвижими имоти, луксозни автомобили и други стоки на лукса, 
селскостопанска техника. В тези случаи мерките срещу изпирането на пари е по-целесъобразно да се прилагат в 
секторите, в които се извършва самото изпиране, а в секторите, генериращи подлежащия на изпиране ресурс да се 
предприемат действия по превенция, предотвратяване и разкриване на ДДС измами, избягване установяването на 
данъчни задължения", смятат вносителите. 
Припомняме, че през май 2019-а от задължение да "доносничат" бяха освободени и адвокатите, тъй като то нарушават 
адвокатската тайна между тях и клиентите им, която е гарантирана от Конституцията. 
 
√ Не са използвани 90 млн. лв. за ремонта на участъка от АМ „Тракия“, а 24,5 млн. лв. с ДДС  
Не са използвани 90 млн. лв. за ремонта на участъка от АМ „Тракия", а 24,5 млн. лв. с ДДС. Агенция „Пътна 
инфраструктура" прави това уточнение по повод манипулативни и спекулативни твърдения. 
В началото на ноември завърши ремонтът на отсечката между пътните възли „Белозем" и „Оризово" - първите 12 км от 
аутобана в платното за Бургас от общо 52 км, които ще бъдат обновени поетапно. В момента се ремонтират още 12 км, 
но в платното за София, а дейностите ще приключат до месец. 
Възстановителните работи в 12-те км са по-леки в сравнение с тези, които трябва да се направят в останалите 40 км - 
между Оризово и Стара Загора - трасе, пуснато в експлоатация при управлението на министър-председателя Сергей 
Станишев. 
Строителните дейности в 12-километровата отсечка включват цялостна подмяна на асфалтовата настилка, подобряване 
на отводняването, полагане на нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи. Общо в двете 
посоки ремонтът на АМ „Тракия" между пътните възли „Белозем" и „Оризово" ще струва 24,5 млн. лв. с ДДС, а 
средствата са от бюджета. 
Ремонтът се изпълнява от дружеството „Автомагистрали", с което Агенция „Пътна инфраструктура" има договор по ЗОП 
след проведена открита тръжна процедура за поддържане на автомагистрала „Тракия". 
 
√ ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги с новоизградена фотоволтаична система край Варна 
ФЕЦ „Бон Марин" е наименованието на соларната централа, собственост на транспортния холдинг Бон Марин, която 
ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги проектира и изгради във Варненското село Тополи. Съоръжението с пикова мощност 28,8 
kWp вече от месец произвежда чиста енергия без въглеродни емисии, а неговият притежател се радва на пълна 
техническа подкрепа относно професионалното оборудване и системите за контрол.  
Инсталацията се състои от 80 броя монокристални модули и инвертор, които са проектирани на годишна база да 
генерират 1 298 kWh за всеки инсталиран kWp. Произведената енергия се предоставя за изкупуване по преференциални 
цени, при условията на сключен за целта договор с електроснабдителното дружество. 
Бон Марин стартира своя бизнес преди три десетилетия (през 1990 г.) като агенция за агентиране и брокераж. Само за 
няколко години, компанията печели дългосрочни проекти с Texaco, British Gas, Union Pacific и Diamond Offshore, и записва 
своето име в сондажната индустрия със своя най-голям дял в проучванията и добива на нефт и газ в българския 
черноморски шелф.  
Доказала себе си през времето в сферата на транспорта, спедицията и логистиката, през тази година компанията взема 
решение да даде своя принос и в декарбонизацията на енергийния сектор. Със съдействието на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни 
услуги, Бон Марин прави първата си инвестиция в производството на чиста енергия, надявайки се и други нейни 
партньори да последват примера им. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 
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- Дипломация и интереси: Защо вицепремиерът Екатерина Захариева може да бъде обявена за персона нон грата 
от Северна Македония?; 

- Опозиция и власт. Бюджет и пандемия. Явор Божанков от БСП; 
- Как се обслужват кредити без доходи? Експертът Тихомир Тошев; 
- Ще подкрепят ли онкоболните протеста на лекарите в онкоболницата?; 
- Как спешни медици в Благоевград се заразиха от чакащи за изследване пациенти?; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Как ще бъдат компенсирани автобусните превозвачи заради пандемията от COVID19 и ще има ли данъчни 

облекчения за таксиметровите шофьори? Гост – министърът на транспорта Росен Желязков; 
- Охранителни камери ще засичат шофьорите нарушители в София! Какви са очакваните глоби - разговор със зам.-

кмета Кристиан Кръстев; 
- Защо БСП ще обжалва Бюджет 2021 пред Конституционния съд? В студиото, зам.-председателят на ПГ на БСП 

Георги Свиленски; 
- Постигнаха ли компромис протестиращите лекари и ръководството на столичната онкоболница? Коментар на д-р 

Стефан Константинов; 
- На живо от Бургас: как изгонената от с. Равнец санитарка получи общинско жилище? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- С колко повече ще плащаме за отопление заради работата и дистанционното обучение от вкъщи и каква ще е 

ползата за потребителите от вноса на газ от Азербайджан? Гостува енергийният министър Теменужка Петкова; 
- Налични ли са вече всички лекарства в аптеките и готови ли са фармацевтите да отворят денонощните обекти?; 
- „Пълен абсурд" с Румен Бахов: Как столичанин закла и одра агне на игрище между блоковете пред очите на деца 

и съседи? 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - И грипът е тук!; 
в. Труд - Футболът перял пари, следи го ДАНС; 
в. Телеграф - 30 групи се надцакват с КАТ във Фейсбук; 
в. Монитор - Баровете минаха на временни менюта; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Страхът от COVID става по-опасен от самия коронавирус; 
в. 24 часа - Борисов: От 1 януари идва азерският газ; 
в. Труд - Получаваме азерски газ от догодина; 
в. Труд - Министър Ангелов събира фармацевтите; 
в. Телеграф - Вицепремирът Красимир Каракачанов: Ако Скопие иска да влезе в ЕС, да спре с кражбата на история; 
в. Телеграф - Още 20 000 опаковки лекарства за COVID в аптеките; 
в. Монитор - Пускат на пазара oще 20 000 опаковки от най-търсените лекарства; 
в. Монитор - Коронакризата сви с 12% бизнеса на автокрадците; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Българинът д-р Румен Хичев от САЩ, ръководител на един от американските щабове за бързо реагиране 
срещу коронавируса: Ако хората пренебрегнат противоепидемичните мерки, ще загинат още милиони; 
в. Труд - Проф. Снежана Мончева, директор на Института по океанология при БАН, пред "Труд": Черно море се затопли, 
очакваме нови нашественици в наши води; 
в. Телеграф - Катя Сунгарска, говорител на ЦСМП-София: Изградихме директна връзка с 15 болници; 
в. Монитор - Илхан Кючюк, евродепутат от ДПС: Налагането на вето на Северна Македония е вето и за Албания; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Защо и как "Облакът" сготви Тръмп; 
в. Труд - Среднощният експрес в Нагорни Карабах; 
в. Телеграф - Криенето в храстите си остана запазена марка; 
в. Монитор - С бира и картофки от временното меню на бара. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 17 ноември 
София 

- От 10.00 ч. в Гербовата зала на Президентството на бул. „Дондуков" 2 държавният глава Румен Радев ще удостои 
с Почетния знак на държавния глава Даниела Кънева, проф. д-р Лилия Райчева и Милен Гетов за значимия им 
принос към българската журналистика. 

- От 09.30 ч. в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф" № 12 Съдийската 
колегия на ВСС ще проведе заседание. 

- От 10.30 ч. ще се проведе онлайн дискусия „Социално-икономически аспекти на борбата с климатичните 
промени". 

- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще бъде представено резюме на анализ на тема „Злоупотреба с 
държавен ресурс за партийни и електорални цели в България". 

- От 12.00 часа в централата на ПП АБВ ще се проведе пресконференция. 
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- От 12.00 ч. пред Народното събрание ще бъде открита изложба на представители на СФСМВР. 
- От 12.00 часа пред централния вход на Българска телеграфна агенция на бул. „Цариградско шосе" 49 ще се 

състои символично възпоменание за генералния директор на БТА Максим Минчев, който почина на 15 ноември. 
*** 
Стара Загора 

- От 11.00 ч. в офиса на ПП ГЕРБ в града ще се проведе пресконференция с участието на народните представители 
Емил Христов, Радостин Танев и Маноил Манев. 

 

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

