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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНР 
 
√ Промените в Закона за хората с увреждания влизат в парламента 
Промените в Закона за хора с увреждания влизат за обсъждане в парламента. Поправките предвиждат дейностите по 
предоставяне и финансиране на помощни средства, приспособления и медицински изделия да бъдат поети изцяло от 
здравната каса.  
С новите разпоредби се разширява и кръгът на лицата, обект на защитена заетост. В него ще бъдат включени хората с 
психични разстройства и интелектуални затруднения, като целта е да бъдат подкрепени в реализацията си на пазара на 
труда.  
Депутатите ще започнат работа с обсъждане на първо четене на промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 
С тях в законодателството ни се въвежда евродиректива за задължителния автоматичен обмен на информация в 
областта на данъчното облагане, свързана с подлежащи на оповестяване трансгранични договорености. 
Предвижда се също второ четене на промени в Закона за българските лични документи. Окончателно ще бъдат 
разгледани и промени в Семейния кодекс, с които се разширяват възможностите за доказване и оспорване на 
бащинство. 
 
√ Правителството обсъжда промени в ръководството на Сребърния фонд 
В рамките на днешното си заседание правителството ще направи промени в Управителния съвет на Фонда за 
гарантиране на държавната пенсионна система - така наречения Сребърен фонд. Допълнители средства ще бъдат 
отпуснати на Държавното обществено осигуряване и на Държавна агенция Военновременни запаси. 
Финансиране ще получат и общините за издръжката на паралелки по защитени специалности, по които има недостиг на 
специалисти на трудовия пазар, както и за допълнителни възнаграждения на директори на детски градини и центрове за 
специална образователна подкрепа, постигнали резултати. За одобрение са внесени промени в Закона за филмовата 
индустрия. Правителството ще заседава дистанционно.    
 
√ Транспортната комисия обсъжда ветото на президента върху промени в Кодекса на търговското корабоплаване 
Транспортната комисия в парламента ще обсъди днес ветото на президента Румен Радев върху Закона за изменение и 
допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване. 
През промените в преходните и заключителните разпоредби на Закона бяха допълнени и Наказателният кодекс и 
Законът за автомобилните превози, като целта е инкриминиране на нерегламентирания превоз на пътници. Според 
държавния глава обаче, не са уточнени критериите, по които незаконният превоз се разграничава от т. нар. „споделено 
пътуване“. 
Промените в Наказателния кодекс предвиждат затвор от 2 до 5 години за извършване на обществен превоз на пътници 
без разрешение, регистрация или лиценз, а превозното средство ще се отнема в полза на държавата. 
Когато деянието е извършено от две или повече лица, които са се договорили или са използвали фалшиви документи, 
наказанието ще е затвор от 5 до 10 години и глоба от 5000 до 15 000 лева.  
От опозицията разкритикуваха промените с аргумента, че пораждат правни недоразумения: „Ако всяка сутрин идвам на 
работа до НС, на "Плиска" кача г-н Симеонов, попадам ли под ударите на този текст?“, попита Георги Сливенски от БСП.  
Но според управляващите целта е борба със сивия сектор в превоза на пътници. Християн Митев от „Обединени 
патриоти“: „Споделеното пътуване не е обществен превоз на пътници. Това, което се преследва, е изцяло легитимна цел 
– да се ограничат незаконните превози". 
Президентът Румен Радев наложи вето на така приетите промени с мотива, че незаконният превоз се определя 
едновременно и като престъпление, и като административно нарушение, като се дублират отговорности с различна 
тежест, без да има яснота кой ще е приложимият ред. 
Според държавния глава по този начин е на лице основание за репресии срещу граждани, използващи т. нар. „споделено  
пътуване“. От бранша обаче приветстваха инкриминирането на нерегламентирания превоз, за който се борят от години. 
В официална позиция на Камарата на автобусните превозвачи те обявиха, че свалят доверието си от президента и 
изразиха протестна готовност в защита на законовите промени.  
 
√ Президентът удостои с Почетен знак трима дейци в сферата на журналистиката 
Авторитетни имена от областта на журналистиката получиха Почетния знак на президента Румен Радев за значим принос 
в българската журналистика на специална церемония на „Дондуков“ 2.  Отличието получиха проф. д-р Лилия Райчева, 
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която преподава във Факултета по журналистика и масова комуникация в Софийския университет, журналистът Даниела 
Кънева и режисьорът Милен Гетов. 
"Отговорността на журналиста пред аудиторията е да информира безпристрастно, да анализира и критикува, но винаги 
оповавайки се на своята собствена съвест. Трябва и смелост. Смелост да рушиш догми, да преодоляваш ограничения и 
да оставаш верен на своите убеждения", каза президентът по време на церемонията. 
Постоянно действащата истинска демокрация на една държава е нейната журналистика, каза Даниела Кънева, 
припомняйки думите на журналиста Йосиф Хербст. 
"С малко изключения и много изпитания във времето България винаги е била земя на силни журналисти. Казват, че сме 
четвъртата власт. Власт е дума, към която не е хубаво да принадлежиш в днешно време никъде по света, но аз мисля, че 
журналистиката е призвание". 
 
√ Нова е-услуга започва да предлага НОИ 
 Нова електрона услуга започва да предлага Националният осигурителен институт. 
Работодателите, които прекратяват дейността си, ще могат да подадат заявление за предоставяне на ведомостите за 
заплати и трудовата документация по електронен път. Програмният продукт е достъпен през сайта на осигурителния 
институт и през Единия портал за достъп до електронни услуги на държавната агенция „Електронно управление“.  
Предаването на ведомостите е законово регламентирано задължение с цел съхраняване от НОИ на данните на 
прекратилите дейност фирми. 
 
√ Лагард: Позитивните новините за ваксините няма да повлияят на прогнозата за икономическия растеж 
Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард подчерта във вторник, че „обнадеждаващите“ новини за 
разработването на ваксина срещу коронавирус няма да доведат до промяна на прогнозата на централната банка за 
икономическия растеж в еврозоната, тъй като подобно медицинско решение вече е било включено в прогнозите на ЕЦБ. 
"Очаквахме да разполагаме с ваксина през първото тримесечие на 2021 г. Внедряването на ваксините изглежда малко 
по-бързо, отколкото се смяташе по-рано, но не мисля, че ще промени прогнозата, тъй като икономиката поема и по-
голям от очакваното удар от втората вълна", обясни Лагард на събитие, организирано от Блумбърг. макар че добави, че 
не иска да "омаловажи добрите новини за ваксината срещу коронавирус". 
"Не съм сигурна, че това (ваксините) ще доведе до основна промяна на играта относно нашите прогнози, просто защото 
това, което очаквахме в нашата базова линия беше, че на някакъв етап през първата половина на 2021 г. ще има ваксина 
и че тя ще бъде достъпна с течение на годината", каза тя. 
Според нея "втората вълна на пандемията, която виждаме, крие рискове“, тъй като инвеститорите и бизнеса по целия 
свят и Еврозоната все още могат да изберат да "замразят инвестициите и да започнат да спестяват“ поради 
несигурността, която причинява Covid-19. 
Поради това ЕЦБ ще бъде готова да калибрира своята парична политика и Пандемичната програма за спешни покупки 
(PEPP), ако е необходимо, подчерта ръководителят на банката. 
Лагард посочи, че трябва да се гарантира, че кризата няма да се пренесе върху във финансовия сектор. 
 
В. Банкеръ 
 
√ ГЕРБ предлага 1.3 млн. лв. за увеличение на заплатите на служителите в КФН 
С поправки между двете четения на проектобюджета за 2021 г. управляващите от ГЕРБ предлагат увеличение трансфер от 
държавния бюджет към бюджета на Комисията за финансов надзор в размер на 1,3 млн. лева. Средствата ще послужат 
за възнаграждения и стимулиране на служителите, записват в мотивите си към предложението депутатите.  
Увеличението бе поискано от председателя на комисия Бойко Атанасов при обсъждането на проектобюджета на първо 
четене от Комисията по бюджет и финанси. 
"Значимата част от бюджета на Комисията за финансов надзор, възлизаща приблизително на 14% от него е за членския 
внос в европейските структури, чийто размер ежегодно нараства. Като съпоставка мога да покажа, че за 2014 г. спрямо 
2021 г. имаме увеличение от 83%, тоест ако през 2014 г. размерът на членския внос е бил 1 млн. 400 хил. лв., то за 2021 г. 
членският внос ще бъде 2 млн. 600 хил. лв. Така концепцията за надзор бива деформирана чрез насочване на разходи за 
членство за сметка на разходи за осъществяване на надзорни мерки. Всички знаем, че членството в европейските 
структури е важно за Комисията, а и не само за Комисията, а и за позиционирането на небанковия финансов сектор и 
България, като цяло пред Европейския съюз. Да, можем да продължим по този начин. Ние обаче оставаме една от 
малкото организации, които сами плащат членския си внос към европейските институции. Това може да продължи, но 
ще доведе до значителни сътресения в дейността на Комисията като цяло", аргументира се Атанасов.  
От думите му стана ясно, че средната заплата на служителите, включително директорите и началниците на отдели от 
специализираната администрация не надвишава 3300 лв. брутно възнаграждение. 
Засега се знае, че сумата ще бъде за експертите в КФН, а не за ръководството. Според последния отчет на 
комисията общата численост на служителите в администрацията й е 250 щатни бройки. 
През 2017 г. бе променен моделът, по който Комисията за финансов надзор се финансира. Тогава бе решено КФН да 
попълва бюджета си от такси от поднадзорните й лица - застрахователни дружества, пенсионни фондове, инвестиционни 
посредници. По този начин част от събираните от нея такси скочиха 2-3 пъти. 



3 

 

С приетите преди три години промени КФН приравни заплатите с тези в БНБ. Например данните към февруари 2018 г. 
сочат, че председателят на КФН получава 13 146 лв. на месец. Заместник-председателите на надзора са вземат по 12 003 
лева. 
Правят впечатление и някои конкретни изисквания при формирането на заплатите в КФН, описани във вътрешния 
правилник на комисията. Например възнаграждението на председателя и на другите членове не може да е по-ниско от 
средното възнаграждение с постоянен характер на членовете на управителните органи в инвестиционните посредници, 
управляващите дружества, застрахователите, презастрахователите и пенсионноосигурителните дружества, определено 
на базата на последната отчетна година и не надвишава равнището на възнаграждението на управителя и 
подуправителите на Българската народна банка. 
 
√ България казва "да" на Албания за ЕС и "не" на Северна Македония 
Страната ни е подкрепила преговорната рамка за присъединяване на Албания към Европейския съюз, но не и тази 
за Северна Македония. Това съобщи на брифинг вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева след днешния 
Съвет "Общи въпроси". 
Текстът на преговорната рамка задължително трябва да бъде одобрен от всички страни членки, за да има политическото 
решение за започване на преговори за присъединяване и първа междуправителствена конференция. Позицията на 
България е, че Скопие към момента не изпълнява договора за добросъседство от 2017 г. 
"Можем да одобрим преговорната рамка с Република Албания, но България на този етап не може да подкрепи тази за 
Северна Македония", каза Захариева. "Току-що приключи разглеждането на точка "Разширяване". Тя беше включена 
като предоставяне на актуална информация от страна на германското председателство и обсъждане за състоянието на 
преговорната рамка за Република Северна Македония и Албания", уточни вицепремиерът. 
Предложеният от Скопие проект не отразява българските искания и не може да бъде подкрепен в настоящия си вид, 
подчерта Захариева, добавяйки, че позицията на страната ни се основава върху рамковата позиция на парламента. 
"Настоявахме в преговорната рамка да залегнат три основни условия. Първо е придържането към формулата за езика от 
1999 г., пътна карта за изпълнение на договора от 2017 г. и много ясен текст, че няма да се поддържат претенции за 
македонско малцинство в България. Все още тези условия не са включени“, обясни още външният министър. 
Екатерина Захариева изтъкна, че страната ни е отворена за продължаване на разговорите и намирането на решение, 
когато обаче преговорите се водят с желание и компромиси и от двете страни. 
 
√ Австрия с втора карантина и вечерен час за тази година  
Повечето магазини в Австрия днес останаха затворени, в сила влезе вечерен час, а много хора преминаха към работа от 
вкъщи с влизането на страната в нова фаза на карантина заради COVID-19, която ще продължи около 3 седмици, до 6 
декември. 
След седмици на рязко увеличаване на броя на новите случаи на заразата в събота правителството обяви новите мерки, 
за да предотврати претоварване на болниците и интензивните отделения. 
За период от 7 дни процентът на заразените на 100 000 души леко спада след рекордните 564 случаи миналия петък, но 
здравният министър Рудолф Аншобер очаква здравната система да се сблъска с върхов наплив в последната седмица на 
ноември, имайки предвид интервала от установяването на заразата и приемането в болница. 
Карантината е подобна на тази, която беше наложена през март. 
Само магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите могат да обслужват клиенти. 
Хората трябва да си стоят по домовете и могат да излизат, само за да отидат на работа, да изпълнят неотложни поръчки 
или да поспортуват. 
Въпреки че всички училища преминаха днес към дистанционно обучение, образователните власти приканиха учениците 
все пак да отидат на училище, ако се нуждаят от учителска помощ, ако нямат компютър или нужните условия у дома, за 
да учат. 
Родители, чиято работа не позволява да се грижат за децата си през деня, също могат да ги изпращат на училище. 
Този подход е различен от мартенския, когато всички бяха призовани да оставят децата си у дома, с изключение на 
работещи в ключови сектори като здравеопазването или търговията на дребно с храни. 
Положението с новия коронавирус в Германия продължава да е много сериозно, въпреки че броят на заразените не 
нараства толкова бързо, каза канцлерката Ангела Меркел, след като федералните и провинциалните власти решиха да 
отложат за 25 ноември взимането на решение дали да се удължи срокът на ограничителните мерки, предаде Ройтерс. 
Меркел заяви, че би предпочела на вчерашното заседание с ръководителите на провинциите да е било взето решение за 
по-строги мерки и каза, че е много обезпокоена от безконтролното разпространение на вируса на някои места, 
включително в столицата Берлин.  
"Броят на заразените вече не нараства експоненциално, но продължава да е твърде висок. Затова трябва да ограничим 
контактите", заяви Меркел. 
Германия днес обяви нови 14 419 заразени с коронавируса, с което общият им брой става 815 746. 
За последното денонощие има и нови 267 починали, като общият им брой става 12 814, сочат данни на Института за 
инфекциозни болести "Роберт Кох". Преди седмица новозаразените са били повече - 15 332, но пък смъртните случаи са 
били по-малко - 154. 
Меркел каза, че 30-40 процента от германското население са уязвими, включително хора от третата възраст и хора със 
здравословни проблеми. 
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На 2 ноември Германия въведе едномесечна "лека карантина", за да ограничи втората вълна на новия коронавирус. 
Баровете и ресторантите са затворени, но училищата и магазините работят. 
Меркел повтори, че показателите за заразяване трябва да спаднат под 50 души на 100 000 за седемдневен период, 
преди да се мисли за сериозно облекчаване на мерките. В момента този показател е 141 на 100 000 души по данни на 
института "Роберт Кох". 
 
Investor.bg 
 
√ Държавата ще продължи да разчита на еврофондове за жп транспорта 
За следващия програмен период се очакват почти 2 млрд. лева от ЕС за инвестиции в железопътния сектор, но 
ключови трасета пак остават без финансиране 
Държавата ще продължи да разчита на европейските фондове за развитието на железопътния сектор до 2030 г. 
Очакванията са по новата оперативна програма „Транспортна свързаност“ България да получи 748,6 млн. евро (1,46 
млрд. лева), от които по-голямата част – малко над 590 млн. евро (над 1,1 млрд. лева), ще се използват за строителство и 
модернизация на инфраструктура. 
Още около 406 млн. евро (малко под 808 млн. лева) се очакват от Механизма за свързване на Европа, който още не е 
определил точно каква сума ще получи страната ни. Очакванията се базират на получените средства от настоящия 
програмен период. С това средствата за жп сектора ще приближат 2 млрд. лева. 
Това става ясно от отговор на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на 
въпрос на депутата от БСП за България Георги Свиленски. Текстовете са публикувани на сайта на Народното събрание. 
В обръщението си към министъра Свиленски го обвинява, че държавата за поредна година ще е „мащеха“ за БДЖ и 
оставя предприятието и целия сектор, който се нуждае от сериозни инвестиции за доизграждане и модернизация на 
основните жп трасета, на ръба на оцеляването. Свиленски посочва, че железопътният сектор не е приоритет нито в 
бюджета за 2021 г., нито в транспортната политика на държавата. 
Инвестиции с европейски средства 
В отговор Желязков посочва, че над 10 години, с помощта на европейските средства, се работи по модернизацията на 
трасетата и информационните системи. По двете оперативни програми – първата за периода 2007-2013 г. и втората за 
2014-2020 г., както и по Механизма за свързване на Европа, са рехабилитирани 370 км жп линии, построен е 
интермодален терминал в Пловдив и са обновени ключови гари по направлението София - Бургас, вкл. Централна гара в 
София. 
Желязков припомня още, че държавата погаси през миналата година всички дългове на Холдинг БДЖ. Той изтъква и 
договора със Simens за доставката на 10 нови локомотива за 55 млн. лева без ДДС, което е първата сериозна инвестиция 
в подновяване на тяговия състав на дружеството от 15 години насам. През февруари дружеството ще получи първия от 
тези локомотиви, а до май в депата на националния жп превозвач ще пристигнат и останалите. 
Транспортният министър подчертава, че до 2030 г. приоритет ще е доизграждането на жп коридора от българо-сръбската 
граница към Бургас и българо-турската граница и строителството по направленията Карнобат – Синдел и София – граница 
със Северна Македония. В новата оперативна програма са включени и дейности по трасетата София – Перник, Перник – 
Радомир, Волуяк – Драгоман. 
Росен Желязков допълва, че продължава внедряването и на Европейската система за управление на железопътния 
трафик. Ще продължат и ремонтите на ключови гари, както и изграждане на нови гари, жп връзки към летищата в 
Пловдив и Бургас, както и развитието на жп възлите в Горна Оряховица, Русе и Варна. 
За Горна Оряховица е предвидено изграждане на интермодален терминал с финансиране от националния план за 
възстановяване от коронакризата. Дейностите са за общо 188 млн. лева, като включват и ремонт на още няколко гари – 
Мездра, Червен бряг, Илиянци, Враца, Левски, Варна, Филипово). 
По плана ще се финансират още два проекта – за цифровизация и модернизация на системите за безопасност за 267,7 
млн. лева и за модернизация на тягови подстанции за над 273 млн. лева. Допълнителни 320 млн. лева се предвиждат за 
нов подвижен състав, които ще стигнат за закупуване на 20 електромотрисни влака за средни и дълги разстояния. 
Закъснели инвестиции 
От отговора на Росен Желязков обаче се вижда, че ключови жп направления – например Видин – София – Кулата 
(Гърция), София – Мездра – Варна, Русе – Варна, Русе – Димитровград и други, остават без финансиране. 
Жп коридорът от българо-сръбската граница до българо-турската граница ще се модернизира трети програмен период. 
Националната компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) не се справи да довърши проекта в два бюджетни 
прозореца и ще го прави и в трети – до 2027 г. 
България е и сред страните в ЕС с най-много наказателни процедури в транспортния сектор, вкл. и железопътния - заради 
забавено транспониране на европейско законодателство, несъвместимост на системите за безопасност, някои от които е 
много вероятно да приключат със съд. Това е още едно доказателство за лошото управление на сектора. 
Планът за възстановяване на България ще разчита само на средства от европейския план, част от бюджета за периода 
2021-2027 г., който на свой ред ще се финансира основно със съвместен дълг на ЕС. С ветото на Полша и Унгария, които 
не искат отпускането на европейски пари да се обвързва с демократичните стандарти и върховенството на закона обаче, 
средствата със сигурност ще се забавят. 
Прави впечатление и какви проекти на НКЖИ ще се финансират по плана за възстановяване – малки, които биха се 
реализирали в кратък срок, с нисък риск от забавяния, както се случи с коридора от българо-сръбската до българо-
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турската граница и Бургас. Така България, ако не започне по-целенасочено да инвестира в жп инфраструктурата си, няма 
да модернизира жп мрежата си и в следващите 10 години. 
Единственият начин това да се случи и държавата да започне да инвестира повече в железопътния сектор е външният 
натиск. 2021 г. е обявена за годината на жп транспорта в ЕС. Брюксел започва целенасочена кампания за популаризиране 
на железопътния транспорт като сигурен, екологичен и удобен. В контекста на Зелената сделка на ЕС със сигурност жп 
инвестициите ще се превърнат в приоритет що се отнася до публичния и товарния транспорт, а от това властта у нас няма 
как да избяга. 
 
√ Защо е важно членството на България в Европейската космическа агенция 
Ключов фактор за развитието на страната ни в космическата индустрия е обучението на кадри, каза Камен Илиев 
от БАН 
Съзряха условията България да заеме своето достойно място като член на Европейската космическа агенция. Това 
каза Камен Илиев, директор на офиса за технологичен трансфер за аерокосмически технологии при БАН, в ефира на 
Bloomberg TV Bulgaria. 
Гостът посочи, че преговорите за присъединяване на България към Европейската космическа агенция трябва да 
приключат догодина, тъй като тогава изтича предприсъединителният договор. 
По думите на Илиев членството в тази организация е много важно за страната ни, включително по отношение на 
трансфера на технологии. 
Като друг ключов фактор за развитието на България в космическата индустрия Илиев посочи необходимостта от 
въвеждане на учебни програми за целта. “Без кадри няма как да се движим напред”, заяви експертът. 
Той коментира и последната мисия на SpaceX и NASA до Международната космическа станция. “Космосът вече е бизнес 
и това го доказа SpaceX”. 
По думите му мисията е историческа, включително защото тя представлява първата комерсиална космическа дейност, 
извършена от частна фирма, която става оперативна. 
 
√ Уроците за изборите, които Макрон може да научи от Тръмп и Байдън 
Президентът на Франция остава преобладаващо доминиращата политическа фигура, концентрираща голяма част 
от омразата и разочарованието на хората 
Президентските избори във Франция наближават и на фона на сриващия му се рейтинг Еманюел Макрон може да научи 
много от победата на Джо Байдън в САЩ, пише онлайн изданието Politico.eu. Френските гласоподаватели ще отидат до 
урните през пролетта на 2022 г., но някои кандидати вече излизат на ринга. 
Подобно на Байдън Макрон най-вероятно ще се изправи срещу крайнодесен, популистки кандидат – Марин льо Пен, за 
да се опита да остане в Елисейския дворец. Той ще трябва да защити и управлението на здравната криза, след като 
правителството му реши да наложи на практика пълна блокада на страната. 
Ето и някои от уроците, които президентът на Франция може да научи от победата на Джо Байдън. 
Един от най-големите рискове при кандидатиране на управляващите за преизбиране е надпреварата да се превърне в 
референдум за тяхното президентство и личността им, вместо да е състезание между две програми. Тук Макрон може да 
се възползва от пропуските на Доналд Тръмп. 
„Макрон трябва да разгледа кампанията на Тръмп и да види какво не е проработило, тъй като и двамата са титуляри и 
относително непопулярни“, казва Матийо Галяр, директор на изследователския институт Ipsos. 
И Макрон, и Тръмп имат рейтинг на одобрение в средата на диапазона 40-50% и всеки по свой начин предизвиква 
враждебност у част от електората. „Байдън ръководи приглушена кампания, която успя да запази фокуса върху 
противника си Тръмп“, казва Галяр. „Макрон може да бъде посъветван да избягва да бъде в центъра на кампанията 
предвид разделителната му и относително непопулярна позиция“, допълва той. 
Това обаче може да се окаже най-голямото предизвикателство за него. За разлика от Тръмп, който беше кандидат на 
републиканците, Макрон стана президент без структурата на утвърдена партия зад себе си. За разлика от САЩ, където 
Конгресът има значителна власт, хиперконцентрацията на власт във френското президентство не осигурява 
институционални структури, които биха помогнали за премахването на сянката на държавния глава. 
Новото политическо движение на Еманюел Макрон, което той стартира заради кандидатурата му за президент - La 
République en Marche, не узря до убедителна политическа сила и не създаде високопоставени фигури, които да се 
утвърдят на политическата сцена. Дори премиерът на Макрон се бори да излезе от сянката на президента. 
Макрон остава преобладаващо доминиращата политическа фигура, концентрираща голяма част от омразата и 
разочарованието на хората. 
Съобщава се, че помощник на кампанията на Байдън е казал пред CBS News, че екипът му се е  съсредоточил върху 
притесненията на истинските хора, вместо върху противоречията в Twitter. Едно от основните послания на Байдън беше, 
че ще обедини страната след години на политика на разделение. 
Макрон същевременно е обвиняван в липса на съпричастност и се опитва да обедини страната около мерките за борба с 
коронавируса и скорошните терористични атаки. Запалването на социално-икономическото недоволство след протестите 
на Жълтите жилетки също остава. 
Още в началото на президентството си Еманюел Макрон беше обвинен, че е „президент на богатите“, който е далеч от 
ежедневието на обикновените хора, и заобиколен от също толкова незапознати технократи. Той ще трябва да намери 
начин да избяга от тази характеристика. 

https://www.investor.bg/harduer/459/a/spacex-izstrelia-uspeshno-pyrvata-si-redovna-misiia-s-nasa-315977/
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Остава да тлее и недоволството на хората, въпреки че протестите затихнаха заради блокадите с цел ограничаване 
разпространението на коронавируса. Налице е истинско недоволство и разочарование от избирателната и политическата 
система във Франция и нейната способност да доведе до значителна политическа промяна. 
Досега Макрон не успя да промени това, въпреки обиколката, която предприе в разгара на протеста на Жълтите жилетки 
и експеримента си със зелената демокрация. Това разочарование, заедно с пандемията, допринесоха да рекордно 
ниската избирателна активност за местните избори през изминалата пролет, единствените избори, проведени във 
Франция в ерата на COVID-19. 
Сега правителството иска да отложи следващите избори с три месеца до юни 2021 г., което може да даде време за 
провеждане на гласуване по пощата и да предостави на избирателите повече начини за участие във вота. 
Не е ясно дали пандемията ще е приключила до момента, в който гласоподавателите във Франция ще тръгнат към урните 
през 2022 г. Макрон може да поиска обаче да насърчи гласуването по пощата, особено след като партията на льо Пен му 
се противопоставя. 
Крайната десница на Франция необичайно гласува в подкрепа на Тръмп и отказа да признае поражението му и да 
приеме резултатите от президентските избори в САЩ. Льо Пен заяви, че „абсолютно не признава“ победата на Байдън, а 
крайнодесният евродепутат Жилбер Кояр туитна: „С магическия измамен външен вид на десетки хиляди гласове 
кандидатът на демократите не е Байдън, а Дейвид Копърфийлд!“ 
Дали това е знак, че партията на льо Пен планира да дискредитира френския изборен процес, ако загуби през 2022 г. – 
това изглежда малко вероятно, макар и да не е необичайно. Някои от членовете на партията и поддържат връзки със 
Стив Банън - един от стратезите на Тръмп през 2016 г., който е обвинен в управление на мрежи за дезинформация в 
социалните медии по време на тазгодишната президентска надпревара в САЩ. 
Макрон и неговият екип са настроени за подобни опити, тъй като вече са били обект на хакерски атаки, за които се смята, 
че са руски, по време на президентската кампания през 2017 г. 
 
3e-news.net 
 
√ България изостава значително в намаляването на въглеродните емисии от енергетиката 
Сравнителен анализ на страните от ЕС показва липсата на амбиция за енергийна трансформация в България 
Енергийният сектор е сред основните източници на емисии на парникови газове в световен мащаб. Настоящото 
десетилетие ще изиграе важна роля в процеса на смекчаване на ефектите от климатичните промени. Наскоро в доклад 
по Програмата на ООН за околната среда (UNEP) бе съобщено, че до 2030 г. глобалните емисии на парникови газове ще 
трябва да намалеят с 55% спрямо емисиите през 2018 г., за да се постигне ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 
°C над прединдустриалните нива. Идеята за ограничаване на парниковите газове среща подкрепа и на регионално ниво. 
Така например Европейската комисия предложи Европейският съюз да постигне поне 55% спад на емисиите до 2030 г. в 
сравнение с нивата от 1990 г., а Европейският парламент наскоро гласува за още по-драстично съкращение с 60% (Moore, 
2020). 
Естествено възниква въпросът „Как може да ограничим глобалното затопляне до 1,5 °C?“. В доклад на IPCC от 2018 г. се 
посочват няколко прогнозни сценария за ограничаване на глобалното затопляне, като всички те включват няколко 
основни момента: 
- постепенно намаляване на електропроизводството от въглища и окончателното му прекратяване до средата на XXI век;  
- нарастване на дяла на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в производството и потреблението на 
електроенергия; 
- повишаване на ефективността на потреблението на енергия. 
Следователно енергийната трансформация, т.е. преход от изкопаеми горива към ВЕИ, е от съществено значение за 
ограничаване на емисиите на парникови газове и техния ефект върху глобалната температура. Както може да се очаква, 
енергетиката на всяка една страна е изправена пред различни предизвикателства, свързани с прехода към производство 
на електроенергия от ВЕИ. Поради това всяка от страните в ЕС бе задължена да разработи собствен интегриран план в 
областта на енергетиката и климата до 2030 г., което позволява да се сравни нивото на „декарбонизация“ на 
икономиката на регионално ниво.  
Резултатите от сравнителния анализ извършен от неправителствената изследователска организация EMBER показват, че 
седем държави изостават в намаляването на въглеродните емисии в електроенергийния сектор (фиг. 1) – Белгия, 
България, Чехия, Германия, Италия, Румъния и Полша (Moore, 2020). Дори според прогнозите, през 2030 г. страната ни 
ще бъде на трето място по емисии на парникови газове от производството на електроенергия (фиг. 1), а това е много над 
средната стойност за всички 27 страни-членки на ЕС.  
 

https://www.investor.bg/evropa/334/a/izboren-proval-za-makron-307193/
https://www.investor.bg/evropa/334/a/izboren-proval-za-makron-307193/
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019
https://ember-climate.org/project/necp7/
https://ember-climate.org/project/necp7/
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/bg_final_necp_main_bg.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/bg_final_necp_main_bg.pdf
https://ember-climate.org/about/
https://ember-climate.org/project/necp7/
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Фиг. 1. Прогнозни емисии на парникови газове от производството на електроенергия през 2030 г. [gCO2/KWh] 

  
Въглищните централи са един от основните източници на емисии в енергийния сектор. До 2030 г. България ще продължи 
да бъде една от страните в ЕС, които най-много разчитат на изкопаеми горива за производство на електроенергия (фиг. 
2). Централите в България основно използват нискокалорични лигнитни въглища, които са с високо съдържание на прах и 
сяра и това ги прави особено некачествени за горене. Според прогнозите през 2030 г. около 33% от електроенергията в 
страната ни ще се произвежда от въглища, а 10% ще се генерират от природен газ. В същото време около 25% от 
електроенергията ще се добива от ВЕИ. Въпреки спешността на проблема и амбициозните цели в ЕС, зависимостта на 
България от изкопаеми горива за електроенергия се очаква да се промени в съвсем слаба степен за  периода 2018-2030 г. 
– един от най-бавните темпове на напредък в ЕС (фиг. 3). 
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Фиг. 2. Прогнозен Дял на електроенергията от изкопаеми горива (%) към 2030 г. 

  
Страната ни разполага с необходимите климатични условия и достъп до технологиите за производство на 
електроенергия от ВЕИ, но въпреки това съгласно интегрирания план в областта на енергетиката и климата на България 
до 2030 г. България все още ще произвежда електроенергия от възобновяеми източници под средното ниво за страните 
от ЕС (фиг. 3). Внедряването на нови възобновяеми източници на електроенергия между 2018 и 2030 г. е близо до най-
ниското сред всички 27 страни от ЕС. България е една от едва 4-те държави в ЕС, в които планираното внедряване на 
възобновяема електроенергия е с изоставащи темпове през следващото десетилетие (2021-2030 г.), отколкото през 
предходното, въпреки огромното намаляване на разходите за производство на вятърна и слънчева енергия. 
 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/bg_final_necp_main_bg.pdf
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Фиг. 3. Енергиен баланс на България и ЕС (27 страни членки) през 2018 и 2030 г. 

  
Климатичните промени стават неизменна част от ежедневието ни и ще продължат да бъдат актуална тема през XXI век. 
Ефектите от промените на климата са повсеместни и засягат както  полярните територии и високите планини, така 
и градовете и земеделските земи. Често климатичните промени се свързват с повишаване на честотата на някои рискови 
природни явления (интензивни валежи, наводнения, пожари и т.н.), които имат сериозни икономически последици. 
Следователно съществува реална необходимост от предприемането на мерки за смекчаване на ефектите от 
климатичните промени. Антропогенната дейност е доказано един от водещите фактори за повишаване на средната 
температура на Земята. Икономическата дейност на човека води до повишаване на концентрацията на парникови газове 
(най-вече CO2), основно при изгарянето на различни изкопаеми горива за производство на електроенергия и в по-малка 
степен от други дейности, като транспорт, битово отопление и др. Затова през последните 200 години, концентрацията на 
въглероден диоксид в атмосферата се е повишила с повече от 33%. 
Макар и с известно закъснение световните и европейските лидери започват да правят планове за енергийна 
трансформация, която е критично необходима за смекчаването на ефектите от климатичните промени. В заключение 
проличава, че на България ѝ липсва визия за скорошно осъществяване на трансформация на енергийния сектор. 
Декарбонизацията или пълното намаляване на емисиите на парникови газове от енергетиката и останалите 
икономически сектори все още е на много ниско ниво и остава по-скоро в сферата на препоръките и стратегиите за 
развитие. Крайно време е да се предприемат реални действия за справяне с проблема, а изглежда липсва амбиция за 
това. Докато това не се промени страната ни ще продължи да поема минимални ангажименти за справяне с проблема и 
ще остане на върха на негативните класации на ЕС.  
 
√ Въпреки пандемията, водещите световни износители са оптимистични за бъдещето на природния газ  
Предлага се в изобилие, достатъчно гъвкав, за да достигне до далечни краища на земното кълбо, по-малко замърсяващ 
околната среда – секторът на природния газ ще се разгърне, след като светът премине пандемията от коронавирус, 
според енергийните министри на водещите страни износители на газ на кръгла маса на министри, проведена наскоро. 
22-ата министерска среща под егидата на Алжир, състояла се в четвъртък (12 ноември), имаше за цел да обсъди на 
високо ниво предизвикателствата от COVID-19 и възможностите за сектора - според експертни прогнози природният газ 
ще се издигне до върха на световния енергиен микс до 2050 г. 
Срещата на политиците от 20-членната група включваше две отделни теми за краткосрочна и дългосрочна перспектива, 
като първата сесия се проведе под заглавието „Природният газ в света след Covid-19: Краткосрочен поглед“ , а втората - 
„Природен газ: преходно гориво или дестинация?“. Първият беше модериран от Стюарт Елиът от S&P Global Platts, а 
вторият - от д-р Басам Фату от Оксфордския институт за енергийни изследвания. 
Във встъпителната си реч Н. Пр. Абделмаджид Атар, министър на енергетиката на Алжир, който председателстваше 
министерската среща на GECF 2020, заяви: „Искам да подчертая важната роля на природния газ за задоволяване на 
световните енергийни нужди. Природният газ е широко достъпен. Той е чист. Подобрява качеството на въздуха, отделя 
много по-малко въглероден диоксид от въглищата. Той е гъвкав. Тези качества на природния газ се признават от много, 
ако не и от всички ” 

https://www.climateka.bg/bez-led-arktika-predi-2050/
https://www.climateka.bg/efekt-zatoplyane-visoki-planini/
https://www.climateka.bg/zemno-pokritie-klimat-gradove/
https://www.climateka.bg/savremenni-i-badeshti-agroklimatichni-uslovia-v-bulgaria/
https://www.climateka.bg/intenzivnite-valezhi-v-usloviata-na-klimatichni-promeni/
https://www.climateka.bg/pojar-kilimandjaro-climatichni-promeni/
https://www.climateka.bg/co2-klimatat/
https://www.climateka.bg/co2-klimatat/
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Н. Пр. Абделмаджид Атар, чиято страна се смята за пионер в LNG с първото въвеждане в експлоатация на инсталацията 
за втечняване в Аржев, Алжир през 1964 г., разглежда достъпа до модерна енергия и опазването на околната среда като 
два належащи въпроса. 
„Трябва да гарантираме, че пандемията няма да възпрепятства напредъка по тези две предизвикателства. Искам да 
насърча газовата промишленост да засили усилията си по въпроса за емисиите на метан. Това е важно за да играе 
природния газ по-важна роля в енергийния преход, с който се е ангажирал светът “, обясни Н. Пр. Абделмаджид Атар, 
като добави, че в огромния природен ресурс на Алжир ще бъдат инвестирани 20 милиарда щатски долара през 
следващите години. 
Генералният секретар на GECF Юрий Сентурин отбеляза, че природният газ е енергиен вариант, който постига 
хармоничен баланс между екологичните, социалните и икономическите измерения на устойчивото развитие. 
„Членовете на GECF се ангажират да засилят глобалната енергийна сигурност като надеждни доставчици на природен газ, 
за да отговорят на нарастващото търсене на енергия в света. Те показаха забележителна решителност при изпълнението 
на всички договорни задължения към клиентите. Това показва увереност в силата на техните икономики и способностите 
да поемат големи икономически кризи, независимо от многобройните предизвикателства и спада в приходите “, каза 
Сентурин. 
Чувството за оптимизъм не е без основания. Последните данни в публикация на GECF Global Gas Outlook 2050, показват, 
че природният газ расте с най-бързите си темпове досега и ще се превърне в най-големия източник на първична енергия 
до 2050 г. - от 23% днес на 28%. Очаква се дългосрочното търсене да нарасне със забележителните 50%, от 3950 
милиарда кубически метра (bcm) през 2019 г. до 5920 милиарда кубически метра през 2050 г. Азиатско-Тихоокеанският 
регион, Северна Америка и Близкият изток ще осигурят над 75% от този очакван стимул в търсенето. 
Докато бъдещето изглежда обещаващо, краткосрочната перспектива изглежда осеяна с опасности за индустрията, която 
е обезпокоена от свръхпредлагането, изтънелите запаси и сегашната икономическа рецесия. 
Експерти на Кръглата маса отбелязаха, че през 2020 г. за първи път от повече от десетилетие се очаква глобалното 
потребление на газ да намалее с 2 - 3,5% спрямо нивото от 2019 г. Този спад в потреблението на газ се дължи на 
комбинация от събития, включително над нормалните температури в северното полукълбо, по-слабото търсене на газ от 
енергийния, търговския и промишления сектор поради мерки за ограничения и по-слабия икономически растеж. 
За следващата година се очаква глобалното търсене на газ да нарасне между 1,5 - 4%, но това ще зависи главно от 
степента на мерките за блокиране, свързани с втората вълна на пандемията, възстановяването на търсенето на газ, 
загубено поради COVID-19, както и метеорологично състояние през предстоящата зима. В средносрочен план се очаква 
устойчивият растеж в развиващите се азиатски страни, особено Китай и Индия, да допринесе за повишаване на 
потреблението на газ през следващите години. 
Този очакван подем в сектора на природния газ беше подчертан от няколко енергийни министри на GECF, която - като 
коалиция от 20 страни членки, представляващи 71% от доказаните запаси от газ, 45% от предлаганата от него продукция, 
53% от тръбопровода и 60% от износа на втечнен природен газ по целия свят - се определя от дългогодишните му 
клиенти от Япония до Германия като надежден енергиен партньор. 
Н. Пр. Сенатор Франклин Хан, министър на енергетиката и енергийните индустрии на Тринидад и Тобаго каза: „COVID-19 
ни принуди да приемем три акцента - самоанализ, иновации и изолация, системи и процеси, за да гарантираме, че 
работят с максимална ефективност. Трябва да бъдем иновативни в разработването и бързото внедряване на нови 
технологии в нашите операции и бизнес процеси. И трябва да изолираме крехките си икономики, като гарантираме, че 
доколкото е възможно станем самодостатъчни, за да ни предпази от външни пазарни сътресения и смущения във 
веригата на доставки." 
„Силно вярваме, че индустрията ще се върне към нормалното или поне към ново нормално състояние, вместо да 
претърпи сериозно преструктуриране. Използването на цифрови технологии, внедряването на автоматизация и 
подобреното планиране, базирано на стратегически сценарии, са ключови, тъй като индустрията излиза от 
коронавирусната криза “, каза Абулгасем Шенхер, член на управителния съвет на Upstream в Националната петролна 
корпорация в Либия. 
Сред гостите на високо ниво на форума бяха нигерийският държавен министър за петролните ресурси Н. Пр. Тимипре 
Силва, азербайджанският министър на енергетиката Парвиз Шахбазов, индонезийският министър на енергетиката и 
минералните ресурси Н. Пр. Арифин Тасриф, генералният секретар на ОПЕК Мохамад Сануси Баркиндо, генерален 
секретар на Международния енергиен форум Н. Пр. Джоузеф Макмонигъл и старши научен сътрудник по въпросите на 
енергетиката и околната среда на ERIA проф. Джун Арима. 
Форумът на страните износители на газ е международна правителствена организация от 20 страни членки - Алжир, 
Боливия, Египет, Екваториална Гвинея, Иран, Либия, Нигерия, Катар, Русия, Тринидад и Тобаго, Венецуела, Ангола, 
Азербайджан, Ирак, Казахстан, Малайзия, Норвегия , Оман, Перу и Обединените арабски емирства, които контролират 
съвместно 71% от доказаните запаси от газ, 45% от предлаганата от него продукция, 53% от тръбопровода и 60% от 
износа на LNG по целия свят. Седалището му е в Доха, Катар. 
Като първостепенна енергийна асоциация, официално създадена през 2008 г., GECF записа забележителни етапи в своето 
развитие и остава ангажирана да подкрепя страните-членки в стремежа към глобална енергийна сигурност и да отговори 
на нарастващото търсене на енергия в света, като същевременно се доказа като надежден доставчик на природен газ - 
виден участник в глобалния стремеж към енергийни системи с нулеви нулеви емисии и постигането на целите за 
устойчиво развитие до 2030 г. 
Форумът предоставя задълбочена, научно обоснована информация за състоянието на сектора на природния газ въз 
основа на разнообразие от инструменти и резултати като Института за изследвания на газа, Глобалния газов модел на 
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GECF - вече с елементи на изкуствен интелект и цифрови технологии, Global Gas Outlook 2050 г., годишен краткосрочен 
доклад за пазара на газ, месечен доклад за пазара на газ, данни и статистика, механизъм за обмен на данни, 
краткосрочен, средносрочен и дългосрочен преглед на пазара на газ и месечни, тримесечни и годишни статистически 
бюлетини . 
GECF все повече се ангажира с агенции на ООН, министерската среща на Г-20 относно енергийните преходи и глобалната 
среда за устойчив растеж, ASEAN, ЕИО, ОПЕК, OAPEC, APPO, IEF, IEA, IRENA, OLADE, IGU, други партньори и регионални 
образувания, както и като поддържа стратегически многостранен диалог между производителите и потребителите на 
природен газ. 
 
√ „Северен поток 2“ е на финалната права  
„Северен поток 2“ е на финалната права, но не в посока завършване на газопровода, а в посока – пълно спиране. Това 
се казва в редакционна статия на The Wall Street Journal. 
Мандатът на президента Тръмп започна с твърдения, че той ще изпълнява поръчките на Русия. Може да завърши 
управлението си, ако Конгресът не му пречи, с нанасянето на решаващ удар по една от ключовите стратегически цели на 
Владимир Путин. 
Става въпрос за „Северен поток 2“. Газопроводът е на стойност от 11 млрд. долара и тръгва от Русия за Германия по 
дъното на Балтийско море. Администрацията на Тръмп се опита да застане срещу този газопровод, за да ограничи 
влиянието на Русия върху съюзниците на САЩ. През миналия месец държавния департамент затегна санкциите, 
опитвайки се да замрази проекта напълно. 
През лятото Камарата на представителите и Сената приеха законодателство, систематизиращо такъв подход. 
Предложението е внесено з Закона за отбраната, годишен законопроект за политиката в сферата на отбраната, който 
трябва да бъде завършен през следващите седмици. Чува се обаче, че някои членове на тези институции се съмняват. 
Все още няма никакви гаранции, че засилването на санкциите ще влезе във финалния вариант на законопроекта, въпреки 
че комисията съгласува две версии. 
Москва се надява, че при администрацията на Байдън ще може да възобнови строителството на „Северен поток 2“. Тя се 
реши на този проект, тъй като той засилва значително зависимостта на Западна Европа от руския газ. Това ще 
подпомогне на Москва да се доближи до целта си за излиране на източно европейските страни като Украйна и Полша, 
затваряйки им достъпът до съществуващите канали за разпределение на енергийни ресурси. 
Администрацията на Тръмп с подкрепата на Конгреса забави осъществяването на проекта. Швейцарската компания 
Allseas, която строеше газопровода спря дейностите си в края на миналата година, когато до завършването на проекта 
оставаха 100 мили. Ако в Законът за националната отбрана бъдат записани американски санкции срещу компаниите, 
участващи в застраховането или финансирането на този проект, той ще загуби жизнеспособността си. 
Някои представители на външнополитическия истаблишмънт обаче искат да намалят натиска заради страха да не 
нарушат американско-германските отношения. И действително Тръмп неведнъж напразно раздразни немците, а ние се 
обявихме категорично против изваждането на американските войски по-рано през тази година. 
В сферата на енергийната политика САЩ винаги справедливо са търсили взаимност от Берлин. Зависимостта на Германия 
от руския газ отслабва НАТО. Но Берлин се отказа от преразглеждане на решението си за „Северен поток 2“ дори след 
отравянето на Сергей Скрипал и Алексей Навални. По време на президентството на Тръмп някои либерали провъзгласиха 
канцлера на Германия Ангела Меркел за „лидер на свободния свят“,  докато политиката на страната към Северен поток 2 
е меркантилна, а не морална. 
Новата демократична администрация иска да установи тясно сътрудничество със Западна Европа, но заради това не 
трябва да се отслабва НАТО пред лицето на Русия. Конгресът ще поддържа американските и европейски стратегически 
интереси, ако изведе санкциите срещу „Северен поток 2“ на финалната права по време на сесията. 
 
√ Най-големият производител на въглища в света предупреждава за риск от фалит 
Peabody Energy може да изпадне в несъстоятелност до края на тази 2020 г. Това ще бъде второто банкрутиране на 
компанията за последните пет години 
Peabody Energy, най-големият производител на въглища в частния сектор в света, заяви, че съществува риск той да 
фалира за втори път в последните пет години и в същото време се надпреварва да предоговаря дълговете си вследствие 
на намаляващото търсене на изкопаеми горива. 
Миннодобивната компания, котирана на борсата в Ню Йорк, е в центъра на сътресенията на енергийните пазари, тъй 
като природният газ и възобновяемите енергийни източници заменят въглищата в северноамериканската електрическа 
мрежа, предаде FT. 
Икономическите последици от коронавируса също намалиха търсенето на въглища, използвани в производството на 
стомана – важен пазар за австралийските операции на Peabody. 
Базираната в Сейнт Луис Peabody има 5,2 млрд. дългове, докато беше в съда по несъстоятелност през 2016-17 г., 
оставяйки хедж фонда Elliott Management, бивш притежател на дълга, като най-голям акционер. 
И все пак компанията отново се бори да се спаси от дълговите си задължения, сочат документите. „2020 г. беше година, 
която не прилича на никоя друга“, каза Глен Келоу, изпълнителен директор на компанията, пред анализатори по време 
на конферентен разговор. 
В Австралия застрахователна компания съди Peabody да поиска повече обезпечения, държани срещу поръчителни 
облигации, които са форма на гаранция за финансиране на разходите за почистване на затворени мини. 
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По-рано този месец компанията се договори със застрахователя и авторите на други поръчителски облигации да разреши 
около 800 млн. долара в искания за обезпечение. Сделката обаче е валидна само ако компанията е в състояние да 
получи облекчение по дълговите споразумения от своите кредитори и да удължи матуритета на своята корпоративна 
облигация от 2022 г. с инвеститори до края на декември. 
„Те не успяха да постигнат споразумение с облигационерите и техните револвиращи банки“, заяви търговец на един от 
мениджърите на фондове, който държи облигациите от 2022 г. „Всъщност става въпрос само за това дали има начин да 
се върнем на масата. Ще видим.“ Облигациите от 2022 г. спаднаха в понеделник до ново дъно от малко над 40 цента за 
долар, след като се търгуваха близо 100 цента за долар през февруари, преди разпродажбата, предизвикана от 
пандемията. 
Peabody е петият по големина производител на въглища в Австралия. Разполага с пет мини, произвеждащи коксуващи се 
въглища, ключова съставка в производството на стомана, и три, които произвеждат висококалорични въглища, които се 
изгарят в електроцентралите за производство на електричество. 
Компанията е и водещ производител в САЩ, където неговите въглищни активи включват North Antelope Rochelle - най-
голямата в света въглищна мина. 
Предложението на джойнт-венчър компанията Arch Resources за намаляване на разходите бе блокирано от американски 
съдия през септември. Peabody заяви, че е "вероятно" резултатите от четвъртото тримесечие да изтласкат компанията 
под необходимия минимален нетен коефициент за способността за изплащане на кредитите, съгласно договорите с 
банките. Компанията прекласифицира целия си дълг от 1,6 млрд. Долара като текущ в баланса си. 
„Комбинираните рискове, свързани с последните ни финансови резултати, пазарните условия, допълнителните 
изисквания за обезпечение и потенциалното неспазване на договора за кредит, пораждат значително съмнение. . . 
способността ни да продължим като действащо предприятие “, смятат от Peabody. 
 
Дума 
 
√ Борисов се самоуспокоява колко много легла има в болниците  
Премиерът Бойко Борисов проведе поредно работно съвещание по темата коронавирус с членове на кабинета си, на 
което отново се говори за логистика, организация, огромната ни леглова база, доставката на най-модерни препарати и 
пр., но не се отвори и дума за растящия брой на смъртните случаи с коронавирус, пише вестник „Сега“. В съвещанието 
днес са участвали вицепремиерът Томислав Дончев, министрите на здравеопазването - Костадин Ангелов, на труда и 
социалната политика -  Деница Сачева, и на финансите - Кирил Ананиев, става ясно от видео, публикувано в профила на 
премиера във "Фейсбук". От разговора се вижда, че правителството продължава да действа на пожар, без видим план. 
Според Борисов в следващите месеци трябва кризата да бъде преодоляна. „Всеки ден струва огромни пари. Стотици 
милиони отиват в здравната система. За лекарствата, за които говорим, всичките те се плащат допълнително. Така че, 
като държава с болнични легла, ние имаме огромна база. Но трябва да се съсредоточите върху хората със съпътстващи 
заболявания, те да влизат в болница. Защото тези 14 дни за заболелите с коронавирус са много тежки“, заяви Борисов. 
Премиерът смята, че България прави необходимото по линия на Европейската комисия, за да се гарантира най-добрата 
възможност за тестване. Както е известно обаче, страната ни е на последно място по тестове в ЕС. „Като правителство ще 
осигурим всички видове ваксини, които предлага ЕК. Ако трябва и фризери ще купим“, добави той, след което възложи 
на министър Ангелов да изготви план за ваксинирането на рисковите групи от населението, за когато страната ни вече 
има одобрените ваксини. По тези въпроси всъщност има точни указания на ЕК и би следвало ние вече да работим по 
определяне на приоритетните групи, които първи ще бъдат ваксинирани. 
Здравният министър Костадин Ангелов отново увери, че на национално ниво няма недостиг на лекарства, но докладва, 
че днес от "Антибиотик"-Разград ще бъдат освободени голямо количество антибиотици. Той посочи, че има денонощна 
организация за пренасочване на специфичните препарати, които се ползват при COVID-19, като ремдесивир, а във всяка 
РЗИ има запаси, за да стартира веднага терапия където е необходимо. Ангелов отново обвини гражданите, че се 
презапасяват с антибиотици. "Антибиотиците водят до тежки последици след време, пак апелирам да спазват указанията 
на лекарите, да не се презапасяват с лекарства и да не започват самолечение с антибиотици", каза той, въпреки че човек 
не би трябвало да може да си купи антибиотик без рецепта от лекар. Проформа Борисов накрая призова да се спазват 
мерките, като вметна, че по въпроса за маските се е разбрал и с техния известен противник - доц. Атанас Мангъров. 
 
√ Връщат бонусите на чиновниците в бордове 
В Комисията за финансов надзор пак си вдигат заплатите, и двете предложения са на ГЕРБ  
ГЕРБ връща на чиновниците бонусите, които им отне след скандал през 2012 г. Държавните служители и наетите в 
администрацията по Кодекса на труда имат право да получават допълнително възнаграждение за участието си в 
управлението на държавни и общински фирми и други видове бордове. Предложението е внесено преди второто четене 
в пакета данъчни закони за догодина от депутати от ГЕРБ, начело с председателя на бюджетната комисия Менда 
Стоянова. 
В кризата дори и Комисията за финансов надзор (КФН) планира да вдигне заплатите на своите служители, въпреки че те 
са сред най-добре платените в държавната администрация и в никакъв случай не са изложени на първа линия в борбата 
с КОВИД-19. Преди второто четене на Закона за държавния бюджет за 2021 г. депутатите от ГЕРБ предлагат поправка в 
първоначалните разчети за КФН, с която текущата издръжка се завишава с 1,321 млн. лв. По-голямата част от 
допълнителната сума - 1,198 млн. лв., отива по перото "възнаграждения на персонала". 
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От началото на 2018 г. КФН стана държавната институция с най-високите възнаграждения наред с тези в БНБ, след като бе 
променен моделът й на финансиране. Оттогава комисията, в която работят около 200 души, се издържа единствено от 
годишните такси на компании, които тя надзирава - застрахователни и пенсионни дружества и инвестиционни 
посредници. За целта тези такси бяха увеличени драстично - близо 3-4 пъти, като годишно формират бюджет от малко 
над 20 млн. лв. В резултат на новия модел на финансиране от такси, събирани от частния бизнес, възнаграждението на 
председателя на регулатора скочи на 13 148 лв., а на заместниците - на 12 000 лв. Директори на дирекции се сдобиха със 
заплати от 5133 лв., актюерите - 4500 лв., главните експерти - 2893 лв., старшите експерти - 1989 лв., а младшите - 1472 
лв. 
В края на третия си управленски мандат ГЕРБ смята да върне на чиновниците благина, която им отне със скандал през 
2012 г. Държавните служители и наетите в администрацията по Кодекса на труда отново ще имат право да получават 
допълнително възнаграждение за участието си в управлението на държавни и общински фирми и други видове бордове, 
става ясно от предложения на група депутати от ГЕРБ, начело с Менда Стоянова, за второто четене на пакета данъчни 
закони за 2021 г. 
През 2012 г., след като установи, че редица чиновници взимат по-висока от неговата заплата, премиерът Бойко Борисов 
разпореди на подчинените си спешно да върнат бонусите си от участие в бордове от 2009 г. насам. Тогава Борисов обяви 
например, че като зам.-министър Кирил Ананиев, сегашният министър на финансите, е взел 540 000 лв. бонуси. 
Впоследствие Ананиев се защити, че изцяло е дарил сумата още преди избухването на скандала. В крайна сметка 
Борисов събра 603 хиляди лева от върнати бонуси, които раздаде като дарения, а после забрани със законови промени 
на висшите и редовите служители в администрацията да получават допълнителни пари за подобна дейност. 
 
√ Властта точи пари, за да печели избори 
Увеличаването на социалните плащания и инфраструктурните проекти в края на мандата са порочен начин за 
търсене на електорат  
Управляващите в България системно източват обществен ресурс за печелене на избори - с публични средства финансират 
медии, възползват се от пари по обществени поръчки за електорални цели, злоупотребяват с държавен ресурс за 
предизборни социални плащания, а прокуратурата се намесва като политически фактор във вота. Всичко това са белези 
на овладяната държава, гласят част от изводите на анализа от Бългapcкия инcтитyт зa пpaвни инициaтиви (БИПИ) нa тeмa 
"Злoyпoтpeбa c дъpжaвeн pecypc зa пapтийни и eлeктopaлни цeли". Докладът е част от пpoeкта "Eфeктивнa бopбa c 
кopyпциятa", който се реализира в България, Румъния и Черна гора с финансиране от Държавния департамент на САЩ. 
Анализът излиза с 21 препоръки за ограничаване на използването на публични пари за изборни цели. Отчита се липсата 
на подробна законова регламентация за харчене на партийните субсидии в предизборните кампании. Отчетът на 
партиите пред Сметната палата е не само повърхностен, но и постфактум, заяви един от авторите на доклада доц. 
Наталия Киселова от СУ "Св. Климент Охридски". Другият голям проблем е, че политиците злоупотребяват с публични 
пари за печелене на електорат не само предизборно, а по всяко време. Като примери са посочени порочните практики за 
увеличаване на социалните плащания и инфраструктурните проекти в края на мандата. Държавни служители често са 
ангажирани с предизборната кампания, е друга от лошите практики. Всичките 2443 държавни, общински и 
административни услуги също могат да бъдат способ за предизборна злоупотреба. 
"Избори без пари не се купуват. След отпадане на ограничението бизнесът да финансира партии, пари от обществени 
поръчки законно се връщат при тях, защото няма ефективен контрол за конфликт на интереси от антикорупционната 
комисия", отбеляза Цветомир Тодоров. За да не бъде прокуратурата политически фактор за изборите, трябва да се 
подобри съдебният контрол върху актовете й, допълни д-р Теодор Славев.  
Злоупотребите с изборна цел ще намалеят с по-добро законодателство, синхронизиране на правната уредба за 
предизборната кампания, повишаване на стандартите за независим финансов одит на годишните отчети на партиите. 
БИПИ препоръчва още да се въведе регистър на санкционираните от Сметната палата и регистър за разходването на 
финансираните от държавата медийни пакети. Предлага се още Агенцията за държавна финансова инспекция да не е под 
контрола на Министерството на финансите. 
 
√ Азерски газ скоро няма да има  
Природният газ по договора с държавната азербайджанска компания СОКАР, подписан през 2013 г., няма да влиза в 
страната ни през новата газова връзка Гърция-България (IGB), с която се изхвърли премиерът Бойко Борисов. От 
последната му инспекция по газопровода в понеделник не стана ясно коя ще е входната точка за доставката на 1 млрд. 
куб. м суровина от находището "Шах Дениз II" от 1 януари 2021 г., тъй като Борисов не спомена подробностите, по които 
ще се изпълни договорът. "На 1 януари следващата година в България ще влезе азерски газ. Така ще постигнем пълна 
диверсификация на енергийните доставчици", заяви той. 
Изграждането на връзката се забавя и тя няма да е готова на 1 януари, а "след няколко месеца", призна вчера 
енергийният министър Теменужка Петкова. Предходното й обещание за интерконекторa беше, че ще е готов през 
октомври 2020 г. За да спаси изпълнението на договора със с азерската държавна компания СОКАР, страната ни ще 
промени входната точка, през която ще влиза азерският газ и тя няма да е "Комотини", както беше планирано. Петкова 
не уточни коя ще е тя, но от публикации в медиите, които цитират изпълнителния директор на "Булгартрансгаз" 
Владимир Малинов, става ясно, че синьото гориво газ ще влиза у нас през съществуващата връзка "Кулата-
Сидерокастро". Петкова обясни, че това е временен вариант, тъй като заради пандемията изграждането на IGB се е 
забавило, а виновна за това е гръцката компания изпълнител на проекта. 
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√ Замазват гафове в земеделието с европари за възстановяване  
Поправителен за гафовете на ГЕРБ в земеделието, а не план за възстановяване на сектора. Това всъщност се крие зад 
възстановителния план за сектора, изработен от екипа на земеделския министър Десислава Танева, пише "Юроактив".  
С близо 1 млрд. лв., средства от Плана за възстановяване и устойчивост на ЕС, по който България ще получи общо 12 
млрд. лв. от 2021 до 2026 г., Министерството на земеделието ще се опита да поправи два от най-големите си провала - 
стоящото "на трупчета" дигитално земеделие и напояване на нивите. 102 млн. лв. се залагат за цифрово земеделие, а 
другите 848 млн. лв. - за възстановяване на напоителните канали в страната, които само преди години бяха нарязани за 
скрап и разпродавани, макар че имаше много съмнения, че наред с компрометираните тръби "горят" и здрави. 
 
√ Задава се съдебен спор за таксите на летище София  
Решението на летище София да увеличи летищните такси точно сега, във време на пандемия и криза, е изключително 
странно, смята транспортният министър Росен Желязков. Според него увеличението, което се случва само няколко 
месеца преди да започне да действа договорът за концесията на софийския аеропорт, е "мечешка услуга" в полза на 
новия собственик на летището, но не обясни защо. 
"Не мога да ви кажа каква е причината за решението за увеличение на летищните такси точно сега. Таксите се събират от 
ползвателите - авиокомпаниите, но те минават през тарифата и рефлектират върху самолетния билет. В този случай 
самите летищни такси са предмет на оспорване от страна на ползвателите. Спорът е отнесен към Гражданска авиация, 
която трябва да определи дали процедурата е спазена. Ако този въпрос се отнесе към административния съд, периодът 
на обжалване ще бъде по-дълъг от началото на ефективната дата на концесията", каза Желязков в ефира на bTV. В края 
на октомври на сайта на летището се появи заповед, подписана от изпълнителния директор на столичната аерогара 
Владимир Рапонджиев, за таксите за догодина. От нея става ясно, че такса пътник например по международна линия се 
увеличава от 7,27 на 11,66 евро, което е над 60,3% увеличение. За дете тя става от 3,64 на 5,83 евро. Такса сигурност, 
която също се изчислява на пътник, пък се увеличава с 94,6%. 
 
√ Пазарен талибанизъм  
В сравнение с ЕС България е три пъти по-добре от гледна точка на дефицита, четири пъти по-добре по отношение на 
дълга и 50% по-добре по отношение на безработицата. Това изрецитира наскоро пред БНТ икономическият ни министър 
Лъчезар Богданов. Назубрил урока по капитализъм, той каза още, че икономиката ни вървяла напред, вдигнал се 
кредитният рейтинг на страната, МВФ ни хвалел и данъчната ни политика била изключително добра. 
Министърът може и да е заслужил шестица за изкълвания урок по капитализъм, но за урока по икономика да отива на 
поправка. Една икономика е добра, ако прави населението по-богато. България наистина е "по-добре", но от гледна 
точка на дефицита на социално равенство. По официални данни от тази година 67% от домакинствата кретат с общ 
доход, който е под нивото на необходимите за издръжка 626 лв. на човек. Други 28,5% от домакинствата са с общ доход 
на човек до 363 лв., което е официалната линия на бедност за 2020 г. А това са 2 065 000 българи - т.е. една трета от 
населението ни живее в бедност. По данни на Евростат сме енергийно най-бедни в ЕС. Цели 34% от българите не могат 
да си позволят адекватно отопление, а други 50% признават, че трудно се отопляват. И значителна част от тях не са 
безработни, но са работещи бедни.  
България е в пъти "по-добре" и по некачествено здравеопазване. Според изследване, финансирано от фондация 
"Фридрих Еберт", 56% от българите смятат, че достъпът до качествена здравна грижа е минимален или дори нулев. А 
бягащите навън лекари и медицински сестри са най-верният маркер за "високия" рейтинг на нашето здравНЕопазване. 
Няма как министърът да не се гордее с хвалбите на МВФ, след като началникът му подхвърля предизборно по 50 лв. на 
пенсионерите, вместо да преизчисли всички пенсии. Няма как министърът да не е наизустил домашното за данъците, 
след като те поддържат мизерията. Бедните и средните слоеве у нас се товарят с 52% косвени данъци (от общите 
приходи), докато в ЕС този показател е 35 на сто. Богатите плащат само 19% преки данъци, докато в ЕС - между 34 и 50 на 
сто. А сега опровергайте, че не изпреварваме в пъти ЕС по поддържане на бедността, социалната несправедливост и 
пазарния талибанизъм. 
 
√ Експерти настояват екологията да стане национален приоритет 
Управляващите отсъстват от дебата за климатичните промени, констатираха политолози 
Поставяне на екологичната политика като национален приоритет е един от призивите, които отправиха участниците в 
организираната от фондациите "Фридрих Еберт" и "Солидарно общество" онлайн дискусия на тема "Социално-
икономически аспекти на борбата с климатичните промени". Бяха дадени примери за политики за осъществяване на 
"зеления преход", а експертите призоваха за повишаване на инвестициите във възобновяеми източници на енергия и 
увеличаване на енергийната ефективност. Д-р Александър Димитров от НПИ "Димитър Благоев" представи и част от 
препоръките, изготвени след изследването, като засилване на научния потенциал и развойната дейност, подобряване на 
знанията за възможностите за преобразуване на икономиката и обществените системи към новите реалности. Сред 
отправените препоръки е и изграждането на нови мощности като фотоволтаични централи или преоборудването на ТЕЦ-
ове за работа с газ и др. Анализирахме и доколко партиите в България осъзнават екологичния проблем, успяват ли да го 
обяснят и да провеждат съответните политики, заяви той. По думите му левите и зелените партии у нас включват в 
програмите си темата, някои имат и секторни политики. 
И за България, и за левицата човешкото здраве и благосъстоянието на бъдещите поколения трябва да бъде приоритет, 
добави Иван Кръстев от "Солидарно общество". Той отбеляза, че страната трябва да промени икономиката си и въпросът 
не е какво, а кога и как. "На тези въпроси обаче настоящото правителство отказва да дава отговори, въртейки се върху 
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опциите как да отложим неизбежното. Замърсяването в София и страната не се изразява само в три ТЕЦ, то е резултат от 
дългогодишна сбъркана политика в транспорта, икономиката, градоустройството и енергетиката. В тези основни 
направления има нужда от промени", категоричен бе той. 
Даниела Василева посочи някои от основните аспекти на "зеленото" мислене като инвестиции в образование, 
насърчаващо природосъборазните дейности, производства и потребление, и ограничаване на производства, които, 
макар да водят до икономически напредък, вредят на здравето и околната среда. Д-р Невена Алексиева отбеляза, че ЕС 
си поставя доста високи цели за въглеродна неутралност до 2050 г., а от друга страна носи отговорност за едва около 10% 
от световното замърсяване с въглеродни емисии и не е толкова голям замърсител, колкото Китай и САЩ. Тя изброи част 
от мерките, които ЕС и ЕК са предприели за борба с климатичните промени. "Зелена Европа" не бива да се приравнява 
само към енергийната ефективност, това е много по-широко понятие, категорична бе тя. Д-р Стоянка Балова от Института 
за социална интеграция направи обзор на стъпките, които България е предприела от 1995 г. насам. Тя отбеляза, че липсва 
адекватно предаване на политически послания, не се информира достатъчно обществеността за промените с климата и 
последствията от това. Според нея климатичните политики трябва да вървят с адекватна система за социална защита.  
 
√ Когато диаспората решава 
Резултатът от президентските избори в Молдова ще съхрани разломните линии в обществото 
Молдова ще има нов и десен президент, след като досегашният държавен глава и неформален лидер на 
социалистическата партия Игор Додон загуби тежко на втория тур на изборите от Мая Санду, бивш министър-
председател и лидер на опозиционната партия "Действие и солидарност". По окончателни данни на молдовската ЦИК 
Санду е получила 57,75% от гласовете, а Додон - 42,25%. Така Санду взе пълен реванш за загубата си от социалиста на 
предходния вот през 2016 г.  
Поражението на Додон изглеждаше предпоставено още преди две седмици, след като той загуби неочаквано за 
наблюдателите първия тур на президентските избори. Въпреки че и социологическите прогнози, и дори екзитполовете 
показваха, че той ще победи Санду с преднина от 5-6%, на 1 ноември Санду го поведе с над четири на сто от гласовете. 
Грешката на социолозите тогава в някаква степен се оказа "вярна". Додон получи в Молдова близо 57 хиляди гласа 
повече от Санду. Голямата изненада я поднесе молдовската диаспора в Западна Европа, която за пръв път заяви себе си 
като мощен електорален фактор. Оказа се, че нито един социолог не е сондирал нейните настроения. По-голямата част от 
близо 150 000 гастарбайтери (с една трета повече от изборите през 2016 г.) в Италия, Франция, Германия и 
Великобритания, които отидоха до урните, избраха Санду, осигуриха победата й на първия тур, докато смятаните за 
прододоновски молдовани в Русия (по официални данни около 350 000 работещи) просто не отидоха да гласуват. Едва 
5630 души направиха това на първия тур и дори там титулуваният като "проруски" Додон загуби от третия в изборната 
надпревара Ренато Усати - кмет на град Белци и лидер на "Наша партия". В абсолютни цифри на първия тур Додон загуби 
250 000 гласа, в сравнение с първия тур на изборите от 2016 г., пресмята руската редакция на Би Би Си. И причината не е 
само в гастарбайтерите или коронавируса, който изплашил по-възрастното поколение да отиде до урните.  
На втория тур диаспората показа, че може повече. В неделя общо 262 хиляди молдовани в Европа гласуваха, като почти 
93% от тях за Санду. Например в швейцарския град Монтрьо са гласували рекордните 4200 души, на второ място по 
стълпотворение е била секцията във Франкфурт, а в топ десет са още градове като Берлин, Парма, Париж, Болоня, Падуа 
и др. Сред тях обаче няма населени места в Русия, което е доста любопитно, ако приемем, че този масов вот не се дължи 
само на самосъзнанието на гласоподавателите, а е имало стройна организация и контролирано гласуване, както 
подозират социалистите. Преди години "проевропейската", както се самонарича, молдовска десница обвиняваше Русия, 
че се меси в делата на Молдова, като съдейства за контролирано гласуване на нейна територия. Сега виждаме нещо 
противоположно. Парадоксално е, но  
прогонените зад граница от политиката  
на т.нар. парламентарни "проевропейски коалиции" молдовани, са се редили в Европа на опашки, за да подкрепят 
кандидат за президент, който преди години бе министър на образованието в правителство, подкрепено от същите тези 
коалиции. 
Десният кандидат обаче този път спечели и в самата Молдова, където води на Додон с над 28 000 гласа. Президентът-
социалист, който на тези избори се яви като независим кандидат, обаче получи безапелационна подкрепа в три 
специфични за Молдова района. В Приднестровието (става дума за 31 000 граждани, които упражниха правото си на глас 
на територията на Молдова) Додон печели с близо 86%, в гагаузката автономия с рекордните 94,6%, а в съседния населен 
с българи район Тараклия - с 92,9%. Малцинствата не вярват на Санду и причината за това лежи на повърхността - 
усещането за заплаха в случай, че се започне процес на обединение с Румъния или ако националистите посегнат на 
правата им. Не е тайна, че избраният молдовски президент освен "прозападен" е и "прорумънски" кандидат. "Тя 
твърдеше, че на хипотетичен референдум ще подкрепи обединение с Румъния, а сега иска да бъде президент на 
Молдова. За какво? За да ликвидира молдовската държавност ли?" Тези въпроси отправи между двата тура Игор Додон 
и те вероятно ще звучат и в следващите месеци и години. 
Генералните рискове пред Молдова са два и те не са свързани със социално-икономическото положение на тази втора 
по бедност (след Украйна) страна в Европа. Ако национал-популистите вземат връх и започнат форсирани действия за 
обединение с Румъния, или/и предприемат силови действия спрямо Приднестровието, за да го вкарат насила в 
юридическото поле на Кишинев, то това ще доведе до взрив в държавата. При това по всяка вероятност ще повлече и 
намесата на външни сили, нищо чудно и въоръжена. Ако Санду успее да не залитне в тази посока, Молдова ще бъде 
опазена в близките години от най-страшния сценарий. 
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Причините за загубата на Игор Додон изглеждат комплексни. Извън историята с гласуването на диаспората, което 
заслужава специално изучаване като изборен феномен, който повдига редица въпроси, Додон беше упрекван, че е 
провел слаба избирателна кампания на фона на обвиненията, че властта е корумпирана и не се е справил с епидемията 
от коронавирус, за което има известни основания. Обаче критиците на президента, които сега се множат със задна дата, 
някак забравят да упоменат, че държавният глава в Молдова е с  
доста ограничени правомощия  
и истинската власт е в парламента и правителството, които едва през последната една година работиха в синхрон с 
президента и то не винаги. От 2016-а до лятото на 2019 г., когато Додон, заедно със Санду и подкрепата на САЩ, ЕС и 
Русия успяха да низвергнат управляващия Молдова олигарх Влад Плахотнюк, властта на президента бе жестоко 
ограничавана от поредното "проевропейско" мнозинство, като дори на моменти Конституционният съд го обявяваше за 
недееспособоен, за да бъдат преодолени негови решения.  
Друга важна причина за загубата е разцеплението в лявото пространство, което е и заклеймявано като "проруско", 
доколкото тази дума в европейския новоговор е вече с негативна конотация. В момента той се дели между "Наша 
партия" на Ренато Усати, Партията на социалистите на Република Молдова, чийто неформален лидер е Додон, и партията 
"Шор", зад която стои аферистът Илан Шор, но чийто кандидат на тези избори Виолета Иванова получи 6% от гласовете. 
Усати обаче получи 16,9%. Фактически Усати е другата причина за поражението на Додон още на първия тур. Той отмъкна 
доста гласове, които можеха да отидат при действащия президент. След 2016 г., когато неговата партия подкрепи Додон, 
Усати и президентът са в конфронтация, при това те практически делят един електорат. Усати обвинява Додон, че е 
влязъл в сговор с Плахотнюк. Додон пък е подозиран, че е потърсил подкрепа от Русия, защото там бе образувано 
наказателно производство срещу Усати, който има руски паспорт. Между двата тура, след разговори с Мая Санду, която 
преди наричаше Усати "бандит", и разговори в американското посолство, той призова привържениците си да гласуват 
против Додон, когото нарече "част от мафиотската система", която съществува в Молдова.  
Що се отнася до самата Мая Санду, то легитимността й като президент ще бъде неизбежно поставяна под въпрос от 
опозицията. Ще бъде корена, че е избрана от хора, които са далече от Молдова и вероятно не свързват бъдещето на 
децата си с тази страна. На такъв човек ще му бъде сложно да се позиционира като обединяващ страната лидер. 
Впрочем, ако питате привържениците на Додон, те ще ви кажат, че е съмнително дали Санду изобщо иска да бъде 
молдовски политик, а не румънски например. 
Ще напусне ли и Молдова  
руската сфера на влияние  
след президентските избори, питат тези дни медии. Въпросът въвежда в заблуждение. Молдова, след 2003 г., когато 
президентът-комунист Владимир Воронин отказа в последния момент да подпише мирния план за Приднестровието, не 
се намира в никаква руска сфера на влияние. В нея се намират 350 000 молдовани, живеещи и работещи постоянно в 
Русия, и още 470 000 души в непризнатата Приднестровска молдавска република, които разчитат на руските военни там, 
за да ги защитят от Молдова. Властите в Молдова водят точно обратния курс и при това той се ожесточаваше от година 
на година.  
А коментарите за "проевропейска" победа, "проевропейски" курс, "проевропейски" президент изглежда не омръзват 
само на журналистите. Мойсей е водил евреите 40 години из пустинята, докато ги закара в Израел. Казват, че първият 
президент на Молдова Мирча Снегур (1990-1997 г.) пръв е издигнал предизборния лозунг: "Със Снегур към Европа". И 
така молдованите вече 30 години ги водят към Европа. На политиците в Кишинев им остават още две петилетки, за да се 
изравнят с Мойсей по упоритост. Обаче ще бъде много тъжно, ако след десет години молдованите разберат, че не са 
евреи. 
 
Мениджър 
 
√ 1754 лв. е общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие 
Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2020 г. е 1754 лв. и спрямо същия период на 
2019 г. се повишава с 2.2%. За същия период от време разходите на лице от домакинство намаляват с 0.8% спрямо 
предходната година. Променя се и потреблението на основни хранителни продукти, сочат данните на Националния 
статистически институт.  
Динамиката нагоре 
1 754 лв. е общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2020 г., като спрямо същия период 
на 2019 г. той се повишава с 2.2%, показват данните на НСИ. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e 
доходът от работна заплата (55.2%), следван от доходите от пенсии (29.6%) и от самостоятелна заетост (6.5%). Спрямо 
третото тримесечие на 2019 г. относителният дял на дохода от пенсии нараства с 2.4 процентни пункта, доходите от  
работна заплата намаляват с 1.3 процентни пункта, а от самостоятелна заетост и извън работната заплата намаляват с по 
0.2 процентни пункта. 
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В номинално изражение през третото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. доходите 
средно на лице от домакинство по източниците им също се променят. Доходът от работна заплата остава непроменен - 
969 лева. Намаляване се наблюдава при дохода от самостоятелна заетост - от 115 на 114 лв. (с 0.7%), както и на доходите 
от социални обезщетения и помощи съответно от 51 на 50 лв. (с 1.6%). В същото време нарастват доходите от пенсии от 
467 на 519 лв. (с 11.1%). През третото тримесечие на 2020 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в 
общия доход е 99.0%, а делът на дохода от натура - 1.0%.  
 

 
 
Разходите - надолу 
Общият разход на лице от домакинство през третото тримесечие на 2020 г. е 1570 лв. и намалява с 0.8% спрямо същото 
тримесечие на 2019 година. 
В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (30.1%), 
следвани от разходите за жилище (17.8%), данъци и социални осигуровки (13.6%) и разходите за транспорт и съобщения 
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(11.3%). Спрямо третото тримесечие на 2019 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки остава 
непроменен, а разходите за жилище нарастват с 1.7 процентни пункта. Намалява относителният дял на разходите за 
свободно време, културен отдих и образование - с 2.4 процентни пункта, и за алкохолни напитки и цигари - с 0.2 
процентни пункта.  
 

 
 
Като абсолютни стойности през третото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г. се променят 
следните видовете разходи средно на лице от домакинство: 

• Разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват от 476 на 472 лв. (с 0.9%). 

• Разходите за алкохолни напитки и цигари намаляват от 68 на 64 лв. (с 6.6%). 

• Разходите за облекло и обувки нарастват от 49 на 52 лв. (с 8.0%). 

• Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват от 254 
на 279 лв. (с 9.7%). 

• Разходите за здравеопазване нарастват от 84 на 89 лв. (с 5.3%). 

• Разходите за транспорт и съобщения остават непроменени - 178 лева. 

• Разходите за свободно време, културен отдих и образование намаляват от 131 на 92 лв. (с 29.3%). 

• Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 208 на 214 лв. (с 2.8%). 
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Движението при потреблението 
От Статистическия институт отчитат, че през третото тримесечие на 2020 г. се променя и потреблението на основни 
хранителни продукти средно на лице от домакинство в сравнение със същия период на 2019 г. Увеличава се 
потреблението на прясно мляко - от 4.1 на 4.4 л, и на кисело мляко - от 7.6 на 7.7 килограма. Намалява потреблението на: 
хляб и тестени изделия - от 20.4 на 19.9 кг, плодове - от 19.4 на 18.7 кг, зеленчуци - от 27.1 на 25.7 кг, месни произведения 
- от 3.4 на 3.1 кг, и сирене - от 3.2 на 3.0 килограма. Без промяна остава потреблението на месо, яйца и зрял фасул. 
 

 
 
√ Търговското салдо на минус с над 920 млн. евро за първите 9 месеца на годината  
Търговското салдо за септември 2020 г. е отрицателно в размер на 136 млн. евро при дефицит от 150.5 млн. евро за 
септември 2019 г., съобщава Българската народна банка. За януари - септември 2020 г. търговското салдо е отрицателно 
в размер на 920.4 млн. евро (1.6 на сто от от прогнозния БВП) при дефицит от 1948.3 млн. евро (3.2 на сто от БВП) за 
същия период на 2019 г. 
Износът на стоки за септември е на стойност 2478.8 млн. евро като нараства с 11.2 млн. евро (0.5 на сто) в сравнение с 
този за септември 2019 г. (2467.6 млн. евро). За януари - септември 2020 г. износът е 19 954 млн. евро (35.2 на сто от 
БВП), като намалява с 1660.4 млн. евро (7.7 на сто) в сравнение с този за същия период на 2019 г. (21 614.4 млн. евро, 35.3 
на сто от БВП). 
Вносът на стоки за септември 2020 г. е 2614.7 млн. евро, като намалява с 3.3 млн. евро (0.1 на сто) спрямо септември 
2019 г. (2618 млн. евро). За януари - септември 2020 г. вносът е 20 874.3 млн. евро (36.8 на сто от БВП), като намалява с 
2688.4 млн. евро (11.4 на сто) спрямо същия период на 2019 г. (23 562.7 млн. евро, 38.5% от БВП). 
Салдото по услугите е положително в размер на 141.5 млн. евро при положително салдо от 541.2 млн. евро за септември 
2019 г. За януари - септември 2020 г. салдото е положително в размер на 2110 млн. евро (3.7 на сто от БВП) при 
положително салдо от 4084 млн. евро (6.7 на сто от БВП) за януари - септември 2019 г. 
Текущата и капиталова сметка на страната е отрицателна и възлиза на 116.3 млн. евро при излишък от 432 млн. евро за 
септември 2019 г. За януари - септември 2020 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 1390.8 млн. 
евро (2.5 на сто от прогнозния БВП) при излишък от 2780.6 млн. евро (4.5 на сто от БВП) за януари - септември 2019 г.  За 
септември 2020 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 183.5 млн. евро при положително салдо в 
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размер на 364.1 млн. евро за септември 2019 г. За януари - септември 2020 г. текущата сметка е положителна и възлиза 
на 651.9 млн. евро (1.1 на сто от БВП) при положителна от 2095.8 млн. евро (3.4 на сто от БВП) за януари - септември 2019 
г. 
Капиталовата сметка на страната е положителна в размер на 67.2 млн. евро при положителна стойност от 67.9 млн. евро 
за септември 2019 г. За януари - септември 2020 г. капиталовата сметка е положителна - 738.8 млн. евро (1.3 на сто от 
БВП), при положителна стойност от 684.7 млн. евро (1.1 на сто от БВП) за януари - септември 2019 г. 
Финансовата сметка за септември 2020 г. е положителна в размер на 108.7 млн. евро при положителна стойност от 438.3 
млн. евро за септември 2019 г. За януари - септември 2020 г. финансовата сметка е положителна - 3761.6 млн. евро (6.6 
на сто от БВП), при положителна стойност от 2400.9 млн. евро (3.9 на сто от БВП) за същия период на 2019 г. 
Спад и на чуждестранните инвестиции с 30% на годишна база към края на септември, показват данните на БНБ към края 
на първите 9 месеца на 2020 г. Общата сума на вложените у нас средства е 730 млн. евро. При това раздвижване на този 
фронт е имало в края на разглеждания период – само през септември сумата на инвестициите възлиза на 270 млн. евро. 
Що се отнася до типа инвестиции – най-много те са под формата на дългови инструменти - различни финансови, 
облигационни или търговски кредити. Сумата по тези инструменти от началото на годината възлиза на 1,22 млрд. евро. 
Това е с 22%  повече в сравнение със същия период на 2019 г., когато тази сума е била 999 млн. евро. 
Общата стойност на инвестициите е  по-ниска, защото при вложенията под формата на дялов капитал има отрицателно 
движение. Чуждестранният дялов капитал от началото на годината е отрицателен и възлиза на -936 млн. евро. Свиването 
на дяловия капитал е устойчива тенденция, която се задълбочава. За същия период на 2019 г. дяловият капитал също е 
бил отрицателен: -480 млн. евро. 
Сумата на реинвестираната печалба пък е 440 млн. евро за първите 9 месеца на годината. Това представлява понижение 
от 18% на годишна база. 
В географската структура инвестициите в България през първите 9 месеца на 2020 г. са идвали най-вече от Нидерландия 
418 млн. евро, Австрия 235 млн. евро, Германия 122 млн. евро и Русия 103 млн. евро. Много голяма част от 
отрицателните потоци чуждестранни инвестиции под формата на дялов капитал на обща стойност от 975 млн. евро са 
били насочени към страни, които БНБ класифицира в отчета си като „други“. 
 
√ ББР одобри кредити по гаранционните си програми за над 213 млн. лева  
Търговските банки са поискали одобрение за кредити по двете гаранционни програми на Българската банка за развитие 
/ББР/ за над 213 млн. лв. Това сочат данните към средата на ноември т.г., съобщиха от ББР.  
929 компании са получили одобрение по гаранционната програма за подкрепа на бизнеса, засегнат от пандемията 
COVID-19. Общият размер на потвърдените за гарантиране заеми е близо 120 млн. лв. Най-сериозен остава интересът от 
секторите търговия, туризъм, транспорт и производство. Сред подпомогнатите са още фирми в сферата на селското 
стопанство, строителството, услугите и рекламната дейност. 
Физическите лица, които са получили потвърждение да получат безлихвени кредити до 4500 лв., са 22 403, посочват от 
ББР. Общата стойност на одобрените заеми е малко над 93 млн. лв.  
Исканията за отпускане на кредит са близо 35 000, като 688 се разглеждат в момента. Средният размер на заемите е 
4231 лв.  
По програмата в подкрепа на бизнеса ББР вече ще гарантира отпускането на заеми до 1 млн. лв. за малки и средни 
предприятия и до 2 млн. лв. - за големи компании, които търпят негативни последици от пандемията. Кредитите се 
отпускат от осем банки-партньори, при намалени изисквания за обезпечение и възможност за гратисен период до три 
години. Банките-партньори могат да включват в програмата както нови, така и съществуващи кредити. Условието е 
фирмите да изпитват затруднения през 2020 г. и да не са изпадали в просрочие над 90 дни за последната година.  
По другата антикризисна програма - за безлихвено кредитиране на физически лица, се отпускат заеми до 4500 лева - 
наведнъж или до три транша от по 1500 лева. Кандидати могат да бъдат служители, които са били в принудителен 
неплатен отпуск или самоосигуряващи се, чиято дейност е била временно прекъсната заради извънредната обстановка. 
Максималният срок на погасяване е пет години, с минимум шест месеца и максимум 24 месеца гратисен 
период. Заемите са освободени от такси, комисионни и неустойки.  
Партньори по програмата са 12 търговски банки, 10 от които продължават да приемат заявления за безлихвени заеми. 
Срокът за кандидатстване по гаранционната програма за физически лица е до края на 2020 г., докато по тази за бизнеса е 
удължен до средата на юни 2021 г.  
 
√ Следенето на телефони за спазване на карантина е противоконституционно  
Конституционния съд обяви, че проследяването на телефоните на хора, които не спазват задължителна карантина, 
противоречи на основния закон. Решението е прието с 10 гласа, а на особено мнение са били съдиите Павлина Панова и 
Анастас Анастасов, съобщава БНР. 
Контролът чрез мобилно устройство беше въведен през април с промяна в Закона за електронните съобщения. 
Депутатите от "БСП за България" обаче сезираха Конституционния съд с мотив, че с промените, които ще продължат да 
действат и след въведеното на 13 март извънредно положение, се отваря широко вратата за злоупотреби и възможност 
за масово проследяване на голям брой хора. 
С текстовете беше предвидено, че данните, с които се установяват ползваните клетки от мобилните телефони, трябва да 
се пазят 6 месеца и за нуждите на принудителното изпълнение на задължителната изолация и болничното лечение на 
лица по Закона за здравето, които са ги отказали или не ги изпълняват. Достъп до тази информация получиха няколко 
дирекции в МВР с право да я получат незабавно, а едва след това да уведомяват съда. 
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Какви са мотивите на мнозинството и на малцинството ще стане ясно след публикуване на решението на 
конституционните съдии.  
 
√ Страната ни с 4 места напред в световната класация за владеене на английски език  
България се придвижи с четири позиции напред в годишната световна класация за владеене на английски език EF English 
Prociency Index (EPI) 2020. В обновения рейтинг за годината страната ни заема 20-то място. За сравнение, през 2019 г. 
България беше на 24 позиция.  
Класацията се базира на данни, събрани от 2,2 милиона души в 100 държави и региони, за които английският не е първи 
език. В първата петица са Нидерландия, Дания, Финландия, Швеция и Норвегия.  
В Европа владеенето на английски език остава постоянно високо, като 27 от 33 държави подобряват позициите си от 
миналата година. Китай продължава се изкачва в класацията, докато Индия – бивша британска колония, премина от 
средно към ниско ниво на владеене на езика.  
От страните в региона Хърватия заема 13-то място, Сърбия - 15-то място, Румъния – 17-то. Гърция се класира на място зад 
България – 21-во. Албания заема 43-то място. Северна Македония и Косово не са включени в класацията.  
„Най-високото ниво на владеене на английски език в целия свят показват респонденти на възраст от 26 до 30 години. В 
същото време възрастните над 40 години показват по-високо ниво на знания от интервюираните на възраст от 18 до 20 
години", отбелязват от EF English Prociency Index.  
 
√ Работодателите по-оптимистични от служителите за новия начин на работа след пандемията  
Дълго и неравномерно ще е икономическото възстановяване от кризата с COVID-19, но за сметка на това то ще ускори 
много текущи трансформации. Докато компаниите се подготвят за нови начини на работа, цели, приоритети и стратегии 
след COVID-19, проучване на Adecco Group под заглавие "Преодоляване на разделението за споделен приоритет" 
открива  значителна разлика между очакванията на работодателите и служителите за бъдещето на работния процес след 
пандемията. Ето и няколко основни извода от него: 

1. Работодателите са по-оптимистични от служителите за новия начин на работа. 
Пандемията ускори дигиталната трансформация във всички сектори и отвори нови възможности за растеж чрез AI, 
роботика и технологии за автоматизация. Бизнес лидерите са оптимисти за ползите, които тези промени ще донесат на 
работното място, като цели 74% от анкетираните (в рамките на FU.SE Digital 2020), споделят тази нагласа. В същото време, 
заради опасения от въздействието на автоматизацията върху работните места, само 35% служителите споделят 
оптимизма на своите шефове за бъдещето. 
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2. Най-загрижени за бъдещето на работа след COVID са хората, които са в средата на кариерата си, тепърва 

стартиращите и жените като цяло. 
Жените са по-песимистично настроени спрямо колегите си от мъжки пол. 43% от жените очакват по-лошо бъдеще по 
отношение на професионалната си реализация след COVID в сравнение с 39% от мъжете. Причината е, че нежният пол в 
по-голяма степен е ангажиран непропорционално в сектори, които подлежат на автоматизация (HR, продажби и 
обслужване на клиенти, административни услуги и т.н.), а също и в индустрии, които бяха най-силно засегнати от COVID 
кризата (например, хотелиерски услуги). 
По възрастови групи служителите, които са в средата на кариерата си (41-50-годишните) са най-песимистичните от всички 
останали, тъй като техните технологични познания са по-ниски в сравнение с поколението след тях. 
Най-младата анкетирана група от поколение Z (18-30 години) също е песимист. Те са изправени пред най-високия риск от 
загуба на работни места и едновременно с това се борят за утвърждаване и израстване в кариерната стълбица. 

3. Различните очаквания могат да доведат до недостатъчно инвестиране в правилните умения: младежите и 
жените са най-изложени на риск да бъдат пропуснати. 

Работата от разстояние ограничава стартиращите кариерата си да почерпят пряко от опита на своите колеги, 
възпрепятства и създаването на по-задълбочени професионални контакти. Инициативи като групи по интереси, ротации 
на работните места и програми за менторство могат да помогнат да се запълнят тези пропуски, като се засили 
емоционалната интелигентност и се изгради по-сплотена фирмена култура, препоръчват от Adecco Group. Ангажирането 
на младите хора в разработването на програми за обучение може допълнително да ги интегрира и да ги превърне в по-
лоялни служители на компанията, добавят авторите на проучването. Нуждите при жените са различни, тъй като те се 
сблъскват с предизвикателства за жонглирането на няколко типа роли между работния и личния си живот. Програми за 
придобиване на различни типове нови умения, допълнителен платен отпуск, финансово подпомагане за записване на 
децата на инициативи извън дома могат да облекчат този натиск, казват изследователите 
Кои са по-важни меките (soft) или твърдите (hard) умения? И по този въпрос има разминаване между разбиранията 
на служителите и работодателите им. Меки умения като устойчивост и емоционална интелигентност са ключови в 
настоящата среда, но изглежда работещите подценяват тяхното значение, като 47% избират твърдите умения сред най-
важните, в сравнение с едва 38% от бизнес лидерите. Докато преминаването към работа от разстояние подчертава 
необходимостта от твърди умения, констатациите на Adecco Group показват, че в средносрочен и дългосрочен план 
внедряването на технологии ще изисква повече умения като комуникация, критично мислене или креативност и 
оригиналност. Освен това техническите умения са по-склонни да бъдат автоматизирани, така че в бъдеще компаниите ще 
преминат към търсене на все по-меки умения в служителите си. 
 

 
 

4. Осигурявайки разбиране за загрижеността за здравето на служителя и сигурността на работното място, 
работодателите могат да запазят ангажираността на служителите в критичен момент за бизнеса. 

Сигурността на работното място и подпомагането на доходите са нещата от най-ключово значение за служителите, които 
работодателите трябва да осигурят. Над 80% от служителите смятат, че тяхната компания трябва да даде приоритет на 
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изпълнението на програми за финансова подкрепа, в сравнение с по-малко от 30% от работодателите. Същият процент 
служителите окачва по-голяма увереност по отношение на сигурността на работното място, в сравнение с 50% от 
работодателите. Това е важно послание за бизнес лидерите, защото както показва пандемията, компаниите, които 
отговарят на притесненията на работната си сила, ще постигнат по-добри резултати. 
 

 
 
Целият анализ може да намерите ТУК. 
 
√ Пълните последици от пандемията за европейските банки няма да станат ясни преди 2021 г. 
Ефектът на пандемията от коронавирус върху  европейските финансови институции ще стане по-видим през следващите 
месеци. Това заяви пред Си Ен Би Си Елке Кьониг, ръководител на Европейския съвет по банково преструктуриране. 
 „В началото на пандемията през пролетта щях да прогнозирам, че през третото и четвъртото тримесечие на тази година 
ще видим първите реални последици за финансовия сектор“, коментира тя. 
Кьониг обаче отбелязва, че правителствената подкрепа и мерките за запазване на работните места са на привършване, 
което означава, че пълните щети върху европейският банков сектор може да станат ясни на по-късен етап през 2021 г. 
„Докато нещата не си дойдат на мястото, бих очаквал ръст на необслужваните кредити през второто и третото 
тримесечие на следващата година. Нека бъдем ясни, става въпрос за уникална ситуация“, добави тя. 
По думите й сценарият не е фатален за всички сектори, като в момента много индустрии се справят отлично. 
На въпрос дали прогнозира банкови фалити след изтичането на правителствените мерки за подкрепа, Кьониг обясни, че 
е „гледа с умерен оптимизъм на ситуация и че не очаква вълна от банкови фалити“. 
„Защо съм умерен оптимист? ЕЦБ направи своя анализ за уязвимост, а други направиха сходни стрес тестове, които 
показват, че след финансовата криза банките са изчистили счетоводните си баланси и сега разполагат повече и по-добър 
капитал, така че повечето могат да се справят с кризата“, коментира тя. 
Кьониг обаче отбеляза, че „никога не може да бъде изключена възможността от фалит“. „Банките, които са се 
представяли слабо преди пандемията, може да не излязат от нея в  по-добра позиция.“ 
 
√ ЕК прехвърля на държавите от ЕС отговорността за ваксините  
Държавите от ЕС ще преценяват тежестта на отговорността за предстоящата ваксинация срещу Covid-19. Това уточниха 
вчера говорители на Европейската комисия в отговори на въпроси, свързани с преговорите й с производители на 
ваксини, информира БТА. Те посочиха, че някои държави от ЕС могат да решат да освободят от отговорност 
производителите при сключването на бъдещите двустранни споразумения за доставка. 
По техните думи, ЕК води поверителни търговски преговори за доставни количества и цена на ваксините. Когато 
преговорите завършат със сключването на предварително рамково споразумение, държавите от ЕС получават 

https://adeccobulgaria.com/workforce-transformation-survey-2020/?utm_source=press-release&utm_medium=link&utm_campaign=workforce-transformation-survey-2020-17.11
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възможността да се снабдят с ваксини при вече договорените условия. Производителите на ваксини ще работят по 
правилата на ЕС за безопасност на стоките, допълниха говорителите.  
Според тях, съобщаването на цените, залегнали в предварителните споразумения, е против обществения интерес и ще 
затрудни допълнително откритите и бъдещите преговори с други производители. ЕК разполага с екипи по търговски 
преговори с богат световен опит. Закономерно е част от европейските средства, инвестирани в търсенето на ваксина, да 
не са достигнали до успешен производител. Преговори се водят само с обещаващи производители, които имат и 
възможност за масово бързо производство на доказано успешна ваксина, уточняват говорителите на ЕК.  
Междувременно, по обобщени данни от няколко научни лаборатории известните мутации на коронавируса SARS-CoV-2 
от началото на разпространението му по света достигнаха петстотин, съобщи ТАСС. 
"До днес са известни петстотин различни мутации на новия коронавирус, това е нормално явление, всички живи 
организми мутират и еволюират. Вирусите мутират особено бързо, защото имат примитивен генетически апарат. Най-
често мутациите отслабват вируса, правят го по-малко смъртоносен. Но може и да го превърнат в по-силно инфекциозен. 
Досега всички мутации на коронавируса, които са описани в научни разработки, влияят незначително на свойствата на 
вируса, който предизвиква COVID-19", каза Алберт Ризванов, директор на Научно-клиничния център за прецизна и 
регенеративна медицина на Казанския федерален университет и ръководител на научна група за разработване на тест-
системи и ваксини срещу коронавируса, предава БТА.  
По-рано вчера Анна Попова, ръководител на Роспотребнадзор, съобщи за мутация на вируса, която циркулира в Сибир. 
От ведомството уточниха, че става дума за мутация, вече разпространена в Япония. Попова обаче подчертава, че 
измененията във вируса не го правят по-опасен. 
Според Ризванов настоящите данни за мутациите позволяват да се направи извод, че разработваните по света ваксини 
срещу COVID-19 могат да се борят с мутиращия вирус. 
Ваксината срещу COVID-19 може да бъде допълнена, но не и тотално редактирана, ако Ес-белтъкът на коронавируса 
започне да мутира, заяви междувременно пред телевизия "Русия-24" Федор Лисицин от руския Национален 
изследователски център "Гамалея", където бе разработена руската ваксина "Спутник V". 
"Мутациите на белтъците на коронавируса не засягат принципа на действие на ваксината. Ако настъпи мутация на 
белтък, към ваксината ще се добави компонент с изменения белтък", каза той. 
Лисицин изтъкна, че в института "Гамалея" досега не са попадали на мутация на коронавируса с изменение в 
параметрите на Ес-белтъка. 
 
√ Гърция получава над 2 млрд. евро по европейската програма SURE  
Гърция получава над 2 милиарда евро помощ за запазване на работните места. Това съобщи пред държавната телевизия 
ЕРТ председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от БНР. 
Голяма част от компаниите са в риск от фалит и са принудени от обстоятелствата и общата финансова картина да 
уволняват служители, съобщават икономистите в Гърция. Европейската програма по запазване на заетостта помага за 
преодоляване на част от трудностите и предизвикателствата от пандемията, коментират пред медиите собственици на 
фирми. 
Пред гръцката държавна телевизия председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че от днес 
Гърция има достъп до „социални облигации“, за да се запазят колкото се може повече работни места.  
„Имам добри новини за Гърция. Получава достъп до 2 милиарда евро по европейската програма за запазване на 
заетостта SURE. Общо Гърция ще използва 2,7 милиарда евро. Това са много средства за помощ. Целта е да се 
финансират перспективните компании да запазят работния потенциал и да не уволнят работници. Поемаме част от 
заплащането, ако нямат достатъчно работа“, каза тя. 
Правителството в Атина вече изплаща обезщетение по 800 евро на месец за работещите във фирми, които принудително 
са прекратили работа поради въведената карантина.  
 
√ Страните от ОПЕК+ в готовност да удължат свиването на добива на петрол  
Групата на Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците й (ОПЕК+) оповести вчера чрез лидера си - 
министъра на енергетиката на Саудитска Арабия Абдел Азис бен Салман, че е готова да коригира сегашното си 
споразумение за ограничение на производството на петрол, за да избегне нов спад на цените, предаде Франс прес. 
Трябва да сме готови да коригираме сроковете на споразумението ни, ако е необходимо, обясни принц Бен Салман във 
встъпителна реч, предавана пряко в ЮТюб (YouTube), на месечното заседание на министрите от ОПЕК +. 
ОПЕК+ е принуден да прибегне към значителни съкращения на добива на суров петрол, за да се опита да се приспособи 
към пониженото търсене заради пандемията от Ковид-19 и да избегне спад на цените като този в началото на годината, 
припомня БТА. Според действащото споразумение сегашното изтегляне от пазара на 7,7 милиона барела на ден трябва 
да бъде намалено до 5,8 милиона барела от януари 2021 година. Въпреки че ваксините с над 90 процента ефективност, 
за които съобщиха лабораториите Пфайзер (Pfizer)/Бионтек (Biontech) и Модерна (Moderna), са като спасителен пояс за 
търсенето, някои пазарни наблюдатели залагат на отлагане на това понижаване на съкращенията с от три до шест 
месеца, което вероятно ще бъде прието на идната среща на върха на картела и партньорите му на 30 ноември и 1 
декември.  
Абдел Азис бен Салман изрази задоволството си, че 99,5 процента от приетите през април решения са спазени, като 
настоя отново за необходимостта членовете на картела да се придържат към квотите за производство, които са им били 
определени. 
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Вчерашното заседание на министерския монтиторингов комитет завърши без препоръки за равнището на съкращаване 
на добива през 2021 година, съобщиха пред ТАСС два източника от участващите делегации. 
 
√ „Икономически преврат": Как Китай поведе най-големия търговски блок в света 
Китай и 14 други страни от Азиатско-тихоокеанския регион подписаха през уикенда най-мащабното търговско 
споразумение в света. Според много анализатори този ход ще засили политическото и икономическото влияние на 
Пекин в региона, пише Си Ен Би Си. 
Подписването на договора за „Регионално всеобхватно икономическо партньорство“ (Regional Comprehensive Economic 
Partnership – RCEP), финализира създаването на най-големият търговски блок в света, покриващ пазар от 2,2 млрд. души, 
който има брутен вътрешен продукт от 26,2%. Това се равнява на около 30% от световното население и сходен дял от 
глобалната икономика. Новият търговски блок има по-голям икономически мащаб от споразумението за свободна 
търговия САЩ-Мексико-Канада (USMCA) и от Европейският съюз. 
Много анализатори отбелязват, че икономическите ползи от RCEP в момента са скромни и че ще бъде нужно време, 
преди те да станат по-осезаеми. Сделката обаче е голяма геополитическа победа за Китай в момент, в който САЩ 
изглежда се отдръпва от Азиатско-тихоокеанският регион заради политиката „Америка на първо място“ на президента 
Доналд Тръмп. Експертите също така отчитат, че към момента не е ясно дали САЩ ще договори мащабни търговски 
сделки с икономиките от региона при президентството на Джо Байдън. 
Споразумението бе подписано след края на виртуалната среща на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия 
(ASEAN), като освен десетте членки на общността – Индонезия, Тайланд, Сингапур, Малайзия, Филипините, Виетнам, 
Бруней, Камбоджа, Лаос и Мианмар, то включва Китай, Япония, Южна Корея, Австралия и Нова Зеландия. 
„Дипломатическият аспект на RCEP е не по-малко важен от икономическият. Споразумението представлява един вид 
„икономически преврат“ в полза на Китай“, коментират анализатори от американската финансова група Citi. 
Те обясняват, че мегасделката, която идва на фона на нарастващото напрежение между САЩ и Китай и опасенията за 
засилване на тенденцията за деглобализация, постига няколко неща: 

• То показва, че Източна Азия е отворена за бизнес и че региона осъзнава икономическите ползи от по-дълбока 
търговска интеграция 

• Поставя под въпрос схващането, че Китай пренасочва вниманието си към своя вътрешен пазар 

• Сигнализира, че що се отнася до икономическата политика, икономиките от Азиатско-тихоокеанския регион не 
искат да избират между САЩ и Китай, като това важи дори за Япония и Южна Корея, които са в отбранителен 
алианс с Вашингтон 

Ползите от RCEP 
Дискусиите по „Регионалното всеобхватно икономическо партньорство“ започнаха през ноември 2012 г., когато на 
преден план бяха преговорите по друго голямо търговско споразумение- Tранс-тихоокеанското партньорство (TPP), 
водено от администрацията на Обама. 
Предвид отсъствието на Китай от TPP, много анализатори смятаха, че RCEP представлява китайският отговор на опитите 
на Вашингтон да засили влиянието си в региона, макар че преговорите по RCEP бяха водени от ASEAN. 
През 2017 г. обаче Тръмп извади САЩ от TPP и наложи мита върху вноса от няколко американски партньора в региона. 
Тогава той обвини тези страни, че се възползват от несправедливи търговски практики. Останалите 11 страни от TPP 
предоговориха пакта и подписаха нов договор през 2018 г. – Всеобхватното и прогресивно споразумение за 
Транстихоокеанското партньорство (CPTPP). 
Според анализаторите, в краткосрочен план RCEP ще има по-слаб ефект от CPTPP върху търговията, тъй като много от 
страните, участници в 15-членния блок, имат по-малки търговски сделки помежду си и митата за вноса от другите 
държави от пакта са ниски. Например, над 70% от търговията между 10-те членки на ASEAN се извършва при нулеви 
тарифи, отбеляза Гарет Ледър от Capital Economics. 
„Допълнителните намаления на митата, благодарение на RCEP, ще бъдат постепенни, като ще бъдат нужни години, 
преди споразумението да постигне пълния си потенциал“, коментира той. 
Мегасделката обаче поставя основите за по-задълбочено взаимодействие между страни членки в бъдеще, особено 
между тези, които в момента нямат двустранни търговски сделки, каза Симон Баптист от The Economist Intelligence Unit. 
Това открива възможности за договаряне на двустранни търговски сделки между Китай и Япония – втората и третата най-
големи икономики на планетата, както и между Япония и Южна Корея, които са в търговски конфликт. 
„Макар че в момента мащабът на либерализацията, произтичаща от сделката, ще бъде доста ограничен, това 
споразумение поставя основи, върху които да се гради в бъдеще, стига търговията и двустранните отношения да се 
движат в правилната посока“, добави той. 
Ще се завърне ли Индия? 
Индия, която участва в първоначалните преговори за RCEP, се оттегли от пакта миналата година. Страната изразява 
опасения, че сделката ще доведе до наводнение на пазара с евтини китайски стоки, което ще навреди на индийските 
производители. 
Подписаната през уикенда сделка обаче остава вратата за потенциално завръщане на Индия отворена. Някои страни, 
членки на търговския блок, като Япония, смятат присъствието на Индия за ключово за балансирането на икономическата 
тежест на Китай. 
„Сблъсъците по границата на двете най-населени страни правят подписването на сделка, в която влиза Китай, още по-
трудно“, коментира Ледър, визирайки сблъсъка в спорен регион по границата между двете държави, при който загинаха 
най-малко 20 индийски и 40 китайски войници. 
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Според анализаторите от Citi Research е един от най-големите губещи от RCEP. Те цитират анализ на мозъчния тръст 
Peterson Institute for International Economics, който констатира, че индийската икономика е щяла да добави 1,1 процентни 
пункта към реалното си БВП до 2030 г. ако бе останал в търговския блок. 
„Отсъствието на Индия вероятно ще превърне страната в по-малко привлекателна локация за производство от страните в 
ASEAN“, коментират анализаторите от Citi. 
Дори и Индия да не се завърне в пакта, икономите на 15 държави членки ще отговарят за 50% от световния брутен 
вътрешен продукт до 2030 г. 
„От световна гледна точка, договорът за Регионално всеобхватно икономическо партньорство, макар и по-повърхностен 
от другите мега сделки, сигнализира, че Азия е ангажирана с продължаващата търговската либерализация, докато 
другите региони по света проявяват скептицизъм към свободната търговия“, казват икономисти от HSBC. 
„По този начин договорът затвърждава тенденция, която започна преди няколко десетилетия – световният икономически 
център се измества стремглаво в посока изток.“ 
 
√ Понижения на борсите в Европа след рали предишния ден 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения в ранната търговия във вторник, след като 
на преден план отново излязоха ограничителните мерки срещу разпространението на коронавируса и ефекта им върху 
пътуванията, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 42,72 пункта, след като вчера бенчмаркът достигна най-високото си 
ниво от 27 февруари на фона на новината за развитието на ваксината срещу COVID-19 на Moderna. Немският показател 
DAX отчете спад от 16,9 пункта, или 0,13%, до 13 121,71 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 
42,72 пункта от стойността си, или 0,67%, достигайки ниво от 6 378,57 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи със 
7,59 пункта, или 0,14%, до 5 463,89 пункта. 
„Макар че новините за напредъка в разработването на ваксина са изключително позитивни, пазарите се нуждаят от 
повече информация за логистиката и съхранението на ваксините“, коментира анализаторът от  Deutsche Bank Джим Рийд. 
Краткосрочните икономически перспективи пред европейските страни остават неясни на фона на ускоряването на 
пандемията на континента, като Швеция, която е известна с по-либералните си мерки срещу разпространението вируса, 
забрани публичните събирания на повече от осем души. 
Туристическият сектор бе най-големият губещ тази сутрин, като индексът SXTP се понижи с 0,92%, след като британската 
нискотарифна авиокомпания easyJet  отчете загуба от 1,27 млрд. паунда за фискалната си 2020 г. Това е първата годишна 
загуба за компанията, която бе засегната тежко от ограничителните мерки срещу пътуванията заради коронавируса. 
Акциите на easyjet поевтиняха с 1,92%. 
Европейският банков индекс SX7P се понижи с 0,51%, след като вчера нарасна с над 3% на фона на новината, че 
испанските банки BBVA и Sabadell водят преговори за сливане, което би създало втората по активи банка в Испания. Днес 
акциите на BBVA поевтиняха с 4,43%, а тези Sabadell поскъпнаха с 5,75%. 
Рекорди за Dow и S&P 500 в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха повишения в понеделник на фона на новината, че ваксината 
срещу коронавирус на Moderna е демонстрирала ефективност от над 94% при клинични изпитания от трета фаза, 
предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 470,63 пункта, или 1,6%, до 29 95044 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 напредна с 41,76 пункта, или 1,16%, до 3 626,91 пункта. Това са най-високите стойности на двата 
индекса в историята. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq отчете ръст от 94,84 пункта, или 0,8%, до 11 
924,13 пункта. 
Акциите на компаниите, които са най-зависими от възстановяването на икономиката, бяха сред големите печеливши, 
Книжата на авиопревозвача United Airlines поскъпнаха с 5,2%, а тези на операторът на круизни кораби Carnival – 9,74%. 
Печалби регистрира и банковият сектор, като цената на акциите на Citigroup, Wells Fargo и JPMorgan Chase се повиши 
съответно с 3,58%, 3,45% и 2,82%. 
От друга страна фирмите, които разчитат на това хората да си стоят у дома, регистрираха загуби, като акциите на Netflix и 
Zoom поевтиняха с 0,77% и 1,10%. 
Движенията на борсите дойдоха, след като американския фармацевтичен концерн Moderna съобщи, че неговата ваксина 
срещу COVID-19 демонстрира над 94% ефективност при клинични изпитания от трета фаза. Пазарите бяха подкрепени 
през миналата седмица от сходното развитие на ваксината на Pfizer Inc. и BioNTech, която е показала над 90% 
ефективност. 
„Ваксината може да превърне ситуацията от продължителна криза в нещо по-сходно на природно бедствие – голям шок 
и бързо възстановяване“, коментира анализаторите на TS Lombard Стивън Блиц и Андреа Чиконе. 
Движенията на Нюйоркската фондова борса идват след смесени резултати през миналата седмица, когато Dow и S&P 500 
напреднаха с 4% и 2,2%, докато Nasdaq регистрира седмичен спад от 0,6%. 
„Окуражителните новини за ваксина продължават да подкрепят цикличните акции, които демонстрират сравнително 
силно представяне през този месец след период на историческа слабост“, коментира Марк Хакет от Nationwide 
„Тази ротация от технологичния сектор към цикличните акции се подкрепя и от надеждите за по-голям пакет от стимули 
за американската икономика и подобряване на световната търговия при администрацията на Байдън“, добави той. 
Спад в Азия 
Азиатските борсови индекси записаха смесени резултати във вторник въпреки рекордните резултати на Уолстрийт. 
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Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши със 107,69 пункта, или 0,42%, до 26 014,62 пункта. 
Fitch ревизира прогнозата си за икономиката на Япония до свиване с 6,3% през 2020 г., след като по-рано очакваше спад 
от 8,8%.  Според агенцията през 2021 г. японската икономика ще нарасне с 2,7%, което е по-добър резултат от 
първоначалната прогноза за повишение с 2,1% 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе отчете спад от 7,07 пункта, или 0,21%, до 3 339,9 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite изтри 20,5 пункта от стойността си, или 0,89%, достигайки ниво от 2 269,33 пункта. 
Хонконгският показател Hang Seng напредна с 33,42 пункта, или 0,13%, до 26 415,09 пункта. 
Южнокорейският измерител Kospi напрдна с понижи с 3,88 пункта, или 0,15%, до 2 539,15 пункта. 
В Австралия бенчмаркът ASX 200 записа ръст от 13,9 пункта, или 0,21%, до 6 498,2 пункта. 
У нас                                                                                                                
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно повишения в ранната търговия. Основният 
индекс SOFIX отчете ръст от 0,33 пункта, или 0,08%, до 423,17 пункта. BGBX40 напредна с 0,24 пункта, или 0,25%, до 97,54 
пункта. BGTR30 се повиши с 1,50 пункта, или 0,31%, до 483,03 пункта. BGREIT се задържа на ниво от 130,83 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Последен ден за обществено обсъждане на промените в Закона за радиото и телевизията  
Днес е последен ден и за общественото обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за 
радиото и телевизията. Текстът е на интернет страницата на Министерството на културата и на Портала за обществени 
консултации на Министерския съвет. 
Проектозаконът е дело на работна група, създадена със заповед на министъра на културата Боил Банов. Целта е да бъде 
постигнато съответствие с разпоредбите на Закона за публичните финанси, като се преразгледат разпоредби на Закона за 
радиото и телевизията относно фонд „Радио и телевизия". Необходимо е финансирането на Българското национално 
радио и Българската национална телевизия да се приведе в съответствие с правилата на държавните помощи. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- За зелените коридори, мерките и силите на лекарите. Гост - здравният министър проф. Костадин Ангелов; 
- Студенти по медицина влизат в ковид отделенията. Как ще помагат в битката с опасния вирус?; 
- Ще стане ли извънредният труд 300 часа и ще се признават ли 60 дни неплатен отпуск за тудов стаж? Дискусия с 

експертите; 
- Бетонирани дървета след ремонт в центъра на София. На живо - Решен ли е проблемът или е скрит по пръстта?; 
- Чист ли е въздухът над столицата? На живо - какво показват данните за финни прахови частици; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Здравна система под натиск. Гостува директорът на „Пирогов" проф. Асен Балтов; 
- За коронавируса от първо лице и за пандемията като тест за здравеопазването - говори проф. Радослав 

Гайдарски; 
- Да пребориш вируса на 96 години! Среща с Райна Георгиева след 15-дневното й лечение в COVID-отделение, 

където посрещна и рождения си ден; 
- България показа червен картон на Северна Македония за влизането й в ЕС. Какво следва?; 
- Отмъщение с пламъци. На живо от Враца: Как мъж опита да подпали полицаи заради поставена скоба; 
- Да помагаш след загубата. Дъщеря на починал с коронавирус в столична болница всеки ден носи топъл обяд на 

медиците в лечебното заведение; 
- След тревожния ръст на починали с COVID-19 у нас. Къде може да ни отведат цифрите - коментира математикът 

Лъчезар Томов; 
- Първокласници от Пловдив изпратиха рисунки с послания към лекарите. На живо - какво им написаха и какво 

биха им казали? 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Пиенето на антибиотици за "профилактика" ще направи високорискови секциото и смяната на стави; 
в. Труд - Маските в час – задължителни; 
в. Телеграф - Болници откриха пациенти с COVID и грип; 
в. Монитор - Купуваме с куриер от Гърция и Турция лекарства за COVID; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Поне 536 панелни блока на опашка за новото саниране; 
в. 24 часа - Детски само за бедните, за останалите данъчна отстъпка; 
в. Труд - Заразата се движи като голям пожар; 
в. Труд - България каза "не" на Северна Македония за ЕС; 
в. Телеграф - Екатерина Захариева пред колегите си от ЕС: Не подкрепяме преговорите със Скопие; 
в. Телеграф - Строят 13 детски градини в столицата; 
в. Монитор - Още 120 млн. лева за медиците на първа линия; 
в. Монитор - София се сбогува с вишките на КАТ по кръстовищата; 
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Водещи интервюта 
в. 24 часа - Ваня Григорова, икономически съветник на КТ "Подкрепа": Хората да преместят вторите си пенсии в НОИ, при 
доход от 1000 лв. орязването е 100 лв.; 
в. Труд - Йордан Божилов, председател на Софийския форум за сигурност, пред "Труд": Изграждането на 5G мрежите е 
въпрос и на националната сигурност; 
в. Телеграф - Атанас Димитров, зам.-председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация: 
Резервациите за коледни банкети се сринаха наполовина; 
в. Монитор - Министърът на правосъдието Десислава Ахладова: Вече може да получите свидетелство за съдимост през 
мобилния си телефон; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Зима по ръба между две кризи; 
в. Труд - За ролята на "меката сила" в спора; 
в. Телеграф - Хоум офисът ни удари по джоба. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 18 ноември 
София 

- От 9.00 ч. ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 ч. ще се проведе редовно правителствено заседание чрез видеоконферентна връзка. 
- От 10.00 ч. в залата на БТА на бул. „Цариградско шосе" 49 ще се проведе пресконференция по повод началото на 

Световната седмица, посветена на осведомеността за антимикробна резистентност и COVID-19 (18 - 24 ноември). 
Събитието ще бъде предавано и онлайн. 

- От 11.30 ч. в зала 232 на НС Комисията по околната среда и водите ще проведе заседание. 
- От 13.30 ч. Прокурорската колегия на ВСС ще проведе заседание в сградата на Съвета. 
- От 14.30 ч. в Пленарна зала на НС Комисията по бюджет и финанси ще проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 356 на НС Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения ще проведе 

заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 232 на НС Комисията по здравеопазването ще проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 142 на НС Комисията по правни въпроси ще проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 130 на НС Комисията по земеделието и храните ще проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 1 на НС Комисия по труда, социалната и демографската политика ще проведе заседание. 
- От 18.00 ч. пред Представителството на Европейската комисия в България ПП АБВ организира митинг-протест 

срещу корупцията в управлението под наслов „ЕС, отвори си очите за шкафчето". 
- От 19.00 ч. в зала „Джон Атанасов" на София Тех Парк ще се проведе церемонията по награждаването на 

победителите в ежегодния конкурс "Мистър и Мисис Икономика". 
*** 
Благоевград 

- От 14.30 ч. в зала 5 в сградата на Общината ще се проведе първото заседание на новосформираната комисия в 
Общинския съвет по повод епидемичната ситуация в града. От 15.30 ч. пред залата 5 новоизбраният председател 
на комисията ще кратка пресконференция за взетите решения. 

*** 
Варна 

- От 10.00 ч . в хотел и казино „Черно море" ще се състои пресконференция за откриване на четвъртото издание на 
ТУРИЗЪМ ЕКСПО „Дестинация Варна". 

*** 
Пловдив 

- От 10.00 ч. в Дома на културата „Борис Христов" ще се проведе заседание на Пловдивски общински съвет. 

 

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

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

