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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ ОБСЪДИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НОВИ МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ВЪВ 
ВРЪЗКА С ВТОРАТА ВЪЛНА НА COVID -19 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) обсъди с представители на правителството възможностите за 
въвеждане на различни мерки в подкрепа на икономиката в условията на пандемията от COVID-19. Основен акцент беше 
поставен върху новата възможност, която ЕК предоставя чрез Временната рамка за мерки за държавна помощ, а именно 
помощ под формата на подкрепа за непокрити фиксирани разходи, както и за отсрочване на данъци и/или 
социалноосигурителни вноски до края на юни 2021 г. Това стана по време на проведеното онлайн заседание на 
Националния съвет на Асоциацията, на което гости бяха министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, 
заместник-министърът на икономиката Яна Топалова и ръководителят на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ Илияна Илиева. 

 
По думите на министър Деница Сачева от началото на следващата 
година мерките за подкрепа на заетостта ще бъдат окрупнени. 
Това са мерките 60/40, за краткосрочна заетост 80/20, и новата 
мярка за затворени бизнеси, която ще стартира в края на 
ноември. Тя заяви, че ще направи всичко възможно до края на 
месец ноември документът с новия дизайн на единната мярка да 
бъде предоставен на социалните партньори и до средата на 
декември да са минали обсъжданията по него. Това окрупняване 
ще е изключително важно най-вече по отношение на т.нар. „де 
минимис“, защото ще ни даде възможност да влезем в Общата 
рамка на ЕК и изплатените средства да не се зачитат за държавна 
помощ. „МТСП ще настоява част от заема SURE да бъде използван 

за продължаващи мерки за подкрепа на заетостта и през следваща година.“, допълни министър Сачев 
а. Тя заяви още, че според министерството мерките трябва да продължат да работят до края на юни 2021 г., за да не 
става зависим бизнеса от държавно финансиране.  
„В момента проблемът за фирмите е острата нужда от ликвидна подкрепа. Краткосрочната и бърза помощ на държавата 
със средства от държавния бюджет може да се окаже решаваща за спасяването на икономиката на страната. 
Министерство на финансите, както и НАП разполагат с достатъчно експертен капацитет, както и с технологична 
инфраструктура, така че да се създаде механизъм за отсрочване на определена част от дължими суми. Така от една 
страна приходите в републиканския бюджет няма да бъдат сериозно засегнати, а от друга страна в бизнеса ще останат 
ликвидни средства, които да бъдат използвани за покриване на текущи разходи, запазване на заетост и стимулиране на 
потреблението, което в момента се явява основен проблем в кризата“, заяви по време на заседанието председателят на 
АИКБ Васил Велев. 
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АИКБ предлага създаването на специален алгоритъм за отсрочване на данъчни и социалноосигурително вноски в 
определен процент. Той ще е приложим за предприятия, които имат реализиран спад в оборота, проследим от 
справките-декларации за ДДС, които се подават в НАП. Предложението е спадът в оборота да може автоматично да се 
изчислява в портала на приходната агенция и да показва 
допустимата сума и срок за отсрочване на задълженията. 
Като друга изключително належаща мярка, която АИКБ 
поиска правителството да обмисли, беше представена 
възможността за помощ под формата на подкрепа за 
непокрити фиксирани разходи. Тя е насочена към 
предприятията, за които разпространението на COVID-19 е 
довело до преустановяване или намаляване на 
стопанската дейност. Целта е от помощта да се възползват 
компании, които имат спад в оборота през настоящата 
година с най-малко 30% в сравнение със същия период 
през 2019 г. Възможностите, които ЕК предоставя е 
интензитетът на помощта да не надвишава 70% от 
непокритите фиксирани разходи, като за микро- и 
малките предприятия тя ще е до 90%. Средствата могат да 
бъдат предоставени въз основа на прогнозирани загуби, докато окончателният размер на помощта се определя след 
изясняване на загубите въз основа на одитирани счетоводни отчети. 
Ръководителят на ОПИК Илияна Илиева пое ангажимент да запознае министъра на икономиката с предложенията на 
АИКБ, като помоли Асоциацията активно да се включи с предложения и за структуриране на процедурите по механизма 
React-EU. Тя запозна членовете на Националния съвет и с решението на ЕК, според което средствата по механизма ще 
бъдат преведени на два транша, съответно през 2021 г. и 2022 г., като по първия транш страната ни очаква 413 млн. евро. 
По време на онлайн заседанието бе обсъден и проектът за механизъм по договаряне и определяне на размера на 
минималната работна заплата за страната. Членовете на Националния съвет на АИКБ отново категорично заявиха своето 
несъгласие с административното определяне на размера на МРЗ. В период на икономическа криза това поредно 
повишаване на МРЗ носи още по-сериозни заплахи и рискове за икономиката на страната от преди. 
Асоциацията за пореден път се обърна към правителството и към социалните партньори с предложение за приемане на 
решение за своеобразна дерогация на размера на минималната месечна работна заплата в застрашените икономически 
дейности, в които средният осигурителен доход се изравнява или се доближава до минималната работна заплата в 
страната. АИКБ предлага за тези икономически сектори да остане действащ досегашния размер на МРЗ – 610 лева, както 
и новият размер на минималната работна заплата за страната (650 лв.) да бъде брутен и да включва всички 
законоустановени задължителни допълнителни възнаграждения към основното възнаграждение, като 
възнаграждението за прослужено време и други подобни. 
 
БНР 
 
√ Васил Велев и Димитър Манолов пред БНР: Грешките на бюджета 
Интервю на Явор Стаматов с Васил Велев и с Димитър Манолов в предаването „Неделя 150“  
„Прогнозата за спад на БВП е между 4-5%. Ще се върнем на равнището от 2018 година, когато минималната заплата беше 
510 лева, тоест, икономиката се връща на 510, а ние казваме 650. Ако виждате логика в това, ние се затрудняваме. 
Имаме близо 120 000 повече съкратени, отколкото назначени хора. В една такава обстановка не се увеличава 
минималната заплата“. Това коментира пред БНР Васил Велев от Асоциацията на индустриални капитал в България.  
По думите му голямата грешка на бюджета е, че не подкрепя икономиката, а подкрепя тези, които не са пострадали.  
С коментар по темата в предаването „Неделя 150“ се включи и Димитър Манолов, КТ „Подкрепа“:  
„За 30 години няма случай, в който да сме били с работодателите на едно мнение за минималната работна заплата. 
Хубавото на икономиката е, че е мека наука и върху едни и същи предпоставки могат да се направят диаметрално 
противоположни изводи... Бюджетът гледа на различните системи по различен начин... Има системи, на чието 
съществуване трябва да бъдат сложени различни начала - здравеопазване и образование. Финансирането им трябва да 
бъде променено, защото иначе ще си водим винаги едни и същи разговори“.  
Велев посочи, че от началото на годината до момента за бизнеса са платени 173 млн. лева.  
„Мярката не трябва да е 60/40, а 100/75. Когато се работи, 100% от доходите ги плаща предприятието, а когато не се 
работи - 75% компенсиране на отсъстващия доход от държавата... В бюджета трябва да се предвидят допълнителни 
средства за мярката за подкрепа на заетостта“.   
Според Манолов сега е моментът всички пенсии да се актуализират по един и същи принцип, което няма да се случи и 
ще нанесе по-голям удар на пенсионната система.  
„Работим в замърсена среда на дебат, дебатът не се случва. Ситуацията е нервна, правят се панически ходове 
управленски, които целят да потушат огнища на напрежение. Но така не се работи“.  
Интервюто с Васил Велев и с Димитър Манолов можете да чуете в звуковия файл. 
 
 
НОВА ТВ 

https://bnr.bg/post/101377606/greshkite-na-budjeta
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√ АИКБ и правителството обсъдиха нови мерки за подкрепа на предприятията 
Те са във връзка с втората вълна на COVID-19 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) обсъди с представители на правителството възможностите за 
въвеждане на различни мерки в подкрепа на икономиката в условията на пандемията от COVID-19. Основен акцент беше 
поставен върху новата възможност, която ЕК предоставя чрез Временната рамка за мерки за държавна помощ, а именно 
помощ под формата на подкрепа за непокрити фиксирани разходи, както и за отсрочване на данъци и/или 
социалноосигурителни вноски до края на юни 2021 г. Това стана по време на проведеното онлайн заседание на 
Националния съвет на Асоциацията, на което гости бяха министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, 
заместник-министърът на икономиката Яна Топалова и ръководителят на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ Илияна Илиева. 
По думите на министър Деница Сачева от началото на следващата година мерките за подкрепа на заетостта ще бъдат 
окрупнени. Това са мерките 60/40, за краткосрочна заетост 80/20, и новата мярка за затворени бизнеси, която ще 
стартира в края на ноември. Тя заяви, че ще направи всичко възможно до края на месец ноември документът с новия 
дизайн на единната мярка да бъде предоставен на социалните партньори и до средата на декември да са минали 
обсъжданията по него. Това окрупняване ще е изключително важно най-вече по отношение на т.нар. „де минимис“, 
защото ще ни даде възможност да влезем в Общата рамка на ЕК и изплатените средства да не се зачитат за държавна 
помощ. „МТСП ще настоява част от заема SURE да бъде използван за продължаващи мерки за подкрепа на заетостта и 
през следваща година.“, допълни министър Сачева. Тя заяви още, че според министерството мерките трябва да 
продължат да работят до края на юни 2021 г., за да не става зависим бизнеса от държавно финансиране. 
„В момента проблемът за фирмите е острата нужда от ликвидна подкрепа. Краткосрочната и бърза помощ на държавата 
със средства от държавния бюджет може да се окаже решаваща за спасяването на икономиката на страната. 
Министерство на финансите, както и НАП разполагат с достатъчно експертен капацитет, както и с технологична 
инфраструктура, така че да се създаде механизъм за отсрочване на определена част от дължими суми. Така от една 
страна приходите в републиканския бюджет няма да бъдат сериозно засегнати, а от друга страна в бизнеса ще останат 
ликвидни средства, които да бъдат използвани за покриване на текущи разходи, запазване на заетост и стимулиране на 
потреблението, което в момента се явява основен проблем в кризата“, заяви по време на заседанието председателят на 
АИКБ Васил Велев. 
АИКБ предлага създаването на специален алгоритъм за отсрочване на данъчни и социалноосигурително вноски в 
определен процент. Той ще е приложим за предприятия, които имат реализиран спад в оборота, проследим от 
справките-декларации за ДДС, които се подават в НАП. Предложението е спадът в оборота да може автоматично да се 
изчислява в портала на приходната агенция и да показва допустимата сума и срок за отсрочване на задълженията. 
Като друга изключително належаща мярка, която АИКБ поиска правителството да обмисли, беше представена 
възможността за помощ под формата на подкрепа за непокрити фиксирани разходи. Тя е насочена към предприятията, 
за които разпространението на COVID-19 е довело до преустановяване или намаляване на стопанската дейност. Целта е 
от помощта да се възползват компании, които имат спад в оборота през настоящата година с най-малко 30% в сравнение 
със същия период през 2019 г. Възможностите, които ЕК предоставя е интензитетът на помощта да не надвишава 70% от 
непокритите фиксирани разходи, като за микро- и малките предприятия тя ще е до 90%. Средствата могат да бъдат 
предоставени въз основа на прогнозирани загуби, докато окончателният размер на помощта се определя след 
изясняване на загубите въз основа на одитирани счетоводни отчети. 
Ръководителят на ОПИК Илияна Илиева пое ангажимент да запознае министъра на икономиката с предложенията на 
АИКБ, като помоли Асоциацията активно да се включи с предложения и за структуриране на процедурите по механизма 
React-EU. Тя запозна членовете на Националния съвет и с решението на ЕК, според което средствата по механизма ще 
бъдат преведени на два транша, съответно през 2021 г. и 2022 г., като по първия транш страната ни очаква 413 млн. евро. 
По време на онлайн заседанието бе обсъден и проектът за механизъм по договаряне и определяне на размера на 
минималната работна заплата за страната. Членовете на Националния съвет на АИКБ отново категорично заявиха своето 
несъгласие с административното определяне на размера на МРЗ. В период на икономическа криза това поредно 
повишаване на МРЗ носи още по-сериозни заплахи и рискове за икономиката на страната от преди. 
Асоциацията за пореден път се обърна към правителството и към социалните партньори с предложение за приемане на 
решение за своеобразна дерогация на размера на минималната месечна работна заплата в застрашените икономически 
дейности, в които средният осигурителен доход се изравнява или се доближава до минималната работна заплата  в 
страната. АИКБ предлага за тези икономически сектори да остане действащ досегашния размер на МРЗ - 610 лева, както 
и новият размер на минималната работна заплата за страната (650 лв.) да бъде брутен и да включва всички 
законоустановени задължителни допълнителни възнаграждения към основното възнаграждение, като 
възнаграждението за прослужено време и други подобни. 
 
News.bg 
 
√ АИКБ иска алгоритъм за отсрочка на данъци и социални осигуровки  
Асоциация на индустриалния капитал в България обсъди с представители на правителството възможностите за 
въвеждане на различни мерки в подкрепа на икономиката в условията на пандемията от коронавирус. 
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Беше разгледана новата възможност, предоставена от ЕК чрез Временната рамка за мерки за държавна помощ, а именно 
помощ под формата на подкрепа за непокрити фиксирани разходи, както и за отсрочване на данъци и/или 
социалноосигурителни вноски до края на юни 2021 г. 
Социалният министър Деница Сачева посочи, че от началото на 2021 г. мерките за подкрепа на заетостта ще бъдат 
окрупнени. Това са мерките 60/40, за краткосрочна заетост 80/20, както и мярката за затворени бизнеси, която ще 
стартира в края на ноември. 
Сачева увери, че ще направи всичко възможно до края на ноември документът с новия дизайн на мярката да бъде 
предоставен на социалните партньори, така че до средата на декември да са минали обсъжданията по него. По нейни 
думи въпросното окрупняване ще е изключително важно основно по отношение на т.нар. "де минимис", защото ще даде 
възможност страната ни да влезе в Общата рамка на ЕК и изплатените средства да не се зачитат за държавна помощ. Тя 
посочи, че социалното министерство ще настоява част от заема SURE да бъде използван за продължаващи мерки за 
подкрепа на заетостта и догодина. Мерките трябва да продължат да работят до края на юни 2021 г., за да не става 
зависим бизнесът от държавно финансиране. 
От своя страна председателят на АИКБ Васил Велев посочи, че бързата помощ на държавата със средства от държавния 
бюджет може да се окаже решаваща за спасяването на икономиката ни. 
От Асоциацията предлагат да бъде създаден специален алгоритъм за отсрочване на данъчни и социалноосигурителни 
вноски в определен процент. Той ще е приложим за предприятия с реализиран спад в оборота, който е проследим от 
справките-декларации за ДДС, които се подават в НАП. Предложението е спадът в оборота да може автоматично да се 
изчислява в портала на Приходната агенция и да показва допустимата сума и срока за отсрочване на задълженията. 
АИКБ настоя да бъде обмислена и възможността за помощ под формата на подкрепа за непокрити фиксирани разходи. 
Тя е насочена към предприятията, за които разпространението на коронавируса е довело до преустановяване или 
намаляване на стопанската дейност. Целта е от помощта да се възползват компании с пне 30% спад в оборота през тази 
година в сравнение със същия период през 2019 г. Възможностите, които ЕК предоставя, е интензитетът на помощта да 
не надвишава 70% от непокритите фиксирани разходи, като за микро- и малките предприятия тя ще е до 90%. Средствата 
могат да бъдат предоставени на базата на прогнозирани загуби, а окончателният размер на помощта се определя след 
изясняване на загубите въз основа на одитирани счетоводни отчети. 
Ръководителят на ОПИК Илияна Илиева пое ангажимент да запознае министъра на икономиката с предложенията на 
АИКБ. Тя запозна членовете на Националния съвет и с решението на ЕК, според което средствата по механизма React-EU 
ще бъдат преведени на два транша - през 2021 г. и 2022 г., като по първия транш страната ни очаква 413 млн. евро. 
Относно проекта за механизъм по определяне на размера на минималната работна заплата за страната от АИКБ заявиха 
своето несъгласие с административното определяне на размера й. Според тях в период на икономическа криза това 
поредно повишаване на МРЗ носи още по-сериозни рискове за икономиката на страната от преди. 
Асоциацията предложи да бъде прието решение за дерогация на размера на минималната месечна работна заплата в 
застрашените икономически дейности, в които средният осигурителен доход се изравнява или се доближава до 
минималната работна заплата в страната. Предлага се за тези икономически сектори да остане действащ досегашният 
размер на МРЗ - 610 лева, а също новият размер на минималната работна заплата за страната (650 лв.) да бъде брутен и 
да включва всички законоустановени задължителни допълнителни възнаграждения към основното възнаграждение. 
 
Дарик  
 
√ АИКБ и правителството обсъдиха нови мерки за подкрепа на предприятията 
Те са във връзка с втората вълна на COVID-19 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) обсъди с представители на правителството възможностите за 
въвеждане на различни мерки в подкрепа на икономиката в условията на пандемията от COVID-19. 
Основен акцент беше поставен върху новата възможност, която ЕК предоставя чрез Временната рамка за мерки за 
държавна помощ, а именно помощ под формата на подкрепа за непокрити фиксирани разходи, както и за отсрочване на 
данъци и/или социалноосигурителни вноски до края на юни 2021 г. 
Това стана по време на проведеното онлайн заседание на Националния съвет на Асоциацията, на което гости бяха 
министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, заместник-министърът на икономиката Яна Топалова и 
ръководителят на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ Илияна Илиева. 
По думите на министър Деница Сачева, от началото на следващата година мерките за подкрепа на заетостта ще бъдат 
окрупнени. Това са мерките 60/40, за краткосрочна заетост 80/20, и новата мярка за затворени бизнеси, която ще 
стартира в края на ноември. 
Тя заяви, че ще направи всичко възможно до края на месец ноември документът с новия дизайн на единната мярка да 
бъде предоставен на социалните партньори и до средата на декември да са минали обсъжданията по него. 
Това окрупняване ще е изключително важно най-вече по отношение на т.нар. „де минимис“, защото ще ни даде 
възможност да влезем в Общата рамка на ЕК и изплатените средства да не се зачитат за държавна помощ. 
„МТСП ще настоява част от заема SURE да бъде използван за продължаващи мерки за подкрепа на заетостта и през 
следваща година“, допълни министър Сачева. Тя заяви още, че според министерството мерките трябва да продължат да 
работят до края на юни 2021 г., за да не става зависим бизнеса от държавно финансиране. 
„В момента проблемът за фирмите е острата нужда от ликвидна подкрепа. Краткосрочната и бърза помощ на държавата 
със средства от държавния бюджет може да се окаже решаваща за спасяването на икономиката на страната. 
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Министерство на финансите, както и НАП разполагат с достатъчно експертен капацитет, както и с технологична 
инфраструктура, така че да се създаде механизъм за отсрочване на определена част от дължими суми. 
Така от една страна приходите в републиканския бюджет няма да бъдат сериозно засегнати, а от друга страна в бизнеса 
ще останат ликвидни средства, които да бъдат използвани за покриване на текущи разходи, запазване на заетост и 
стимулиране на потреблението, което в момента се явява основен проблем в кризата“, заяви по време на заседанието 
председателят на АИКБ Васил Велев. 
АИКБ предлага създаването на специален алгоритъм за отсрочване на данъчни и социалноосигурително вноски в 
определен процент. Той ще е приложим за предприятия, които имат реализиран спад в оборота, проследим от 
справките-декларации за ДДС, които се подават в НАП. 
Предложението е спадът в оборота да може автоматично да се изчислява в портала на приходната агенция и да показва 
допустимата сума и срок за отсрочване на задълженията. 
Като друга изключително належаща мярка, която АИКБ поиска правителството да обмисли, беше представена 
възможността за помощ под формата на подкрепа за непокрити фиксирани разходи. 
Тя е насочена към предприятията, за които разпространението на COVID-19 е довело до преустановяване или 
намаляване на стопанската дейност. Целта е от помощта да се възползват компании, които имат спад в оборота през 
настоящата година с най-малко 30% в сравнение със същия период през 2019 г. 
Възможностите, които ЕК предоставя е интензитетът на помощта да не надвишава 70% от непокритите фиксирани 
разходи, като за микро- и малките предприятия тя ще е до 90%. 
Средствата могат да бъдат предоставени въз основа на прогнозирани загуби, докато окончателният размер на помощта 
се определя след изясняване на загубите въз основа на одитирани счетоводни отчети. 
Ръководителят на ОПИК Илияна Илиева пое ангажимент да запознае министъра на икономиката с предложенията на 
АИКБ, като помоли Асоциацията активно да се включи с предложения и за структуриране на процедурите по механизма 
React-EU. 
Тя запозна членовете на Националния съвет и с решението на ЕК, според което средствата по механизма ще бъдат 
преведени на два транша, съответно през 2021 г. и 2022 г., като по първия транш страната ни очаква 413 млн. евро. 
 
Investor.bg 
 
√ Мерките за подкрепа на заетостта ще бъдат обединени от догодина 
АИКБ обсъди с правителството нови мерки за подкрепа на бизнеса заради пандемията  
От началото на следващата година мерките за подкрепа на заетостта ще бъдат окрупнени. Това са мерките 60/40 за 
запазване на заетостта, 80/20 за краткосрочна заетост и новата мярка за затворени бизнеси, която ще стартира в края на 
ноември. Това е съобщила социалният министър Деница Сачева по време на заседание на Националния съвет на 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Сачева е заявила, че до края на ноември документът с новия дизайн на единната мярка ще бъде предоставен на 
социалните партньори и до средата на декември трябва да са минали обсъжданията по него. 
„Това окрупняване ще е изключително важно най-вече по отношение на т.нар. „де минимис“, защото ще ни даде 
възможност да влезем в Общата рамка на ЕК и изплатените средства да не се зачитат за държавна помощ. „МТСП ще 
настоява част от заема SURE да бъде използван за продължаващи мерки за подкрепа на заетостта и през следваща 
година“, е казала Сачева, цитирана в съобщение на АИКБ. 
Според министерството мерките трябва да продължат да работят до края на юни 2021 г., за да не става зависим бизнесът 
от държавно финансиране.  
„В момента проблемът за фирмите е острата нужда от ликвидна подкрепа. Краткосрочната и бърза помощ на държавата 
със средства от държавния бюджет може да се окаже решаваща за спасяването на икономиката на страната. ... да се 
създаде механизъм за отсрочване на определена част от дължими суми. Така от една страна приходите в 
републиканския бюджет няма да бъдат сериозно засегнати, а от друга страна, в бизнеса ще останат ликвидни средства, 
които да бъдат използвани за покриване на текущи разходи, запазване на заетост и стимулиране на потреблението, 
което в момента се явява основен проблем в кризата“, е заяви по време на заседанието председателят на АИКБ Васил 
Велев. 
АИКБ предлага създаването на специален алгоритъм за отсрочване на данъчни и социалноосигурителни вноски в 
определен процент. Той ще е приложим за предприятия, които имат реализиран спад в оборота, проследим от справките 
декларации за ДДС, които се подават в НАП. Предложението е спадът в оборота да може автоматично да се изчислява в 
портала на приходната агенция и да показва допустимата сума и срок за отсрочване на задълженията. 
Като друга мярка, която АИКБ поиска правителството да обмисли, е представена възможността за помощ под формата на 
подкрепа за непокрити фиксирани разходи. Тя е насочена към предприятията, за които разпространението на COVID-19 е 
довело до преустановяване или намаляване на стопанската дейност. Целта е от помощта да се възползват компании, 
които имат спад в оборота през настоящата година с най-малко 30% в сравнение със същия период през 2019 г. 
Възможностите, които ЕК предоставя, е интензитетът на помощта да не надвишава 70% от непокритите фиксирани 
разходи, като за микро- и малките предприятия тя ще е до 90%. Средствата могат да бъдат предоставени въз основа на 
прогнозирани загуби, докато окончателният размер на помощта се определя след изясняване на загубите въз основа на 
одитирани счетоводни отчети. 
 
 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/pri-novo-zatiagane-na-merkite-dyrjavata-podpomaga-oshte-50-hil-zaeti-315517/
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Bulgaria ON AIR 
 
√ Антикризисен или предизборен е Бюджет 2021? 
Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" и Добрин Иванов от АИКБ в ефира на "Денят ON AIR"  
Без дебати в рамките на 20 минути депутатите от ресорната комисия приеха бюджета за следващата година. Социален 
или предизборен е той? 
"Бюджетът трудно може да бъде наречен антикризисен. Ние сме в криза и всички разходи трябва да са ориентирани в 
подпомагане на бизнеса и на икономиката. Противно на това, мерките са в обратна посока, даже са прокризисни. Този 
бюджет категорично е предизборен. Повишаване на пенсиите, социалните плащания, възнагражденията на 
държавните служители, които са 500 000 души. Всички държавни служители ще получат 10% увеличение. На учителите -
 17%. На хората на първа линия - 30%. В същото време допълнително се дават 50 лева на пенсионерите за първите 3 
месеца. Ние разкритикувахме това остро, заради рухването на пенсионния модел", коментира в ефира на "Денят ON AIR" 
Добрин Иванов от АИКБ. 
Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" от своя страна изрази мнение, че новоприетият бюджет бил предизборен, но все пак 
имал своите предимства. 
"Бюджет 2021 до голяма степен е предизборен, но това не означава, че е грешен. Точно по този начин трябваше да се 
държат управляващите през следващите 10 години. Ако го бяха направили, социалното напрежение щеше да бъде много 
по-ниско. Сега се обсъжда поредната мярка, с която да се плащат компенсации - по 24 лв. на ден за хората от тези 
сектори, които са в неплатен отпуск. Но това не се отнася до хората от другите сектори. Ясно е, че когато работодателят е 
притиснат, той притиска и работниците си. Ние настоявахме за това хората, които са в уязвимите групи, също да 
получават поне тази компенсация, която е около 500 лева на месец", обясни тя пред Bulgaria ON AIR. 
По темата за детските надбавки Добрин Иванов сподели, че посредством тях се разходвал публичен ресурс, което било 
неправилно. 
"В първия вариант на предложението детски надбавки за всички ние се обявихме против, тъй като тези надбавки имат 
характер на социално подпомагане, което е безсмислено за родители, които имат достатъчно високи доходи. Това за нас 
беше разходване на публичен ресурс в неправилна насока. Този ресурс можеше да се насочи по по-ефикасен начин", 
заяви той. 
Ваня Григорова се съгласи, че детските надбавки не бива да бъдат социална помощ, както е било до началото на 2001-
2002 г. По думите ѝ това е демографска мярка и такава трябвало да бъде. Това, което в момента се предлагало, било 
пълен миш-маш.  
"Става дума за тотално непостоянство от страна на правителството - опит да се угажда на всякакви страни абсолютно 
безпринципно. Да, данъчната система трябва да бъде реформирана и това трябва да се случи спешно. Не трябваше да се 
допуска фирми да крадат от бюджета. Вместо да се дадат тези средства за всички деца, отново се злоупотреби", допълни 
Григорова. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
Мениджър 
 
√ Бизнесът настоя за строги мерки срещу заведенията, нарушаващи мерките  
Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България настояват за най-строги санкции на 
установените нарушители на противоепидемичните мерки от страна на бранша.   
"Изразяваме нашата подкрепа за действията на МВР и РЗИ при извършените от тях проверки на нощни заведения и се 
разграничаваме от извършителите на нарушения. Подобно поведение е проява на безотговорност по време на криза и 
застрашава живота и здравето на хората", се казва в позиция на Българската асоциация на заведенията. 
"Хиляди наши членове, които спазват мерките и търпят сериозни загуби, са възмутени от подобни практики на нелоялна 
конкуренция и ги осъждат остро. Призоваваме също така да започнат масови проверки на партитата, организирани в 
частни помещения, на които не се спазват никакви мерки. Без значение кой е организаторът, това е безотговорно 
поведение, което заобикаля правилата и води единствено до дребно печалбарство в сивия сектор и необоснован риск.   
За пореден път призоваваме за спазване на всички правила, за да излезем възможно най-бързо от кризата с Covid-19.", 
допълват още от организациите. 
Преди дни екипи на столичната полиция и РЗИ установиха редица нарушения на работното време на заведения в София. 
При проверка в едно от заведенията персоналът не допуснал проверяващите и около 200 клиенти останали заключени в 
заведението. В заведение на ул. "Христо Белчев", където е имало над 100 клиенти, също са установени нарушения. А на 
ул. "Врабча" в частен клуб след 23.30 часа е имало посетители. 
БАЗ е част от Българската стопанска камара и Асоциацията на индустриалния капитал в България. Сред членовете на 
Българската асоциация на заведенията са Café Memento, Carrussel, Sofia Live Club, Raffy bar, Ugo, One more bar, Bedroom 
Bash Bar и други. 
 
 
 

 
 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/209671-eksperti-byudzhet-2021-kategorichno-e-predizboren
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Бойко Борисов: Държавата помогна с над 1 млрд. лв. на бизнеса в кризата 
С над 1 милиард лева правителството е подкрепило бизнеса по време на кризата, съобщи премиерът Борисов, който 
посети най-голямата компания в областта на електронната отбранителна индустрия. 
Премиерът посети и 33-километровия рехабилитиран път Самоков - Дупница, част от стратегическия коридор номер 8, 
който трябва да свърже Северна Македония и България. 
Според премиера е важно хората да продължат да работят в условията на криза, за което кабинетът помага на бизнеса с 
мярката 60 на 40. 
"Дотука за бизнеса през социалното и икономическото министерство - 1 милиард", каза Бойко Борисов, министър-
председател. 
Антикризисните мерки на кабинета в подкрепа на бизнеса дават резултат, според Борисов. 
"Защото има 60:40, някъде са 80:20 и резултатът е много засега добър. Безработицата я държим", допълни Бойко 
Борисов. 
Подкрепата на кабинета за бизнеса ще продължи. 
"Важно е да работят хората, това им донася и психическо здраве, и пара, и не се чувстват така застрашени. Като 
има гаранция, че няма да ги уволняват", посочи Бойко Борисов. 
В най-голямата фирма в областта на електронната отбранителна индустрия, която изнася заглушители за бомби и 
бронирана техника за целия свят, са запазени над 80 работни места за 390 000 лева по мярката 60:40. 
"Египетският президент е с такава ме посреща", каза още Бойко Борисов. 
Пандемията е нанесла тежки щети на икономиката в целия свят. 
"За тия няколко месеца... А то ни се струва, че тая пандемия е с години. А то всъщност е от началото-края на март. 
Просто ни съсипа", каза Бойко Борисов. 
Премиерът оцени мерките за борба с вируса. 
"Виждаш на Щатите икономиката, на Великобритания. И сега с тия затваряния. В Европа - пълен "локдаун". Хем не 
дава никакъв реален резултат от заболяването, хем огромни щети за бюджетите и за БВП", допълни премиерът. 
Борисов препоръча на фирмата да кандидатства за поставяне на лед осветление в общините, за да бъдат намалени 
загубите в електроенергия. 
"Единият реактор в "Козлодуй" работи за загубите само, което отива по мрежата", уточни Бойко Борисов. 
По-късно Борисов посети 33-километровия изцяло рехабилитиран за 28 млн. лв. път Самоков-Дупница, част от коридор 
номер 8. 
 
√ България остава на последно място по използване на високи технологии 
България се надява да получи 2,7 млрд. лева за изграждане на дигитална, пътна и жп свързаност по европейски 
инструмент. Според експерти и икономисти обаче, вече сме закъснели с проектите и те не гарантират достатъчно 
реформи. 
В петък планът беше представен от вицепремиера Томислав Дончев и транспортния министър Росен Желязков на 
специална онлайн конференция. 
Въпреки че сме известни с IT специалистите си, България остава на последно място в Европейския съюз по използване на 
високи технологии, показват данните на транспортното министерство. 
Росен Желязков, министър на транспорта: В определени райони на страната едва 1% от домакинствата се 
възползват от високоскоростните технологии, което е много под средната стойност на Европа, там е около 20-
25%. 
Заради това и от министерството смятат да заложат във всяка европоръчка изискването при проектиране на 
строителство, ремонт и реконструкция на пътища да се полагат и елементи на електронните съобщителни мрежи. 
Томислав Дончев, вицепремиер: Когато коментираме с вас след две-три години, например към 2026 г., когато ще 
отчитаме ефекта от изпълнението на плана, класацията и позицията на България да бъде много по-добра, което е 
важно. Наред с това е много по-важно да имаме висока удовлетвореност от потребителите, от всичко, което се е 
случило. 
Бизнесът напомни и за електронното правителство като част от реформата. 
Петър Статев, председател на Надзорния съвет на "София Тех Парк": Трябва да бъде довършена реформата в 
административното управление на България, така щото, министерствата да не бъдат тези феодални владения, 
първични разпоредители на бюджети, които не си говорят с другите такива. 
Важно е и как се изпълняват проектите. 
Петър Статев, председател на Надзорния съвет на "София Тех Парк": Когато пътувам със самолета от Истанбул 
до София отгоре аз виждам блестящите ленти на магистралите и всичко е страхотно, картината е радостна, но 
на другия ден, като се кача в колата си и отивам към Бургас, аз виждам, че тази същата лента е съвсем различна.  
Недостатък на новия план според икономиста Георги Ангелов е, че в него е заложена само една реформа за 2,7 млрд. 
лева. 
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Георги Ангелов, икономист: Съжалявам, но няма да ни дадат тези пари с една единствена реформа, няма да стане 
това, този план идеята му е да направи структурна трансформация на икономиката, множество реформи и да се 
докаже, че те ще направят точно тази структурна трансформация. 
Според икономиста също така трябва да се помисли и за по-бързо изпълнение на проектите, защото те ще имат много 
по-голямо значение ако се изпълняват още догодина, така ще помогнат на България да се възстанови от коронакризата. 
 
√ ВАС отмени текстове от Наредбата за касовите апарати  
Тричленен състав на Върховния административен съд отмени текстове от Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане 
чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и 
изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Това са чл. 3, ал. 16, чл. 16, ал. 3, чл. 38, ал. 
4, чл. 52б, чл. 52 г, чл. 52д, чл. 52и, чл. 52к, ал. 2, чл. 52н и Приложение № 34 и 35 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. 
Административно дело № 8705 от 2019 г. беше образувано по жалби на над 40 организации и фирми. 
При приемането на измененията в наредбата са допуснати съществени нарушения на административно-
производствените правила, които са достатъчно основание за тяхната незаконосъобразност, както и че същите водят и до 
нарушение на материалния закон. 
Законът придава изключително значение на мотивите на предложението за приемане на нормативен акт и възможността 
за предварителното му разгласяване и обсъждане с всички заинтересовани преди внасянето му за обсъждане и 
приемане от компетентния орган, за да се гарантират принципите на обоснованост, стабилност откритост и 
съгласуваност, които формулират и целите на разпоредбата. 
Спазването на тези изисквания дава гаранции, че при формирането на волята на органа ще бъдат съобразени всички 
необходими обстоятелства при регулиране на определени обществени отношения по един разумен, компетентен и 
стабилен начин. 
Налице е и нарушение на чл. 77 АПК, съгласно който компетентният орган издава нормативния административен акт, 
след като обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения. В случая не е налице 
обсъждане по смисъла на цитираната норма. Приложените по делото справки за предложенията, становищата и 
възраженията, получени при публикуването на проектите на наредбите на интернет страницата на министерството на 
финансите и на Портала за обществени консултации, не установяват изпълнение на законовите изисквания. Това 
обосновава извод, че обсъждането е формално. 
Върховните съдии приемат, че са нарушени и изискванията на чл. 6, § 1 от Директива ЕС 2015/1535. Според нея трябва да 
бъде изпълнена процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно 
услугите на информационното общество. 
 
√ Алибегов: Всички къщи за гости и вили са наети за 8 декември, даже с диджеи  
Незабавно затваряне и отнемане на разрешителните за заведенията, които заобикалят новите противоепидемични 
мерки. Това поискаха от Българската асоциация на заведенията и от Сдружението на заведенията в България. 
Както ние предположихме още преди месец, особен здравен ефект от затварянето на заведенията няма. Хората, които 
не ги е страх или не вярват в коронавируса, ще намерят начин да се забавляват. Това се случва в къщи за гости, в хотелски 
комплекси, обясни в "Денят започва" по БНТ Ричард Алибегов, председател на Асоциацията на заведенията. 
Според него, 5 заведения в София са се пробвали да заобиколят закона, а в бранша мерките се спазват на 98%. 
Всички къщи за гости и вили са наети за 8 декември, даже се чува, че са наети диджеи, хората ще празнуват, смята 
Алибегов. 
Според него, ако се стигне до пълно затваряне за 2 или 3 седмици, това вече ще е края и то не само за бранша на 
ресторантьорите. 
Вижте повече във видеото. 
 
√ Изследване на БАН: Рязък спад в одобрението на мерките срещу COVID-19 
Има рязък спад в одобрението на мерките, които държавата предприема срещу коронавируса. Това показва изследване 
на департамент "Психология" в Института за изследване на населението и човека към Българската академия на науките. 
В скала от 1 до 10, където 1 означава "тотално неадекватни", а 10 - "напълно адекватни", средната оценка за 
мерките през март е 7,01, а през ноември пада до 4,59. 
Данните показват още, че 6% от анкетираните вече са прекарали болестта, а 5% в момента боледуват. 89% не са 
боледували. 
На въпроса "Коя е по-голямата заплаха за Вас?", икономическите последици от настоящата криза е на първа позиция 
както през март, така и през ноември. 
Изследването на БАН е проведено сред 673-ма души в периода 9-15 ноември онлайн. 
 
√ ОП "Наука и образование": Как се използват дигиталните технологии в обучението  
Два клуба за извънкласни дейности работят в столичното 10-то средно училище - "Дигитални изследователи" и "Покорих 
още един връх". Те са създадени по проект "Образование за утрешния ден" на Оперативната програма "Наука и 
образование". Целта е в обучението да се използват дигиталните технологии. Учениците работят с две интерактивни 
дъски, правят виртуални опити по химия или пък виждат как изглеждат геометричните фигури, които иначе им е трудно 
да си представят. 

https://bntnews.bg/news/alibegov-vsichki-kashti-za-gosti-i-vili-sa-naeti-za-8-dekemvri-dazhe-s-dijei-1084213news.html
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Столичното 10-то средно училище. След часовете шестокласници учат предмета "Човекът и природата". Учениците 
правят химични съединения чрез виртуална химична лаборатория и специална интерактивна дъска. 
"Стефи ще ни демонстрира, използвайки виртуалната химична лаборатория, получаването на вода. Заповядай , 
Стефи", каза Йорданка Милева, ръководител на клуб "Дигитални изследователи". 
Стефи избира колба, поставя в нея кислород и водород и получава вода. Друга ученичка пък смесва виртуално цинк и 
солна киселина и получава цинков хлорид и водород. 
"Ти изрази взаимодействието между желязо и сяра, желязото е метал, търсим го в менюто на метали, ето това е знакът 
на химичния елемент желязо, отиди на неметали, защото сярата е неметал", каза Йорданка Милева. 
Тук обаче дъската показва грешка - реакция не може да протече, защото желязото и сярата реагират само при загряване. 
В съседната стая други шестокласници учат извънкласно математика. Урокът е за правоъгълен паралелепипед и също с 
виртуална дъска. 
"Тук можем да видим нагледно правоъгълният паралелепипед с неговите измерения, съответно можем да го 
погледнем от всичките страни, виждаме колко стени има, околни ръбове", обясни Светла Вълова, ръководител на 
Клуб "Покорих още един връх". 
С програмата могат да се променят и измеренията на фигурата - дължина, широчина, височина и да се получи нов 
паралелепипед. Може да се направи развивката му, да се намери лицето и обема му. 
"Когато увеличаваме дължината, обемът нараства или намалява? Нараства, точно така!", каза Светла Вълова, 
ръководител на Клуб "Покорих още един връх". 
През минална учебна година тук в училището започват работа два клуба - "Дигитални изследователи", който се занимава 
с природни науки и "Покорих още един връх", в който се учи математика. Каква е целта им? Да се използват дигиталните 
технологии и STEM подходът - математика, инженерство, наука. Учениците от двата клуба работят с две интерактивни 
дъски. Така получават достъп до електронно съдържание. То пък може да се съхрани и сподели в различни платформи, 
дори в електронния дневник на училището. 
"Според мен по-добро е използването на това съчетение от дигитални технологии и знание, защото сами видяхме 
учениците си задават въпроси, даже дори на базата на хипотези, дори на базата на проба грешка у тях се развива 
мислене, всеки един от участниците до голяма степен разви своето креативно мислене. Съвременните деца трябва 
да бъдат обучавани по този начин. Смятам, че това е успешният подход", каза Йорданка Милева, ръководител на 
клуб "Дигитални изследователи". 
БНТ: А кой начин е по-интересен, този в който участвате или нормален урок? 
Станислава Пенарева, 6 клас: Този мисля, че е по-интересен. 
Мариан Стойчев, 6 клас: Да, много по-добре е отколкото по учебник. 
Ангел Иванов, 6 клас: Аз така ги разбирам повече нещата. 
Работата си двата клуба продължават и през тази учебна година. 
"Използваме тъчскрийн и използваме виртуалния училищен кабинет по математика, който много ни помага съответно да 
визуализираме телата, обектите и по този начин да представяме материала много по-достъпно със съвременни 
интерактивни методи на преподаване. Напоследък масово е разпространено, че математиката е скучна наука, ние 
искаме да покажем, че това съвсем не е така и благодарение на дигиталните технологии успяваме да го направим", каза 
Светла Вълова, ръководител на Клуб "Покорих още един връх". 
"Този начин, който е с интерактивната дъска по проекта, ми е много по- интересен, можем да визуализираме всичко, 
което госпожата трябва да нарисува или трябва да си представим, защото е трудно да си представим паралелепипед, 
куб, пирамида, всичко. Това е ерата на дигиталните устройства и на всички ни е по-интересно да го видим на дъската, 
която е електронна, да го видим на компютъра, на таблета, на телефона", каза Георги Генев, 6 клас. 
Костантин Косев, 6 клас: Да, някакси тази дъска много ми харесва. 
Двата клуба са създадени по проект "Образование за утрешния ден " на Оперативна програма "Наука и образование за 
интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския социален фонд. Проектът е започнал през октомври 2019-а и ще 
завърши през октомври 2022-ра. Той е на стойност над 104 млн. лева, обхванати са 1940 училища и 60 детски градини. 
Около 4 400 лева вече е получило и 10-то училище - за консумативи и хонорари на учителите. 
"Считам, че всичко това, което правим е полезно, защото то отговаря и на училищната стратегия, която 
изпълняваме. Опираме се на някои утвърдени практики- децата учат, за да учат наистина. Тук са деца, които 
работят по тези проекти 5-7 клас и на тях в 7-и клас им предстои една професионална ориентация, така че ние им 
помагаме най-вече и за тяхното кариерно ориентиране. Считам, че участието на училището в тези проекти е 
положително и носи само добавена стойност за всички нас", каза Нели Филипова, директор на 10-то СУ "Теодор 
Траянов. 
Освен клубовете по интереси, училището участва и в още един проект на Оперативна програма "Наука и образование за 
интелигентен растеж". Това е програмата за квалификация на учители, която е помогнала на двете учителки и на 
петнайсет други техни колеги да се подготвят за дигиталното преподаване. Проектът е на обща стойност над 19 млн. лева 
и ще приключи през тази учебна година. 
 
√ Между София и Скопие - как ще приключи напрежението в отношенията на двете страни  
"Емоцията е повече в създалата се ситуация и това е за сметка на хладния разум. Това пречи на Северна Македония на 
види, че не България я спира по европейския път, а го правят самите те с нивото на тяхната демокрация, най-общо 
казано. Те трябва да осъзнаят този проблем и да направят преоценка на това, което са направили или не са направили по 
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този път". Така журналистът Костадин Филипов започна коментара си за нарежението между двете балкански съседки 
при гостуването си в студиото на "Денят започва". 
"Лично аз много се радвам на твърдата българска позиция, защото добре познавам ситуацията в Северна Македония за 
разлика от много други българи, които считат, че са запознати. Затова тези емоции не ме учудват, но пък всички видяха 
лицемерието на северномакедонските политици", каза археологът и историк проф. Николай Овчаров - също гост в 
предаването. 
"На 8 декември предстои краят на този рунд… Призовавам българските политици, които бяха обединени до този момент, 
да продължат да действат по този начин… Ние рискуваме да загубим нашата история, да не говорим и за нашия език", 
добави историкът. 
По думите на Костадин Филипов няма начин северномакедонците да заобиколят България и нейната позиция по път си 
към европейското семейство. 
"Все пак решенията, които се взимат в ЕС, са решения с консенсус - и една държавата да има която не е съгласна, 
решението не може да мине… Подозирам, познавайки техния манталитет, че ще търсят подкрепа от сили, които биха 
могли да окажат влияние върху българската политика, върху българската единна позиция. За първи път у нас има такъв 
консенсус между опозиция и управляващи, 84% от българската общественост казва, че при това поведение, което имаме 
отстреща, да не ги пускаме", добави журналистът. 
Какво още казаха гостите в предаването, вижте във видеото. 
 
√ София в червения сектор по замърсяване тази сутрин  
София тази сутрин е в червения сектор по замърсяване на въздуха. Показателят на фини прахови частици е 59.2 µg/m³, 
сочи индексът за качеството на въздуха в столицата. 
Така София се нарежда на 13-о място в света по мръсен въздух днес. Първото място е за град Лахор в Пакистан, второ и 
трето място са за градовете в Индия – Делхи и Мумбай. 
Столицата на Хърватия – Загреб, тази сутрин е на четвърто място в света по замърсяване на въздуха. Друга балканска 
столица, тази на Босна и Херцеговина – Сараево, пък е на седмо място. 
Най-чист е въздухът тази сутрин в столицата на Австралия Канбера, непосредствено след нея се нареждат нашите съседи 
в Скопие, на трето място по чист въздух е Нагоя в Япония. 
 
√ България е внесла жалба срещу пакет "Мобилност" в съда на ЕС  
България е внесла жалба срещу пакет "Мобилност" в съда на ЕС преди около две седмици. Това съобщи евродепутатът 
от Европейската народна партия Андрей Новаков. 
Той уточни, че по всяка вероятност това са направили и Полша, Унгария, Литва, Латвия и Кипър. 
Според Новаков решението на Съда може да се очаква в рамките на година. 
Той припомни, че има гратисен период от 18 месеца, през които няма да се прилагат най-неблагоприятните от закона 
разпоредби за нашата държава и други страни членки от периферията на ЕС разпоредби. Една от тях е връщането на 
камиона в страната, в която е регистрирана фирмата, на всеки 8 месеца. 
 
БНР 
 
√ Средна ефективност от 70% на Covid ваксината на AstraZeneca и Оксфордския университет 
Ефективността на ваксината може да достигне 90% при една доза 
Компанията AstraZeneca заяви в понеделник, че ваксината срещу коронавирус, разработена съвместно с Оксфордския 
университет, постига средна ефективност от 70% при защита срещу вируса в два сегмента на изследването. Това показват 
резултати от последните клинични проучвания, съобщава Ройтерс. 
AstraZeneca посочи, че трябва незабавно да се подготви за подаване на данни на регулаторните органи. 
Според шведско-британска мултинационална фармацевтична и биофармацевтична компания със седалище в 
Кеймбридж, Англия, ефективност демонстрират два различни режима на дозиране с ваксината: 
Според тествания режим ефективността на ваксината е скочила до 90%, а именно, когато пациентите за първи път са 
получили половин доза, последвана от пълна доза един месец по-късно. Комбинирайки двата режима на дозиране, 
ефективността на ваксината е достигнала 70,4%. 
Изследването се основава на 131 случая на коронавирус при междинен анализ. 
AstraZeneca заяви, че нейната ваксина срещу Covid-19 може да се съхранява, транспортира и обработва при нормални 
хладилни условия между 2 и 8 градуса по Целзий. 
Главният изпълнителен директор на фирмата твърди, че ваксината е "високо ефективна" срещу коронавируса, въпреки че 
показана от нея ефективност изглежда малко по-ниска в сравнение с резултатите за ефективността на ваксините на 
компаниите Pfizer/BioNTech и Moderna, които бяха представени през последните две седмици. 
 
√ Заев: Да изградим мостове на сътрудничество чрез зачитане на взаимните интереси  
Да оставим историята на историците. Можем да я използваме по положителен начин. Тя ни обединява, сплотява ни и 
чрез нея можем да градим мостове на сътрудничество и още по-голямо братство. Тази обща история, ако я направим по-
македонска или по-българска, може да бъде ябълка на раздора и да създаде конфликти. Това каза македонският 
премиер Зоран Заев в интервю за „Дойче веле“, цитирано от БГНЕС. 

https://bntnews.bg/news/mezhdu-sofiya-i-skopie-kak-shte-priklyuchi-naprezhenieto-v-otnosheniyata-na-dvete-strani-1084215news.html
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Премиерът публикува линк към цялото интервю в профила си във Фейсбук, но също така сподели кратко видео, в което 
подчертава, че историята не е работа на политиците. „Историята е първо гъвкав въпрос и второ не е работа на 
политиците, трябва да оставим историците да работят върху тази част, защото досега са имали успех и ще имат и 
занапред“. 
Според Заев в Договора за добросъседство има инструменти и средства като думата „обща история“ и при такива 
обстоятелства трябва през призмата на интелигентния европейски подход да се използва историята по положителен 
начин. 
„Имаме прекрасен договор, на който възлагам големи надежди. Вярвам, че можем през призмата на интелигентния 
европейски подход да използваме историята с положителна цел“, каза Заев. 
Премиерът вини „лошите публикации, които се появяват в социалните мрежи и други подобни медии“ за разрастването 
на конфликт. 
„Ние сме добри приятели, братски народи. И двете страни искат да видят целите Балкани заедно в ЕС, с отворени 
граници между нас и България, през които гражданите могат да пътуват свободно, да си сътрудничат и да изграждат 
приятелство“, каза той. 
Възможност в намирането на решение Заев вижда в съответен протокол, меморандум в рамките на Договора с България, 
с който да се обвържат нещата, „за да потвърдим очакванията на българския народ“. 
Северна Македония няма никакви териториални или малцинствени претенции и не се намесва във вътрешните работи 
на никой от съседите й, нито на България. 
„Това са български граждани и те търсят правата си у дома или пред света. При тези обстоятелства публично 
потвърждавам, че нямаме териториални и малцинствени претенции. Мога да обещая, че ще направим пътна карта за по-
бърза работа по коридор №8, за това колко пъти годишно ще се събират историческите комисии. 
Междуправителствената комисия, ако е необходимо, ще се среща не един път, а два пъти годишно, защото това е в наш 
интерес, а вероятно ще помогне и на българските политици преди изборите. В наш интерес е България да бъде стабилна 
и да има правителство и парламент, които хората да подкрепят, за да може да взема решения, включително решения за 
приятелство и сътрудничество със страната ни“, каза още Заев. 
„Публично твърдя, че общата история е реалност и съществува. Това е обща история на българи и македонци, 
българският и македонският език. И при такива обстоятелства трябва да изградим приятелство и братство. Любовта е 
тази, която води към бъдещето“, заяви Зоран Заев в интервюто за „Дойче веле“. 
Премиерът заяви, че лично е разговарял с кметове на общини и институции, за да премахне знаците, които говорят за 
"враждебни" народи. Заедно със своите подчинени той работи за укрепване на приятелството и братството на двата 
народа, но не може да се постигне нещо, изгубено в продължение на десетилетия, само за две години, увери премиерът. 
Нужно е време и това зависи от всички нас, смята той. 
„Вярвам, че ако се погрижим за българските интереси, а те за нашите, ще намерим решение“, заключи македонският 
премие 
 
Investor.bg 
 
√ Активите на инвестиционните фондове у нас нараснаха с 20% за година 
1275 дружества управляват активи за над 5,2 млрд. лева в края на третото тримесечие на тази година, отчете 
БНБ 
Към края на септември активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове с дейност в 
България, възлизат на 5,247 млрд. лева. Актуалната статистика на Българската народна банка (БНБ) показва, че размерът 
им за една година се увеличава с 20%, а за три месеца - с 12,2%. 
Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към септември е 
4,7%. Година по-рано той е бил равен на 3,6% от БВП, а към края на второто тримесечие - на 4,2%. 
За една година инвестиционните фондове са се увеличили със 179 броя и към 30 септември достигат 1275, като 
чуждестранните са повече със 183 броя, а местните са с четири по-малко. 
Размер и структура на активите 
Към края на септември активите на местните фондове достигат 1,681 млрд. лева и на годишна база се увеличават с 1,5%. 
В сравнение с юни 2020 г. те растат с 2,2%. 
Към края на третото тримесечие активите на фондовете в акции се увеличават за една година с 4,3% до 656,4 млн. лева, а 
при балансираните фондове и тези, които инвестират в недвижими имоти, годишният ръст е с 3% до 341,1 млн. лева. 
Спрямо юни активите на фондовете в акции се увеличават с 1,5%, а на балансираните фондове с вложения в недвижими 
имоти – с 0,2%. 
Средствата, управлявани от фондовете с вложения в облигации, намаляват на годишна база с 1,9% до 683,7 млн. лева. В 
сравнение с юни активите растат с 3,9%. 
Към края на септември относителният дял на активите на фондовете с вложения в облигации от общия размер на 
активите на местните инвестиционни фондове е 40,7%, при 42% към септември 2019 г. и 40% към юни 2020 г. 
Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 39% от общата сума на активите към септември 2020 г. при относителен 
дял от 38% към септември 2019 г. и 39,3% към юни 2020 г. 
Активи на местните инвестиционни фондове 
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По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към септември на 
годишна база инвестициите в акции и други форми на собственост растат с 9% до 725 млн. лева, депозитите намаляват с 
29,2% до 163 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват със 7,1% до 609,1 млн. лева. 
На тримесечна база инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 6,2%, депозитите намаляват с 
5,8%, а инвестициите в ценни книжа, различни от акции, са с 3,8% повече. 
Към края на септември най-големи относителни дялове в общата стойност на активите имат акциите и другите форми на 
собственост – 43,1%, следвани от ценните книжа, различни от акции – 36,2% и aкции и дялове на ИД и ДФ – 10%, при 
съответно 40,1%, 34,3% и 10,6% към края на септември 2019 г. 
Към юни 2020 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите също имат акции и други форми на 
собственост – 41,5%, следвани от ценни книжа, различни от акции – 35,7%, и aкции и дялове на ИД и ДФ – 11,2%. 
Активи на местните инвестиционни фондове 
Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към 
септември инвестициите в България се увеличават на годишна база с 4,2% до 933 млн. лева при 895,4 млн. лева към края 
на септември 2019 г., а в останалите държави от Европейския съюз увеличението е с 10,3% до 441 млн. лева. 
В сравнение с юни 2020 г. инвестициите в България се увеличават с 1,8%, а в останалите държави от Европейския съюз – 
със 7,7%. 
Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 62,1% към 
септември 2020 г. при 63,5% преди година и 63,1% към юни. 
Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на останалите 
държави от Европейския съюз, към септември 2020 г. е 29,3% при 28,4% към края на септември 2019 г. и 28,2% към юни 
2020 година 
Размер и структура на пасивите 
Към края на септември привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 3,565 млрд. 
лева. За една година те нарастват с 31,4%. В сравнение с края на юни 2020 г. размерът на пасивите на чуждестранните 
инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличават със 17,6%. 
По институционални сектори към края на трето тримесечие на 2020 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни 
фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват със 740,2 млн. лева 37,1% до 2,735 млрд. 
лева при 1,995 млрд. лева към септември 2019 г. 
Пасивите към домакинствата се увеличават с 19% до 617,6 млн. лева към септември 2020 г. при 518,9 млн. лева към края 
на трето тримесечие на миналата година. 
Спрямо юни пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни 
фондове нарастват с 22,9%, а задълженията към домакинствата – с 6,6%. 
Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове в края на третото тримесечие са застрахователните 
компании и пенсионните фондове - 76,7%, а домакинствата и нетърговските организации, които ги обслужват, заемат 
17,3%. Към края на септември 2019 г. и края на юни 2020 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 73,5% и 
19,1%. 
Към края на септември пасивите на местните инвестиционни фондове са 1,681 млрд. лева, като размерът на собствения 
им капитал е 1,675 млрд. лева. Към края на трето тримесечие задълженията на местните инвестиционни фондове в 
собствения капитал към резиденти са 1,600 млрд. лева (95,6%), а към сектор Останал свят – 74,5 млн. лева (4,4%). За една 
година пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват с 4,3 млн. лева (0,3%), а към нерезиденти (сектор 
Останал свят) се увеличават с 24 млн. лева (47,6%). 
Към края на септември с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са 
резидентните сектори Домакинства и НТООД (40,7%), Застрахователни компании и пенсионни фондове (33,1%) и Други 
ПФИ (9,5%). Техните дялове към септември 2019 г. са съответно 41,7%, 33,2% и 9,1%. 
Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 4,4% от общия размер на собствения капитал към септември 
2020 г. при относителен дял 3,1% към края на септември 2019 г. и 4,6% към юни 2020 г. 
 
√ Байдън се спира на дипломат от кариерата за държавен секретар 
Това по всяка вероятност ще е неговият дългогодишен приближен Антъни Блинкен, съобщават източници 
Избраният за президент на САЩ Джо Байдън започва постепенно да изпълнява предизборното си обещание да 
възстанови страната като активен участник на световната международна сцена с избора на двама дипломати от 
кариерата за ключови постове. Това се случва на фона на продължаващия отказ от страна на настоящия държавен глава 
Доналд Тръмп да признае резултатите от вота. 
Байдън ще назначи Антъни Блинкен за държавен секретар и Линда Томас-Грийнфилд за посланик в ООН, залагайки на 
кадри с опит в международната политика. 
Блинкен може да бъде назначен на поста още във вторник, съобщават източници на Ройтерс. 
Неговото назначаване ще вкара още един дългогодишен приближен на Байдън в новата администрация. Този избор ще 
означава и че друг ветеран на външната политика – Джейк Съливан, ще бъде водещ кандидат за поста съветник по 
националната сигурност, посочват още източниците. 
Постът на държавен секретар се смята за един от най-престижните в кабинета и като първи дипломат на САЩ Блинкен 
ще участва в срещи с международни лидери навсякъде по света. 
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Длъжността на съветник по националната сигурност пък е една от най-ключовите и най-влиятелните в Белия дом. Под 
нейния надзор са десетки експерти от военни дипломатични и разузнавателни служби, които разработват американската 
външна и военна политика. 
По време на предизборната кампания Байдън многократно критикува изолираната външна политика на Тръмп и обеща, 
че ще се опита да заздрави отново връзките с НАТО и други международни организации. Той също така обеща страната 
му да се включи отново в Парижкото споразумение за климата, Световната здравна организация и по възможност 
Иранското ядрено споразумение. 
През октомври Байдън формулира така виждането си за външната политика на Тръмп: „Америка на първо място направи 
Америка сама“. 
Антъни Блинкен е дългогодишен приближен на Байдън, който е бил вторият човек в Държавния департамент и 
заместник на съветника по националната сигурност при управлението на Барак Обама. 
Томас-Грийнфилд е била помощник-държавен секретар по въпросите за Африка в администрацията на Обама, като с 
избора ѝ за ООН Байдън цели да възстанови доверието, съобщава Axios. 
Джейк Съливан бе съветник по националната сигурност по времето на Обама и също така заместник-началник на 
кабинета на държавния секретар Хилари Клинтън. 
Рон Клайн, който по-рано бе обявен за началник на кабинета на Байдън, заяви, че първите имена от бъдещия кабинет ще 
бъдат обявени най-рано във вторник. 
Миналата седмица бъдещият държавен глава съобщи, че вече се е спрял на финансов министър. По всяка вероятност 
това ще е бившият гуверньор на Федералния резерв Джанет Йелън, смятат запознати в политическите и финансови 
среди. 
Говорител на Байдън отказа коментар по въпроса. 
В изказването си Клайн призова администрацията на сегашния президент – най-вече федералната Служба за общи услуги 
– да признае победата на Байдън, за да могат да бъдат отпуснати средства за преходния процес. 
Смяната на властта трябва да се случи на 20 януари. 
 
Велико Търново утре 

 
√ Над 2 млрд. лв. от ПРЧР ще бъдат насочени към пазара на труда  
Над 2 млрд. лв. от Програмата за развитие на човешките ресурси 2021-2027 ще бъдат насочени към пазара на труда, като 
основната част от средствата ще се използват за инвестиции в знанията и уменията на работещите. Това съобщи 
заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на виртуална пресконференция на 
тема „Професионалното обучение в България - какво се търси, какво се предлага и как да се гарантира качеството“, 
организирана от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Мерките в следващите 
седем години ще целят стимулиране на ученето през целия живот, развитие на дигиталните умения, придобиването на 
квалификация и преквалификация и професионалната мобилност. „Темата за инвестиции в знания, умения и пригодност 
на работната сила винаги е била основен приоритет за нас, за да може предизвикателствата на пазара на труда да бъдат 
посрещнати“, коментира Русинова.  
Зам.-министърът подчерта необходимостта от разработване на Национална програма за дигитални компетентности, за 
да може тези компетентности да бъдат съобразени с изискванията на всяка професия. Според нея всички работещи в 
сферата на професионалното образование - работодатели, синдикати, университети, МОН и МТСП, заедно трябва да 
помислят за реформиране на системата, така че тя да бъде по-гъвкава и да помага на всеки служител бързо да промени 
естеството на работата си или работното си място. Със създаването на Единен сертификационен център ще се гарантира 
качеството на професионалните обучения, а целта е сертификатите да се признават от всяка организация и работодател. 
Обезпечаването на платформата за висококачествени обучения е заложено в Плана за възстановяване и устойчивост, 
който ще бъде реализиран в следващите три години. 
 
√ До 26 ноември се удължава срока за отчитане на документите за зимните пръскания 
Поради усложнената епидемиологична обстановка в страната, Държавен фонд „Земеделие“ взе решение за удължаване 
на срокa за отчитане на документите по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с 
изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния 
период” от 20 на 26 ноември. Крайният срок за подаване на заявления изтече на 10 ноември. 
Финансовата подкрепа е в размер до 100 лева на хектар с ДДС. Средствата ще бъдат изплатени до 11 декември. 
Схемата има за цел да ограничи максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по 
трайните насаждения. 
 
√ Отпускат 6 млн. лв. кредит за семена и торове на зеленчукопроизводителите за реколта 2021  
Управителният съвет на ДФ „Земеделие” отпуска 6 млн. лв. за кредити на производителите на плодове и зеленчуци за 
закупуване на семена, разсад и торове за полско и оранжерийно производство за реколта 2021 г. 
Кредитната линия има за цел да осигури на българските производители на плодове и зеленчуци оборотни средства за 
земеделските им стопанства, поради тежката пазарна конюнктура, породена от извънредните обстоятелства във връзка с 
пандемията от коронавирус (COVID-19) и влошените климатични условия при отглеждане на зеленчуковите култури. 
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На подпомагане подлежат регистрирани земеделски стопани, които имат подадено и приключено заявление по схемите 
за обвързано производство на полски и/или оранжерийни зеленчуци за реколта 2020 г. Да са подавали заявление за 
подпомагане по същите схеми поне 3 години назад (за Кампания 2017, за Кампания 2018 и за Кампания 2019 г.). 
Кредитите ще се предоставят при лихва в размер на 1.5%. Единичната ставка ще покрива част от разходите за отглеждане 
на зеленчуковите култури. Лимитът на кредита за един бенефициер е до 300 000 лв. 
Кредитите трябва да бъдат погасени до 30 ноември 2021 г. 
Предстои Министерство на земеделието, храните и горите съвместно с Държавен фонд „Земеделие“ да изготвят 
указания за предоставяне на заемите. 
 
Икономически живот 
 
√ Транспортни и информационни проекти за 1,8 млрд. лева в Плана за възстановяване  
В Националния план за възстановяване и устойчивост на България се предвижда реализиране на проекти за цифрова и 
транспортна свързаност на стойност близо 1,8 млрд. лева. 
Това стана ясно по време на онлайн дискусия, организирана от заместник министър-председателя Томислав Дончев. 
Транспортният министър Росен Желязков обясни, че е заложено на синергия между проектите за цифрова и транспортна 
свързаност. 
Дейностите по цифровата свързаност са в пет направления. Първото е осигуряване на високоскоростна мобилна връзка 
по ключови транспортни коридори от Трансовропейската мрежа – магистралите Тракия, Хемус, Струма, както и връзките 
с Румъния и Турция. 
Ще бъде подобрено интернет покритието в слабо населени и селски райони, използване на зелени технологии и 
стимулиране на потреблението. Общият планиран ресурс за цифрова свързаност е 805 млн. лв., а срокът за изпълнение 
на проектите е до 2025 г. 
В областта на транспорта е важна целта – намаляване на въглеродния отпечатък чрез инвестиции в модернизация и 
цифровизация на жп сектора. 
Предвижда се модернизация на системите за безопасност и енергийна ефективност по няколко жп направления, в това 
число София-Мездра, Мездра-Горна Оряховица, Каспичан-Синдел, Карнобат-Синдел. За това са планирани общо 267 
млн. лева. 
Друг ключов проект е изграждането на интермодален терминал в Горна Оряховица и преустройство и рехабилитация на 
8 гарови комплекса (Мездра, Червен Бряг, Илиянци, Враца, Левски, Горна Оряховица, Варна и Филипово) на стойност 188 
млн. лева. 
В рамките на други оперативни програми се разглежда и изграждането на терминал в района на столицата, която също 
съсредоточава различни видове транспорт. 
Министър Желязков представи още проект за модернизация на тягови подстанции и изграждане на система за 
телеуправление и телесигнализация, с общ ресурс от 273 млн. лева. 
Изпълнението на тези дейности, ще повлияе пряко върху безопасността и качеството на железопътните услуги в Северна 
България, където са разположени повечето обекти, в обхвата на проекта. 
Друг съществен приоритет е преодоляването на затрудненията с  подвижния състав и затова е предвидено закупуването 
на 20 нови влака, които да обслужват тези направления. 
 
√ По-ниски данъци за бърз растеж: Как България да влезе във FT като инвестиционна дестинация  
Анализът на Лъчезар Богданов е от бюлетина на Института за пазарна икономика 
Пред България стоят две предизвикателства: колко бързо икономиката ще се възстанови от удара на кризата заради 
пандемията и какъв икономически растеж ще може да постигне в идните години, за да се доближи до нивата на доход в 
развитите европейски страни. 
В началото на седмицата с предложения Алтернативен бюджет (изготвян във всяка от последните 18 години) ИПИ вече 
заявихме, че намаляването на данъчно-осигурителната тежест за работещите, успешните и развиващите се бизнеси е в 
основата на решението. Предложението включва пакет от две данъчни мерки: на първо място, ускорена (100% в 
годината на придобиването) данъчна амортизация за инвестициите в машини и оборудване и намаляване с 5 
процентни пункта на осигурителната тежест за наетите. 
Незабавният ефект, по наша оценка, e освобождаването на около 2 милиарда лева повече средства в частния сектор още 
през първата година на реформата. Но избраната комбинация от по-ниско облагане на капиталонатрупването и труда 
увеличава стимулите и насърчава стартирането и разширяването на бизнес чрез повече инвестиции, разкриване на по-
високо платени работни места, развитие на човешкия капитал и дългосрочно повишаване на производителността. Ето 
как: 
Криза, възстановяване и икономическо сближаване. В началото на ноември Европейската комисия прогнозира, че без 
промени в политиките, икономиката на България ще възстанови предкризисното ниво на стопанска активност едва през 
2022 г. – на практика, това са три загубени години. Още повече, през 2019 г. България е с БВП на човек от населението от 
едва 53% от средното за ЕС, а в последното десетилетие дори не е сред най-бързо догонващите, като пет страни от 
региона са постигнали значително по-голямо сближаване с развитото „ядро“ на Европа. 
Инвестиции и развитие. Икономическият растеж е неразривно свързан с инвестиционната активност. При 
функциониращи пазари и конкуренция колкото повече се инвестира, толкова по-бързо нарастват капацитетът на 
икономиката и производителността на труда. В последните пет години инвестициите в основен капитал в България като 

https://ikj.bg/glasove-mneniya/alternativen-byudzhet-2021-poveche-biznes-po-niski-danatsi/
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дял от БВП са с 2 процентни пункта по-ниски от средните за ЕС, с 3 процентни пункта по-ниски от средните за страните от 
Централна и Източна Европа, и с 5 до 7 пункта по-ниски от тези в най-бързо догонващите икономики. Накратко – с 
инвестиции под 19% от БВП България ще остане трайно „на опашката“. 
Старт и трансформация. Данъчното намаление при инвестиции е насочено към тези, които създават нов бизнес в 
България, но и към всички, които разширяват дейността си или обновяват машините и технологиите. Във време на 
несигурност, именно тези предприемачески решения трябва да бъдат насърчени чрез облекчаване на данъчната тежест. 
По-ниското облагане на труда подкрепя както тези, които  създават нови работни места при първоначалните инвестиции, 
така и повишаване на доходите на работещите в съществуващи бизнеси. Само с повече нови инвестиции българската 
икономика може промени структурата си и постепенно дейности, разчитащи на евтин труд и местни ресурси да се 
изместят от дейности, интензивни на капитал, технологии и знание. 
Фокус върху работещите и успешните. Предлаганите данъчни намаления са насочени към бизнеси, които са успешни и 
конкурентоспособни в трудните времена на кризата. По-благоприятна среда за работещите, растящите и успешните 
означава повече сила в „двигателите“ на растежа. Помощи и субсидии за страдащите от кризата за период, надхвърлящ 
няколко месеца, само удължават агонията и задържат стопански ресурси в „потъващи“ фирми. 
Икономика „на светло“ и по-високи доходи. По-ниската тежест върху труда въздейства върху работодателите, които 
спазват закона, допълнително изсветлява тези, които все още укриват доходи и така конкуренцията между компаниите е 
на други плоскост.  Заедно с това, намалението на общите разходи за труд може да пренасочи (политическите) усилия на 
работодателите от стремеж към ограничаване на ръста на заплатите към инвестиции в развитието на човешкия капитал. 
Данъчното намаление отива при онези предприемачи, които поставят в центъра на успеха повишаване на доходите на 
заетите – а това са компаниите, които влагат ресурс в обучение и инвестират в нови технологии, машини и оборудване, 
които успяват да се ориентират към предлагане на нови продукти и услуги на нови пазари. Само тази стратегия може 
устойчиво да задържи образованите, талантливите и работливите при отворен европейски пазар на труда. 
Визитка на „Инвестиционна дестинация България“. В среда на исторически безпрецедентна криза започва трескаво 
препозициониране в търсене на най-добрия начин за привличане на развойни дейности, глобални бизнес услуги и 
високотехнологични производства. България трябва да може да предложи най-добрия пакет от благоприятни условия за 
установяване на бизнес – а такъв пакет задължително включва ниски данъци върху инвестициите и високоплатените 
работни места. Ако искаме да вземем „парче“ от очаквания  near-shoring за европейския пазар, ако смятаме, че е важно 
да релокираме бизнеси, разтърсени от Brexit, то предложените данъчните намаления ще бъдат една отлична визитка за 
страниците на водещите бизнес издания. 
 
√ Как ще си върнем инвестицията за АЕЦ "Белене", питат от "Росатом"  
От „Росатом“ поставиха въпроса за връщане на инвестицията при евентуалното реализиране на проекта АЕЦ „Белене“. 
“Ние знаем, че правителството иска това да бъде търговски проект в чист вид – без каквито и да е държавни 
гаранции. Но такъв прецедент за реализацията на подобен тип проект в света аз не знам“, заявява директорът по 
развитието и международния бизнес на руската държавна корпорация Кирил Комаров, цитиран от dir.bg и „Сега“. 
Всеки инвеститор трябва да знае как ще си възвърне инвестицията, за да може реално да построи тази атомна 
електроцентрала, изтъква Комаров и уточнява, че тази тема многократно е обсъждана с българското правителство. 
Подобни проекти, коментира още Кирил Комаров, се реализират или с достатъчно сериозно взаимодействие с 
държавата, или получавайки някакви гаранции за възвръщаемост на инвестицията от производство на електроенергия. 
Като пример той посочва построяването на АЕЦ във Финландия, където всички акционери в проекта едновременно са 
станали и потребители на електроенергия, като са дали юридически гаранции за изкупуване на електроенергията на 
определени цени. 
“За всеки инвеститор подобен механизъм дава яснота как ще си възвърне инвестицията. В България засега няма 
никакъв механизъм за връщане на инвестицията, освен продажбата на електрическа енергия на свободния пазар“, 
обяснява още Комаров. 
 
Мениджър 
 
√ Деница Сачева: Има стабилен спад на безработицата 
През последните 5 месеца в страната има стабилен спад на безработицата. За октомври 6.9%, а за септември – 7.2%. Това 
заяви министърът на труда и социалната политика Деница Сачева по време на участието си в предаването „Панорама“ по 
БНТ. 
По думите ѝ към момента броят на безработните е 222 518 души, като стремежът на правителството е да застане зад 
всеки, който има нужда от помощ. 
„Управляваме кризата и противоепидемичните мерки. Ако е останало усещане за изпускане на кризата, то понякога се 
дължи на две неща – естественото безпокойство на всички в момента, предвид факта, че това е пандемия, която не е 
позната… От друга страна, част от опозиционното говорене е свързано с това, че много хора проявяват манията си за 
величие повече, отколкото потребността си да направят нещо добро“, обясни Сачева. 
Тя добави, че в последните дни броят на оздравелите е над 5700, а най-засегнатата група е тази на медицинските 
работници. „В повечето български болници има необходимата апаратура и техника, необходимите предпазни средства, 
предпазни облекла. Това, което липсва, са лекарите“, коментира министърът на труда и социалната политика. 
Продължава и подкрепата за частния сектор. „Следващата седмица на министерски съвет ще бъде приета и нова мярка, 
която се отнася до затворени бизнеси. Ще бъдат отделени 50 млн. лв. за почти 50 хил. души, за бизнеси, които биха 
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могли да бъдат затворени при евентуални нови по-строги мерки. Така че, нямаме притеснения да ги въведем, но трябва 
да сме внимателни, защото по-строги мерки могат да пречупят крехкото възстановяване на икономиката“, каза още 
Сачева. 
Тя припомни, че 62-ма занаятчии от етнографски музеи на открито ще бъдат подкрепени с 5 хил. лева, но са останали 
категории хора, за които още не са открити необходимите мерки, например екскурзоводите, за които са отделени 3 млн. 
лева, но мярката все още не е започнала да работи. 
 
√ Нов закон позволява неустойките по бърз кредит да са двойно по-големи от главницата  
Промяна в Закона за потребителския кредит позволява неустойките по бързите кредити да достигат два пъти над 
главницата на отпуснатия заем. Досега подобни неустойки обикновено падаха в съда, защото се приемаха за 
„прекомерни“ според Закона за защита на потребителите и „накърняващи добрите нрави“ спрямо Закона за 
задълженията и договорите. Тези две постановки са изрично записани в новия закон, така че съдът вече да не може да се 
позовава на тях при решаването на дела. 
Поправката беше гласувана през изтичащата седмица заедно с останалите данъчни промени за предстоящата 2021 г. без 
никакви дебати в парламента. 
Текстът изменя Закона за потребителския кредит, но беше внесен в парламента между първо и второ гласуване на 
поправките в Закона за данък добавена стойност, като част от преходните и заключителни разпоредби. Поправката е 
внесена от депутата Спас Панчев, който беше в групата на БСП, но след това се обяви за независим и сложи подпис под 
искането на управляващите за нова Конституция. 
Към предложената поправка няма добавени мотиви или оценка на въздействието. 
"Изключително порочна практика е законови промени да се прокрадват в преходните и заключителните разпоредби на 
други закони. Ако знаехме, че със Закона за ДДС се предлагат промени и в Закона за потребителския кредит, щяхме да 
реагираме навреме, да дадем становище и да алармираме, че така се бетонира правото фирмите за бързи кредити да 
ограбват хората", коментира за вестник "Сега" адв. Десислава Филипова, председател на "Център за европейска 
интеграция на България и за защита правата на човека". 
Омбудсманът Диана Ковачева обяви, че ще сезира Конституционния съд заради законовата промяна, съобщи БНР. 
Ковачева определя като „неприемливо и в ущърб на гражданите“ неустойката по бърз кредит да може да достига 
двойния размер на главницата. Така съдът вече няма да може да обявява подобна клауза в договора за неравноправна и 
следователно нищожна, каквато бе практиката досега, мотивира омбудсманът намерението си да сезира КС. 
След гласуването председателят на Комисията по бюджет и финанси в парламента Менда Стоянова обяви, че законът ще 
бъде отменен, въпреки че той беше одобрен именно с гласовете на управляващите.  
"Ще внесем промени в Закона за потребителския кредит, с които ще отпаднат текстовете, позволяващи на потребителите 
да плащат разходи в размер до двойния на главницата, ако не си изпълняват задълженията  по договор за потребителски 
кредит от финансова институция", коментира Стоянова пред "24 часа". Според нея, рязката промяна се налага, заради 
"създалото се обществено напрежение и зачестилите спекулации за лобистки натиск в медийното пространство". 
 
√ МРРБ ще получи над 400 млн. лв. за нови пътища  
"Бюджетът, който е предложен за реконструкция на републиканската пътна мрежа е съобразен с кризата. В началото на 
2021 г. никой не вярва, че пандемията ще изчезне, така че в бюджета са заложени средства за подпомагане на хората в 
кризата. МРРБ ще получи над 400 млн. повече те са за нови отсечки и свлачища, както и 110 млн. за текущ ремонт и 
поддържане", съобщи министърът Петя Аврамова. 
За сравнение очакваните приходи от винетки на леките коли за 2020 г. се очаква да бъдат около 300 млн. лв. Приходите 
от такси за товарни средства, събирани от толсистемата, обаче са се понижили с 40% заради намален трафик. 
Тунел "Витиня" ще е пуснат за движение в началото на 2021 г.", а автомагистрала "Хемус" ще бъде готова през 2024 г. ,, 
каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по Канал 3. 
"В тази обстановка не е момента за показване на политически мускули, използвайки болестта на някой народни 
представители. Безотговорно и цинично е, сравнявам го с това да видиш болен човек и да се изправиш с юмрук", заяви 
по Канал 3 министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, предаде "Монитор". 
"Работи се усилено по АМ "Хемус", всички в държавната администрация имат ангажимент за целия процес, имаме болни 
и карантинирани колеги в МРРБ и АПИ, дори от вкъщи работят, за да не спрем строителството, защото това са работни 
места и подпомагане на икономиката. Работи се и по АМ "Европа". 986 км са в процес на ремонт", каза министър 
Аврамова. 
 
√ Спад на туристическите пътувания и през лятото отчете НСИ  
Дори и в най-ваканционните месеци пътуванията с цел туризъм остават под нивата от миналата година. През третото 
тримесечие на 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната 1 324.4 хил. български граждани 
са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 94.1%, са пътували само в страната, 3.2% - само в 
чужбина, а 2.7% са пътували както в страната, така и в чужбина, сочат данните на Националния статистически институт.  
Общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години е с 23.6% по-малко в сравнение със същото 
тримесечие на 2019 г., като намаление се наблюдава както в броя на пътувалите в страната - с 5.0%, така и в броя на 
пътувалите в чужбина - с 88.0%. При броя на пътувалите както в страната, така и чужбина спадът е с 47.9%. 
 



17 

 

 
 
През третото тримесечие на 2020 г. най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години - 601.5 хил., или 45.4% от 
всички пътували лица. Като цяло във всички възрастови групи преобладават пътуванията, реализирани в страната.  
По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната 
(67.9%), така и в чужбина (59.4%) са били с цел „почивка и екскурзия“, а тези с цел „посещение на близки“ са съответно 
24.4 и 26.6% от тях.  
През третото тримесечие на 2020 г. като самостоятелни са били регистрирани 1 700.0 хил., или 86.9% от общия брой 
лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 87.4%, а на тези в 
чужбина - 75.1%.  
 

 
 
В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 41.3%, докато в чужбина 
са разходите за транспорт - 31.9%.  
През третото тримесечие на 2020 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече 
навършени години е 308.80 лв. в страната и 786.20 лв. в чужбина.   
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Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 135.96 лв. в страната и 1 052.57 в 
чужбина.  
 

 
 
√ КФН обяви 4 нелегални платформи за инвестиционни услуги  
Комисията за финансов надзор обяви 4 онлайн платформи за търговия с финансови инструменти, които извършват тази 
дейност, без да притежават издаден лиценз. Списъкът е съставен след жалби, сигнали и запитвания от страна на 
потребители. 
Въпросните интернет сайтове са 

• Brokerz.com 

• Emdcapital.com 

• 10cryptomarket.com 

• Capitalengeneering.com 
С това обявление лицата, управляващи въпросните сайтове се смятат за уведомени и са длъжни да преустановят 
предлагането на инвестиционни услуги от посочените интернет страници. Ако в тридневен срок това не се случи, 
комисията ще подаде искане до председателя на Софийски районен съд да постанови всички предприятия, 
предоставящи обществени електронни услуги, да спрат достъпа до тези интернет страници от територията на България. 
Инвестиционните посредници, които оперират без лиценз  от КФН не носят никаква отговорност за средствата за своите 
клиенти и могат лесно да се използват за финансови измами. 
Комисията също така поддържа списък с всички инвестиционни посредници, които са лицензирани от нея и имат право 
да работят на територията на България. Този списък трябва да се използва от потребителите преди сключване на сделки. 
Можете да го следите ТУК. 
 
√ „Български пощи“ приемат писма до Дядо Коледа  
За 25-та поредна година "Български пощи" организира конкурс "Най-красиво писмо до Дядо Коледа". За да е валидна 
кореспонденцията, на плика трябва да е залепена марка от 65 ст., а на мястото на получателя се пише "За Дядо Коледа". 
Крайният срок на конкурса е 12 декември. 
С организирането на детски конкурс "Най-красиво писмо до Дядо Коледа" от "Български пощи" имат за цел да научат 
децата да водят кореспонденция и правилно да адресират писмата. В конкурса могат да участват всички детски писма 
със стихове и рисунки. 
"Трябва в някой да се вярва и в нещо да се вярва. Ние сме си направили организацията. "Български пощи" не са спрели 
да работят въпреки пандемията. Имаме отново пощенски кутии в по-големите пощенски станции, които са точно за тези 
писма, които децата ще изпратят", каза пред БНР Милена Тошева, главен специалист „Пощенски услуги“ в "Български 
пощи". 
От писмата на децата, които са получавани досега, се разбира, че децата вярват в Дядо Коледа. 
"Тъй като няма възрастово ограничение, ние получаваме и писма от деца, които все още не са на училище и е видно от 
тях, че родителите са ги написали. Децата, които са вече в училищна възраст и ги пишат сами, то си личи по почерка, личи 
си по изразяването. Има и писма, които са от така наречените пораснали деца. На нас ни пишат и възрастни хора, които 
се молят предимно за здраве, за партньор в живота", допълни Тошева. 
 
 

https://www.fsc.bg/bg/pazari/kapitalov-pazar/spisatsi-podnadzorni-litsa/investitsionni-posrednitsi/
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√ Мария Габриел: Ваксината ще е безплатна и достъпна  
Веднъж щом излезе на пазара, ваксината срещу новия коронавирус ще бъде безплатна и достъпна. Това стана ясно от 
интервю за „Нова“ на еврокомисаря Мария Габриел. 
„Ваксината ще бъде безплатна, достъпна, но това означава и всеки да има своята отговорност, а това е свързано с много 
информация“, коментира тя, подчертавайки необходимостта от информационна кампания, която да помогне на 
гражданите да преценят кой е правилният избор за тях, когато се появи възможността за имунизация срещу COVID-19. 
„Още в самото начало, с подхода, който приехме, че се преговаря от името на ЕС  тук и държавите членки показаха силно 
единство и солидарност, означава, че всички държави по едно и също време ще получат ваксините, пропорционално на 
тяхното население, това важи и за България“, коментира Габриел. Все още не може да бъде изчислено какви ще са 
разходите на блока за ваксината. 
В момента Европейската агенция по лекарствата анализира подадените данни от кандидатите за ваксини. Еврокомисарят 
отбеляза, че е реалистично до края на годината органът да сертифицира препарат. „Нека не забравяме, че това не 
означава, че автоматично на следващия ден ваксината ще е на разположение“, предупреди Габриел и добави, че трябва 
да се обърне внимание и на съхранението и дистрибуцията. 
Тя припомни, че през месец юни Европейската инвестиционна банка е подкрепила със 100 млн. евро Pfizer и BioNTech, 
които съвместно разработват ваксина и отбелязаха значителен напредък през последните седмици, след като 
регистрираха над 95% ефективност на своето вещество против COVID-19 и поискаха за него спешно разрешително от 
САЩ. 
Габриел благодари на българските здравни работници за „неуморната грижа“, когато беше заразена с коронавирусна 
инфекция. „Това, че се възстанових и премина добре е единствено и само благодарение на българските лекари. 
 
√ ЕС настоява за създаването на Международен договор за съвместна реакция срещу пандемии  
Международната общност трябва да сключи антипандемичен договор, който ще позволи в бъдеще да се избягват 
подобни тежки ситуации, както при Covid-19 и да се реагира координирано, когато такива възникнат. Това заяви на 
срещата на върха на лидерите на Г-20 председателят на Европейския съвет Шарл Мишел, цитиран от БГНЕС. 
"Covid-19 изненада много от нас. Но това не е първата глобална пандемия и за съжаление, няма да е последната. С 
поглед към бъдещето, световната общност трябва да бъде по-добре подготвена за пандемии. Трябва да се създаде 
Международен договор срещу пандемии, който може да ни помогне да реагираме по-бързо и по-координирано. Този 
договор трябва да бъде съгласуван с всички организации и агенции на ООН, по-специално със СЗО”, заяви Мишел. 
Ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отбеляза на свой ред, че световната общност трябва да 
засили своята готовност за подобни пандемии. 
"Като урок от кризата трябва да засилим глобалната готовност. Ще обсъдим това отново през май 2021 г. на съвместната 
глобална здравна среща на Г-20 в Италия", каза тя. 
Лидерите на Г-20 обсъдиха и редица други важни глобални проблеми, като икономическо възстановяване, реформа на 
СТО, данъчното облагане на цифровата икономика и начините за подкрепа на бедните страни, гласи изявление на 
Европейската комисия. 
Срещата на върха на Г-20 се проведе тази година от 21 до 22 ноември под председателството на краля на Саудитска 
Арабия Салман бин Абдел Азиз Ал Сауд под формата на видеоконференция. Основните теми за обсъждане бяха мерките 
за борба с пандемията, както и процесът на глобално икономическо възстановяване. 
Председателството на Г-20 бе предадено на Италия за следващата година. 
 
√ ЕК готви единен подход за постепенно отпадане на мерките срещу COVID  
Премахването на ограничителните мерки срещу разпространението на коронавируса трябва да бъде постепенно, за да се 
предотврати трета вълна от инфекции. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, 
цитирана от Си Ен Си Си. 
Европа е един от най-тежко засегнатите региони от втората вълна от инфекциите с COVID-19, която накара много страни 
да наложат строги карантинни мерки. Въпреки че през последните дни се наблюдава спад на новите случаи на заразени, 
броят остава твърде висок за пълно премахване на ограниченията. На този фон много европейци се питат дали ще могат 
да се срещнат със семействата си през празничния сезон. 
„Научихме от опита си през лятото, че справянето с вълна на вируса, в този случай първата такава, е много трудно и че 
прибързаното премахване на мерките се отрази много лошо на епидемиологичната ситуация в края на лятото и през 
есента.“, коментира тя. 
„Ще представим предложение за постепенен и координиран подход за вдигане на ограничителните мерки. Това е много 
важно за избягване на нова вълна.“, добави Фон дер Лайен. 
Според Европейски център за превенция и контрол на заболяванията до момента в Европа са регистрирани над 11 млн. 
случая на заразени с COVID-19, като най-голям брой има във Франция, Испания и Италия. 
Коментарите на Фон дер Лайен идват след новините за напредък в разработката на ваксината на Pfizer и BioNtech и на 
тази на Moderna. На този фон европейските лидери вече дискутират кои части на населението да получат ваксини първи. 
Испанският министър на икономиката Надя Калвино заяви пред Си Ен Си Си, че ваксините няма да бъдат достъпни за 
всички веднага, след като бъдат одобрени. 
„Ще трябва да решим кои групи да се ваксинират първи, за да постигнем максимален ефект“, коментира тя. 
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Лидерите на ЕС обаче трябва да адресират и настроенията срещу ваксините, които могат да се превърнат в проблем, ако 
голяма част от населението откаже да се ваксинира. По тази причина Фон дер Лайен  обясни, че ЕС ще започне 
информационна кампания за ваксините. 
 
√ Потребителските нагласи в ЕС бележат ново понижение през ноември  
Потребителското доверие в Еврозоната и в елия Европейски съюз се влошава през ноември, показват предварителни 
резултати от редовно проучване на Европейската комисия. 
Отрицателният тренд е факт на фона на втората вълна от коронавирусни инфекции на стария континент и подновеното 
въвеждане на редица строги противоепидемични мерки във всички европейски държави. 
Индексът на потребителското доверие в Еврозоната се понижи през ноември с 2,1 пункта до -17,6 пункта след 
понижение с 1,6 пункта през октомври и след като през предходните пет месеца отскочи рязко от априлското дъно на 
ниво от -22,7 пункта (най-ниското ниво от март 2009 година). 
Очакванията на финансовите пазари обаче бяха за още по-голям спад на индекса до -18,0 пункта. 
Аналогичният индекс на потребителските нагласи в рамките на целия Европейския съюз също се понижава през ноември 
с 2,1 пункта до -18,7 пункта. 
И двата индекса, определяни от ЕК, обаче остават далеч под техните осреднени дългосрочни нива съответно от -11,2 
пункта за Еврозоната и от -10,6 пункта за ЕС, след като през април те доближиха рекордните дъна от Голяма рецесия през 
2009 г., посочва Европейската комисия. 
Окончателните резултати от проучването на Европейската комисия ще бъдат оповестени на 27-и ноември, когато ще 
бъдат представени и данните за икономическите и бизнес нагласи на стария континент през единадесетия месец на 
годината. 
 
√ Германия въвежда квоти за жени в управлението на компаниите  
Управляващата коалиция на канцлера Ангела Меркел постигнаха споразумение за въвеждането на квоти за жени в 
управлението на най-големите компании в страната, предаде Гардиън. 
„Това е велик пробив. Слагаме край на заседателните зали без жени в големите компании и ще дадем пример за 
устойчиво и модерно общество. Ще впрегнем целия потенциал на страната, за да могат най-добрите в смесените екипи 
да бъдат по-успешни“, заяви Франциска Гифи, федерален министър по въпросите на семейството, възрастните хора и 
жените в Германия. 
Според споразумението управителните съвети на компании с над 2000 служители, в които синдикатите имат места в 
надзорния съвет, ще са задължени да спазват изискване за квоти по полов признак. Компании без жени на борда ще 
дължат глоби, освен ако не посочат основателна причина. 
Очаква се окончателното разписване на проекта да се случи през идната седмица. Решението на кабинета ще бъде взето, 
след като министерствата изготвят законопроект и федералните области, и социалните партньори също го коментират. 
Според много компании обаче изискването ще донесе само допълнително бюрокрация, като много браншови асоциации 
се оплакват, че просто няма достатъчно добре подготвени и опитни жени, на които да поверят ръководни позиции. 
 
√ Великобритания сключи търговска сделка с Канада  
Великобритания подписа търговска сделка с Канада, второто голямо споразумение, което страната постига, докато 
преговарящите бързат да закрепят търговските отношения, подготвяйки се за живота извън Европейски съюз, предаде 
„Асошиейтид прес“. 
Страната официално се оттегли от блока през януари, но продължи да търгува с държавите членки по време на 
преходния период, който предстои да изтече на 31 декември. След това липсата на двустранни споразумения може да 
възпрепятства търговията. 
„Това е фантастично споразумение за Великобритания, което осигурява трансатлантическа търговия с един от най-
близките ни съюзници. Британският бизнес изнася за Канада всичко – от електрически автомобили до шампанско и 
днешната сделка ще гарантира, че търговията преминава от сила в сила“, заяви премиерът Борис Джонсън в изявление. 
„Нашите преговарящи работят фиксирано да осигурят сделки за Великобритания и от началото на следващата година се 
договорихме да започнем работа по нова сделка с Канада, която ще стигне още по-далеч в удовлетворяването на 
нуждите на нашата икономика“, добави още той. 
Месец по-рано Великобритания сключи сделка и с Япония, която до голяма степен съответства на настоящите 
договорености. 
 
√ Въздухоплаването има нужда от най-малко още $80 млрд. за оцеляването си  
Допълнителен спасителен пояс от 70-80 милиарда долара ще е нужен на авиокомпаниите, за да оцелеят в covid-кризата. 
Това е още половината от сумата, вече получена от правителствата, предупреди световната браншова организация, 
цитирана от Ройтерс и Франс прес. 
"Изключително сме им благодарни, че инжектираха 160 милиарда долара в сектора", заяви генералният директор на 
Международната асоциация за въздушен транспорт (МАВТ) Александър де Жуниак по време на форум в Париж за 
въздухоплаването, организиран от в. "Трибюн", предаде БТА. "За идните месеци нуждите на сектора се оценяват на 70-80 
милиарда долара допълнителна помощ", посочи Де Жуниак. "В противен случай някои авиокомпании няма да оцелеят", 
подчерта той. 
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Макар пробивът при ваксините да дава надежди, връщането към масови пътувания ще е след много месеци, твърдят 
авиокомпаниите. Междувременно новата вълна на COVID-19 и ограниченията за пътуване допълнително влошиха 
финансовите перспективи за бранша, за който МАВТ бе прогнозирала, че ще натрупа загуби в размер на 87 милиарда 
долара тази година. "Напълно вероятно е да сме свидетели на по-големи загуби от обявените цифри", отбеляза Де 
Жуниак, допълвайки, че целогодишният дефицит може би ще достигне 100 милиарда долара. 
МАВТ очаква болезнено и бавно възстановяване с връщане към нивата на трафика отпреди кризата едва през 2024 
година и спад на пътниците с 30 на сто догодина. По думите на ръководителя на организацията дори това може да се 
окаже оптимистично. 
 
√ Ръст на борсите в Европа в края на седмицата  
Европейските борсови индекси регистрираха повишения в ранната търговия в петък на фона на добрите резултати на 
компаниите за търговия на дребно, които засенчиха опасенията, свързани с продължаващите разногласия на 
американските законодатели за размера на новия пакет от икономически стимули, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 2,81 пункта, или 0,72%, до 390,41 пункта. Бечмакрът e напът да 
запише минмален седмичен ръст, след ралито в началото на седмицата, подкрепено от новината за напредък в 
разработването на ваксини срещу COVID-19. Немският показател DAX се повиши с 81,59 пункта, или 0,62%, до 13 167,75 
пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 47,54 пункта, или 0,75%, до 6 381,89 пункта. 
Френският измерител CAC 40 се повиши с 48,92 пункта, или 0,89%, до 5 523,58 пункта. 
Настроението на световните борси обаче бе помрачено от изказването на министъра на финансите на САЩ Стивън 
Мнучин, който заяви, че някои програми за спешно кредитиране, които изтича на 31 декември, няма да бъдат удължени, 
и поиска Федералния резерв да върнат неизползвани средства. 
„Европейските пазари изглеждат започват да изглеждат изморени от случващото се през 2020 г.“, коментира Кийт 
Темпъртън от Forte Securities. 
„Може да се очаква по-сериозен ръст само ако в пазарите бъде инжектиран кеш под формата на мерки за стимулиране 
на икономиката“, добави той. 
Акциите на германският онлайн търговец на модни стоки Zolando скочиха с 2%, след като главният финансов директор на 
компанията прогнозира ускоряване на растежа през следващата година. 
Книжата на френските оператори на молове Unibail и Klepierre поскъпнаха с 0,43% и 0,19%, след като Amazon съобщи, че 
ще отложи отстъпките си, свързани с „Черния петък“, за 4 декември във Франция. 
Ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха повишения в четвъртък, след инвеститорите отново се насочиха към 
технологичния сектор на фона на нарастващият брой на заразените с коронавирус в САЩ, предаде Си Ен Би Си 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 44,81 пункта, или 0,15%, до 29 483,23 пункта, след като по-рано през 
деня се понижи с над 200 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 напредна с 14,08 пункта, или 0,39%, 
до 3 581,87 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши със 103,11 пункта, или 0,87%, до 11 
904,71 пункта. Това беше първата сесия на ръст и за трите индекса от три дни насам. 
Влошаването на епидемията в САЩ накара трейдърите отново да се обърнат към технологичният сектор, като акциите на 
Netflix и Amazon поскъпнаха със съответно с 0,60% и 0,37%,  а тези на Alphabet и Microsoft – с 1,03% и 0,63%. Цените на 
книжата на Apple и Facebook се повишиха с 0,52%  и 0,36%. 
Анализ на Си Ен Би Си на данни на университета „Джонс Хопкинс“ установи, че за последната седмица в САЩ са 
регистрирани средно около 161 хил. нови заразени на ден, което е ръст с 26% спрямо предходната седмица. Общият 
брой на регистрираните случаи на COVID-19 в страната надмина 11,5 млн. 
„Докато чакаме за яснота по въпросите за ваксините и за фискалните стимули, инвеститорите не могат да преценят 
краткосрочните перспективи пред пазара“, коментира Майкъл Арон от State Street Global Advisors. „Едно нещо е ясно – 
технологичните акции се превърнаха в убежището на инвеститорите. Когато на пазара има тревожност, те се връщат към 
този доказан сектор на растеж“, добави той. 
Нарастващият брой на заразните в САЩ накара някои щати и градове в страната да предприемат по-строги мерки срещу 
разпространението на вируса. По-рано тази седмица кметът на ню Йорк Бил де Блазио обяви, че държавните училища в 
града ще преминат на обучение в електронна среда от разстояние. В четвъртък  Центровете за контрол и превенция на 
заболяванията (CDC) призоваха американците да не пътуват за Деня на благодарността. 
Акциите на Уолстрийт поскъпнаха значително този месец на фона на президентските избори в САЩ и новината за 
напредък в разработването на ваксини срещу коронавируса. От началото на ноември S&P 500 и  Nasdaq са напреднали с 
над 9%, а Dow е отечел ръст от 11,3% . 
Смесени резултати в Азия 
Водещите индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в петък, след като 
инвеститорите подходиха предпазливо към търговията на фона на ускоряващото се разпространение на коронавируса в 
световен мащаб. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 106,97 пункта, или 0,42%, до 25 527,37 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 14,64 пункта, или 0,44%, до 3 377,73 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 13,66 пункта, или 0,6%, до 2 289,51 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng записа ръст от 94,57 пункта, или 0,36%, до 26 451,54 пункта. 
В Южна Корея показателят Kospi се повиши с 6,08 пункта, или 0,24%, до 2 553,5 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 отчете спад от 8 пункта, или 0,12%, до 6 539,2 пункта. 
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У нас 
Повечето индекси на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният 
бенчмарк SOFIX отчете ръст от 0,96 пункта, или 0,23%, до 423,82 пункта. BGBX40 се повиши с 0,24 пункта, или 0,25%, до 
97,27 пункта. BGTR30 напредна с 1,09 пункта, или 0,23%, до 482,89 пункта. BGREIT се задържа на ниво от 131,94 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Вицепремиерът Николова разговаря с представителите на бизнеса във Велинград  
Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова проведе работна среща с представителите на бизнеса във 
Велинград. Тя бе на посещение на място, за да бъдат обсъдени актуалната ситуация в сектора, набелязани трудностите и 
проблемите на бранша и коментирани възможностите за преодоляване. 
Важно е държавата в лицето на Министерството на туризма и представителите на бизнеса да работят съвместно и 
координирано в търсене на възможности за подкрепа на сектора, посочи вицепремиерът. По думите й само така ще 
имаме работещи инициативи и ще постигаме положителни резултати. 
Пред бизнеса министър Николова подчерта, че е ключово да се запазят високите стандарти на хигиена и безопасност, 
именно гарантирането на сигурност на туристите ще е водещ фактор за реализиране на зимен сезон 2020/2021. 
Спазването на санитарно-хигиенните предписания е основно условие страната ни да запази зеления печат за безопасност 
и хигиена (Safety and hygiene travel stamp), издаден от Световния съвет за пътувания и туризъм (WTTC), който гарантира, 
че България е безопасна дестинация и спазва стриктно противоепидемичните мерки, уточни вицепремиерът. И беше 
категорична, че контролът, по отношение на мерките, ще е строг. 
И в предстоящите зимни месеци основно ще разчитаме на българските гости да изберат пътувания в страната и да 
подкрепят бизнеса, както го направиха и през лятото, коментира министърът. Тя допълни още, че се работи 
последователно, за да не се стига го затваряне на границите между Балканските държави, които са основни пазари през 
зимния сезон, като за целта се води диалог на високо дипломатическо ниво. 
Представителите на бранша информираха министърът за натовареността на местата за настаняване в момента, какво и 
нивото на резервациите за следващите седмици. Те посочиха, че към момента намалението е осезаемо, но се надяват да 
има повече записвания в последния момент както от българи, така и от чужденци от съседните страни. 
 
√ За да започнеш работа: CV и отрицателен PCR  
Отрицателният PCR-тест или тест за антитела се наредиха до CV-то при кандидатстване за работа. Подобни условия се 
появяват в няколко платформи, които свързват работодатели и кандидати за служители, пише вестник "Стандарт". 
Става дума предимно за фирми, където служителят работи с предмети, които трябва да бъдат доставени на клиентите, и 
фирмата иска да се застрахова, че няма да пренесе вируса чрез тях. 
"Работим основно с опаковане на подаръци и искаме да сме сигурни, че новият ни служител няма да предаде зараза на 
някой от клиентите. Самите ние правим PCR-тестове на работещите при нас всяка седмица", гласи една от обявите. Там 
се посочва също, че се осигуряват ръкавици на служителите. 
В друга обява се посочва, че работниците трябва да подреждат на стелажите луксозни вина, след което да ги опаковат за 
купувачите, така че трябва задължително да докажат, че имат изграден имунитет срещу коронавирус. В предложението 
за работа не е споменато изрично изискване за CV или диплома. 
 
√ В ЕЦБ очакват възстановяване на европейската икономика в края на 2022 г.  
Европейският БВП ще достигне равнището си от 2019 г. най-рано през есента на 2022-а, заяви главният икономист на 
Европейската централна банка (ЕЦБ) Филип Лейн, цитиран от Франс прес. 
Въпросът, според него, е още колко дълго ще продължат ограниченията върху поведението на потребителите заради 
коронавируса. 
През последните седмици на тази година не се очаква подобрение и оставаме в период на несигурност, докато 
ваксините срещу вируса не се разпространят масово, смята водещият икономист. 
Неговата прогноза е, че европейската икономика ще излезе трайно отслабена от тази криза. 
 
√ Русия продължи ембаргото върху западни хранителни стоки  
Русия продължи ембаргото върху западни хранителни стоки до края на следващата година, предаде Франс прес. 
Съответният указ бе подписан вчера от руския президент Владимир Путин.  
Ембаргото се отнася най-вече за хранителни продукти от Европейския съюз. То бе въведено през 2014 г. като ответна 
мярка на санкциите, наложени на Русия от САЩ и ЕС заради ролята й в украинската криза. Оттогава ембаргото бе 
продължено пет пъти в отговор на запазването на икономическите санкции на Европейския съюз срещу Русия. 
 
√ СЗО предрече и трета вълна на коронавируса в Европа  
Има опасност от трета вълна на коронавируса в Европа, която щяла да ни връхлети в началото на 2021 г. Това прогнозира 
специалният пратеник на Световната здравна организация Дейвид Набаро в интервю за швейцарската медийна 
компания CH Media. Според Набаро европейските държави не са успели да предотвратят втората вълна на коронавируса, 
след като са успели да поемат контрола над първата. 
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"Европейският отговор беше непълен. Те пропуснаха възможността да изградят необходимата инфраструктура през 
летните месеци, след като поеха контрола над първата вълна. И сега се срещат с втора вълна. Ако не изградят 
необходимата инфраструктура сега, ще имат трета вълна в началото на следващата година", каза Набаро. 
Специалният пратеник на СЗО отбеляза, че много западноевропейски страни са изправени пред задачата да "вземат 
отново вируса под контрол", без да прибягват до такава груба мярка като блокиране - строг режим на изолация, за който, 
както заяви Набаро, ще бъде платена "висока цена". 
Позовавайки се на страните от Източна Азия, Набаро отбеляза, че ситуацията с коронавируса там е по-добра поради 
"много ясна комуникация" между властите и населението. "Друг елемент, който е много забележим в Източна Азия: след 
като броят на случаите бе намален поради силната реакция на хората, мерките не бяха отслабени. Необходимо е да се 
изчака, докато нивата станат ниски и останат такива", каза още Набаро. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Пореден смъртен случай след лутане по болниците в Бургас - къде са пропуските в здравната ни система? Защо 
се стига до отказ на прием на пациенти в лечебни заведения?; 

- В условия на COVID-19: как ни се отразява самоизолацията? Анализ на психиатъра д-р Цветеслава Гълъбова; 
- На парти по време на пандемия - на живо: кой заобикаля забраната за работа на нощните клубове?; 
- Кои са спорните исторически въпроси между България и Република Северна Македония?; 
- Защо Доналд Тръмп продължава да отрича загубата на изборите за президент на Съединените щати?; 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Фатален край след обикаляне по болници. Говорят близките на пациент, починал след отказ да бъде приет в 

лечебни заведения в Пловдив; 
- Лекарят на годината - доц. Александър Оскар, за срещата си с вируса, лечението и организациите в болниците; 
- Експеримент на NOVA: Продават ли се незаконно лекарства в интернет?; 
- "Пълен абсурд" с Румен Бахов. Кой и защо си загради улица? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. Монитор - стр. 1, 2, 3 - Само 6 вида хляб у нас по БДС; 
в. Монитор - стр. 1, 4 - Печатат 7,5 мли. бюлетини за вота година; 
в. Монитор - стр. 1, 6, 7 - COVID взе две нови жертви, чакащи за легло в болница; 
в. Монитор - стр. 1, 12, 13 - СЗО: Трета вълна удря Европа в началото на 2021 г.; 
в. Телеграф - стр. 1,4,5 - Брекзит удря студенти и бачкатори; 
в. Труд - стр. 1,3 - Ваксина за COVID - Тъжна надежда; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - стр. 2 - В дискусия с министъра на здравеопазването, организирана от "24 часа": Студентите доброволци 
срещу COVID искат да учат облекчено, след като работят в изнемогващите болници; 
в. 24 часа - стр. 4 - Вече мрем най-яко в Европа, анализатор чака нов рекорд във вторник; 
в. 24 часа - стр. 5 - Да се учи онлайн, не да рискуваме живота на учителите, призова Отличник на България; 
в. 24 часа - стр. 8, 9 - Софиянци против "Спаси София" заради необмислени решения в центъра; 
в. Телеграф - стр. 2 - Кредитите няма да поскъпват; 
в. Телеграф - стр. 5 - Лепим стикера за преглед на средата на стъклото; 
в. Труд - стр. 4 - Мароканец разбил офиса на ГЕРБ; 
в. Труд - стр. 9 - Копитото с нова визия; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - стр. 1,16,17 - Александър Андреев председател на Централната избирателна комисия: Заради пандемията 
може на изборните секции да отварят в 5 ч., но ако РИК или кметове поискат; 
в. Монитор - стр. 1, 11 - Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите: До края на 2020 г. ще бъдат 
изплатени 1.1 млрд. лв. на всички стопани; 
в. Телеграф - стр. 13 - Проф. Николай Овчаров: Дракула влиза в музей на открито; 
в. Труд - стр. 16, 17 - Д-р Цветеслава Гълъбова, директор на държавната психиатрична болница "Свети Иван Рилски", пред 
"Труд": Виждам хората изключително стресирани и уплашени; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - стр. 12 - Моловете отмират в кризата, идват търговските паркове; 
в. 24 часа - стр. 15, 18 - Танцът на партиите в САЩ; 
в. Труд - стр. 12, 13 - Ще постигне ли целите си Планът за възстановяване; 
в. Труд - стр. 1, 15 - Два сценария за Америка. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 23 ноември 
София 

- От 10.00 часа в Пресклуба на БТА на бул. „Цариградско шосе" 49 ще се проведе пресконференция по повод 
предстоящ протест на автобусните превозвачи срещу приетото президентско вето за Кодекса за търговското 
корабоплаване. 
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- От 11.00 часа в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев" ще се проведе откриваща конференция за 
стартирането на проекта „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със 
специален фокус върху жени, деца и ромската общност". 

- От 11.30 часа ПП АБВ ще внесе в деловодството на Народното събрание писмо за сформиране на парламентарна 
анкетна комисия за доказване на автентичността на снимките от спалнята на Бойко Борисов. 

- От 19.30 часа в зала „България" ще се състои втората част от интеграла „Людмил Ангелов свири Шопен" с 
Оркестъра на Класик ФМ радио. 

*** 
Бургас 

- От 18.00 часа в Културен център „Морско казино" ще се състои прожекция на полския филм „Пилсудски" (2019 г.) 
с режисьор Михал Роса. 

*** 
Видин 

- От 12.00 часа на площад „Бдинци" официално ще бъде открита ледената пързалка в града. 
*** 
Пловдив 

- От 9.00 часа в зала 5 на Окръжния съд ще се гледа делото срещу трима души, обвинени за подкуп и 
неизпълнение на служебни задължения. 

*** 
Ружинци 

- От 13.00 часа във фоайето пред Информационен център на Общината ще се проведе приемна на ОИЦ - Видин за 
възможностите за финансиране от Европейските фондове. 

*** 
Стара Загора 

- От 12.00 часа в зала „П. Р. Славейков" ще се проведе пресконференция на председателя на Общинския съвет 
Мария Динева и председателите на временните комисии за проверка на общинските търговски дружества. 

- От 19.00 часа в Драматичният театър ще бъде представен спектакълът „Уважаема г-це Марта" от Орлин Дяков. 
*** 
Чупрене 

- От 12.30 часа във фоайето пред Информационен център на Общината ще се проведе приемна на ОИЦ - Видин за 
възможностите за финансиране от Европейските фондове. 

 

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

