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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ АПЕЛИРА ЗА ПЪЛНА ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В БЪДЕЩЕ НА НАРЕДБА № Н-18 
С Решение № 14406 по Административно дело № 8705 от 2019 г. 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. Делото е образувано против три наредби за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. 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, обнародвани съответно 
в ДВ, бр. 80/28.09.2018 г., ДВ, бр. 10/01.02.2019 г. и ДВ, бр. 26/29.03.2019 г. 
Според ВАС при приемането на измененията в Наредба Н-18 от 13.12.2006 г. са допуснати съществени нарушения на 
административнопроизводствените правила, които са достатъчно основание за тяхната незаконосъобразност, както и че 
същите водят и до нарушение на материалния закон. 
Със своето решение ВАС констатира нарушения на ЗНА (чл. 28 и чл. 26), АПК (чл. 77) и чл. 6, § 1 от Директива (ЕС) 
2015/1535 на Европейския Парламент и на Съвета от 9 септември 2015 година, установяваща процедура за 
предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното 
общество, като: 

▪ липса на обосновка в докладите и мотивите за финансовите и други средства за прилагане на новата уредба; 
▪ липса на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз; 
▪ не е налице обсъждане на Портала за обществени консултации във връзка с направените предложения, 

становища и възражения – същото е направено само формално; 
▪ нарушени са сроковете от тридесет дни за предложения и становища по проектите, след публикуване за 

обществени консултации; 
▪ нарушено е и правото на ЕС, тъй като след постъпили уведомления (нотификации) за промени в законовите 

уредби, касаещи интересите и правата на дружества от целия ЕС, не са спазени тримесечните срокове за 
отправяне на възражения, преди публикуването на измененията в технически регламенти. 

Поради гореизброените нарушения всички непроменени след завеждане на делото оспорени части на Наредба Н-18 се 
ОТМЕНЯТ. 
Единственото разумно решение сега е да се преработят всички оспорени текстове, така че те да станат логически 
обвързани, технически и административно изпълними. Промените следва да се направят при недопускане на 
нарушения. 
АИКБ апелира за пълна прозрачност на вземането на решения за промяна в бъдеще на този така съществен и печално 
известен административен акт. Участниците в процеса по предложения за всички бъдещи изменения трябва да осигурят 
необходимия баланс между интересите на фиска и правото на българския бизнес за работа в нормална, предвидима 
среда и липса на възможности за административен произвол. 
 
В. Банкерь 
 
√ Според АИКБ оспорените от ВАС текстове от Наредба Н-18 трябва да се преработят, за да станат логически обвързани 
и изпълними 
Според Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е необходимо да се преработят всички оспорени от 
Върховния административен съд (ВАС) текстове от Наредба Н-18, така че те да станат логически обвързани, технически и 
административно изпълними. Това съобщиха от работодателската организация. А промените следва да се направят при 
недопускане на нарушения. 
От АИКБ апелират за пълна прозрачност на вземането на решения за промяна в бъдеще на този така съществен и 
печално известен административен акт. Участниците в процеса по предложения за всички бъдещи изменения трябва да 
осигурят необходимия баланс между интересите на фиска и правото на българския бизнес за работа в нормална, 
предвидима среда и липса на възможности за административен произвол. 
С Решение № 14406 по Административно дело № 8705 от 2019 г. 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 
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магазин. Делото е образувано против три наредби за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. 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, обнародвани съответно 
в ДВ, бр. 80/28.09.2018 г., ДВ, бр. 10/01.02.2019 г. и ДВ, бр. 26/29.03.2019 г. 
Според ВАС при приемането на измененията в Наредба Н-18 от 13.12.2006 г. са допуснати съществени нарушения на 
административнопроизводствените правила, които са достатъчно основание за тяхната незаконосъобразност, както и че 
същите водят и до нарушение на материалния закон. 
Със своето решение ВАС констатира нарушения на ЗНА (чл. 28 и чл. 26), АПК (чл. 77) и чл. 6, § 1 от Директива (ЕС) 
2015/1535 на Европейския Парламент и на Съвета от 9 септември 2015 година, установяваща процедура за 
предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното 
общество, като: 

• липса на обосновка в докладите и мотивите за финансовите и други средства за прилагане на новата уредба; 

• липса на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз; 

• не е налице обсъждане на Портала за обществени консултации във връзка с направените предложения, 
становища и възражения – същото е направено само формално; 

• нарушени са сроковете от тридесет дни за предложения и становища по проектите, след публикуване за 
обществени консултации; 

• нарушено е и правото на ЕС, тъй като след постъпили уведомления (нотификации) за промени в законовите 
уредби, касаещи интересите и правата на дружества от целия ЕС, не са спазени тримесечните срокове за 
отправяне на възражения, преди публикуването на измененията в технически регламенти. 

Поради гореизброените нарушения всички непроменени след завеждане на делото оспорени части на Наредба Н-18 се 
ОТМЕНЯТ, съобщават от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
 
Business.dir.bg 
 
√ АИКБ: Оспорените от ВАС текстове от Наредба Н-18 трябва да се преработят 
Върховния административен съд да отмени текстове от Наредбата за касовите апарати 
Единственото разумно решение сега е да се преработят всички оспорени текстове, така че те да станат логически 
обвързани, технически и административно изпълними. Това мнение  изразиха от Асоциацията на индустриалния капитал 
в България (АИКБ) във връзка с решението на Върховния административен съд да отмени текстове от Наредба № Н-18 за 
касовите апарати. 
Промените следва да се направят при недопускане на нарушения, призоваха от бизнес организацията. 
"АИКБ апелира за пълна прозрачност на вземането на решения за промяна в бъдеще на този така съществен и печално 
известен административен акт. Участниците в процеса по предложения за всички бъдещи изменения трябва да осигурят 
необходимия баланс между интересите на фиска и правото на българския бизнес за работа в нормална, предвидима 
среда и липса на възможности за административен произвол", коментираха от Асоциацията. 
Припомняме, че през 2019-а бе образувано Административно дело заради жалби на над 40 организации и фирми. 
Според ВАС при приемането на измененията в наредбата са допуснати съществени нарушения на 
административнопроизводствените правила, които са достатъчно основание за тяхната незаконосъобразност. 
 
News.bg 
 
√ ВАС отмени текстове от Наредба № Н-18 
Върховния административен съд (ВАС) отмени текстове от Наредба № Н-18, съобщиха от АИКБ. Наредбата е 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. Отменят се всички 
непроменени след завеждане на делото оспорени части на Наредба Н-18. 
Делото е образувано против три наредби за промени на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. 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, обнародвани съответно в ДВ, бр. 
80/28.09.2018 г., ДВ, бр. 10/01.02.2019 г. и ДВ, бр. 26/29.03.2019 г. 
Според ВАС при приемането на измененията в Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. са допуснати съществени нарушения 
на административнопроизводствените правила. Те са достатъчно основание за тяхната незаконосъобразност, както и че 
същите водят и до нарушение на материалния закон. 
Със своето решение ВАС констатира нарушения на ЗНА (чл. 28 и чл. 26), АПК (чл. 77) и чл. 6, § 1 от Директива (ЕС) 
2015/1535 на Европейския Парламент и на Съвета от 9 септември 2015 година, установяваща процедура за 
предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното 
общество, като: 

• липса на обосновка в докладите и мотивите за финансовите и други средства за прилагане на новата уредба; 

• липса на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз; 

• не е налице обсъждане на Портала за обществени консултации във връзка с направените предложения, 
становища и възражения - същото е направено само формално; 

https://www.tita.bg/laws/44
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• нарушени са сроковете от тридесет дни за предложения и становища по проектите, след публикуване за 
обществени консултации; 

• нарушено е и правото на ЕС, тъй като след постъпили уведомления (нотификации) за промени в законовите 
уредби, касаещи интересите и правата на дружества от целия ЕС, не са спазени тримесечните срокове за 
отправяне на възражения, преди публикуването на измененията в технически регламенти. 

Заради тези нарушения всички непроменени след завеждане на делото оспорени части на Наредба Н-18 се отменят. 
От АИКБ се питат кога ще се преработят всички оспорени текстове, така че те да станат логически обвързани, технически 
и административно изпълними. Промените следва да се направят при недопускане на нарушения. 
От работодателската организация апелират за пълна прозрачност на вземането на решения за промяна в бъдеще на този 
така съществен и печално известен административен акт. Участниците в процеса по предложения за всички бъдещи 
изменения трябва да осигурят необходимия баланс между интересите на фиска и правото на българския бизнес за 
работа в нормална, предвидима среда и липса на възможности за административен произвол. 
 
БНТ 
 
√ Нощните заведения притеснени от фалит. Ще има ли нови мерки за бизнеса?  
Фалит на нощните заведения и нови трудности за ресторанти, прогнозират от Асоциацията на заведенията. Те поискаха 
подкрепа от държавата. От Асоциацията на индустриалния капитал предлагат три нови мерки на правителството за 
запазване на работните места и спасяване на най-пострадалия бизнес. 
Затварянето на нощните заведения и ограничаването на работното време на ресторантите унищожава сектора, без да е 
постигат здравен ефект, коментират от бранша. 
Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията: За 8 декември, доколкото знаем, всички 
къщи за гости, по-големи, всичко е пълно. Наети са и диджеи, изпълнители и т.н. Всички частни къщи около София или 
около курортите се дават под наем с тази цел. Загубата е за бизнеса, загуба и за здравната система, защото няма кой да 
контролира хората в тези къщи. Голям отрасъл от икономиката, заведенията - нощните, остават извън борда и за тях 
както виждате още се опитваме да измислим икономически мерки. 
От Асоциацията на индустриалния капитал са предложили на държавата три мерки в подкрепа на най-застрашените 
отрасли. Те са в две посоки - осигуряване на доходи на работещите в тези сектори и гарантиране на ликвидност в самия 
бизнес. 
Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал: На първо място разсрочване на 
данъчните и осигурителни задължения на тези фирми, защото когато не могат да работят, те не могат да си плащат 
задълженията към държавата. А тези задължения по принцип трупат лихви. Полезно е да бъде удължена мярката на БНБ 
за мораториум върху кредитните плащания, защото когато един бизнес е затворен, той не може да генерира приходи, 
които да покриват кредитните му плащания. Има още една мярка, която сме предложили - компенсиране от държавата 
натрупаните от предприятията загуби. 
Мерките са обсъдени миналия петък с министъра на икономиката и със социалния министър. Очаква се отговорът на 
държавата. 
  
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
В. Банкеръ 
 
√ Обсъждат бюджета за догодина на второ четене на извънредно заседание 
На извънредно заседание на Народното събрание на второ четене ще бъде обсъдена финансовата рамка на страната за 
следващата година. Окончателно в в зала ще бъдат гласувани бюджетите на Здравната каса, на Държавното обществено 
осигуряване и на държавния бюджет на България. Вносител е Министерският съвет, 29.10.2020 г., а проектодокументът 
бе приет на първо гласуване на 6 ноември). 
Сред промени е и тази, че само тази година 60 дни неплатен отпуск ще се признават за трудов стаж. 
Предлага се родителите да получат данъчно облекчение от 4500 лева на данъчната си основа или  450 лева за 
домакинство с едно дете. За две деца то ще бъде 900 лева. 
Общо 600 млн. лева се предвиждат като буфер в несигурната 2021 година третата поред актуализация на бюджета за 
тази година.  
Проектозаконът е разработен при минимална работна заплата от 650 лева догодина при 610 лева през тази. 
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√ Здравният министър предлага почти пълно затваряне на държавата от петък 
Здравният министър Костадин Ангелов предлага въвеждането на нови, по-строги противоепидемични мерки. Предстои 
те да бъдат обсъдени от правителството и ако бъдат приети, да влязат в сила от петък, 27 ноември. Това стана ясно по 
време на брифинг на здравния министър заедно с членовете на Националния оперативен щаб. 
Мерките включват: 
- Удължаване срока на извънредната  епидемична обстановка до края на март 2021 г.; 
- Преустановяване на присъствените занятия във всички университети, училища, детски училища и ясли; 
- Преустановяване на колективни спортни мероприятия, семинари, конгресни мероприятия, развлекателни мероприятия;  
- Преустановяване на работата на ресторанти, кафе-сладкарници, барове и др. Те могат да работят само за доставки по 
домовете; 
- Преустановяване на работата на всички нехранителни магазини, включително тези в моловете, с изключение на аптеки, 
дрогерии, застрахователи, банки; 
- Забраняват се частните тържества, вътрешните и външните екскурзии, но няма да има ограничения на обществения 
транспорт. 
Целта е мерките да останат до празниците и да последва облекчаване за Коледа. Здравният министър обясни, че първите 
резултати могат да дойдат в рамките на 8 дни, но категорично ще може да се види ефектът след 21 дни. 
"Ако заедно минем през тези ограничения, ще имаме резултат след около 21 дни. И заедно ще помислим какво да 
правим за Коледа. Искам да дадем на системата поне месец и тогава да преценим можем ли да си позволим отхлабване 
на мерките за празниците", обясни Ангелов. "Не налагаме локдаун, вярваме, че заедно ще го наложим", каза още той. 
Министърът уточни, че не се предвижда ограничаване на придвижването между отделните градове и поставянето на 
т.нар. КПП-та, тъй като тази мярка е доказала своята неефективност. 
На въпрос възможно ли е да се стигне до отлагане на изборите, здравният министър отговори, че в нито един момент не 
е обсъждана такава възможност. 
Предстои да бъде обсъдено в Министерския съвет ще има ли ограничения за пристигащи от чужбина. 
"Зелените коридори" за пазаруване ще останат само сутрин, но отново ще бъдат обсъдени часовете за тях. 
Ангелов е категоричен, че PCR тестът е условие за постъпване в COVID структура в лечебното заведение, никога не е бил 
условие за постъпване в болница. По думите му предстои да се промени и заповедта за критериите, по които се приема 
пациент в COVID отделение.  При наличие на рентгенови данни и лабораторна находка задължителният тест може да 
отпадне. 
В началото на брифинга главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев съобщи, че заболеваемостта в страната 
до този момент е 666.5 на 100 000 души. По този показател се намираме на 11-о място в ЕС/ЕИП. В три области случаите 
надхвърлят 1000 на 100 000 души - София, Габрово и Кюстендил. 
България е трета в ЕС/ЕИП по смъртност за изминалите 14 дни след Белгия и Чехия. У нас смъртните случаи са 17.4 на 100 
000 души.  
В болница се лекуват 5950 души, 408 пациенти са в реанимация. Над 2000 са активните случаи сред медицинския 
персонал, обяви шефът на "Пирогов" проф. Асен Балтов. 
Само час преди обявяването на мерките премиерът Бойко Борисов съобщи в профила си във Фейсбук, че е 
провел работна среща със здравния министър и членовете на щаба.  
Във видео от срещата Борисов се обяви против ново пълно затваряне на страната, въпреки че има сериозен натиск върху 
здравната система. По думите му ограниченията не бива да бъдат прекалени. Премиерът изтъкна нуждата от работеща 
икономика. 
"Много от колегите започнаха с локдауна веднага. Може да си го позволяваме само в една работеща икономика, 
включително и за медицинската система, защото ние тепърва, като дойдат ваксините - но там цифрата ще е над 300 
милиона. С нито една мярка не трябва да прекалим", подчерта министър-председателят. 
"Но гледайте и броя на оздравелите. Гледайте и като общо число смъртността за 2019-а, 2018-а, 2017-а. Действително 
проблемът е с хората със съпътстващи заболявания, по-възрастните хора. Аз го изкарах много тежко", каза той. 
 
√ България е сред държавите в ЕС, където са преминати границите за замърсяване на въздуха  
През 2018 г. в България, Хърватия, Чехия, Италия, Полша и Румъния е превишена пределно допустимата стойност на ЕС за 
фините прахови частици (ФПЧ2,5). Това се посочва в доклад, представен днес от Европейската комисия. 
Само Естония, Финландия, Исландия и Ирландия са съобщили за равнище на фините прахови частици под по-строгите 
стойности, определени от Световната здравна организация (СЗО). 
Запазва се разминаването между правилата на Европейския съюз за качеството на въздуха и насоките на СЗО, се 
отбелязва в съобщението на комисията. 
През последното десетилетие по-доброто качество на въздуха допринесе за значително намаляване на случаите на 
преждевременна смърт в ЕС. Последните официални данни на Европейската агенция за околна среда показват, че почти 
всички европейци все още страдат от замърсяването на въздуха, което води до около 400 000 случая на преждевременна 
смърт в Европа, се допълва в доклада, изготвен по данни от над 4000 точки за наблюдение в ЕС. 
Излагането на фини прахови частици е причинило около 417 000 случая на преждевременна смърт в 41 европейски 
държави през 2018 г., а около 379 000 от тези случаи са настъпили в ЕС. 
Европейските, националните и местните политики, и намаляването на замърсяването, са подобрили качеството на 
въздуха в Европа. От 2000 г. насам замърсяването, включително от превозите, е намаляло значително. Замърсяването от 
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производството на енергия също е спаднало значително, а напредъкът в намаляването на замърсяването от сградите и 
селското стопанство е бавен, се посочва в доклада. 
Броят на преждевременно починалите заради замърсяване с фини прахови частици е намалял с около 60 000 през 2018 г. 
в сравнение с 2009 година. При замърсяването с азотен двуокис намалението е още по-голямо, а случаите на 
преждевременната смърт са спаднали с около 54 на сто през последното десетилетие, се отчита в документа. 
Докладът показва, че заради карантините, въведени в ЕС покрай пандемията от COVID-19, качеството на въздуха се е 
подобрило заради спад до 60 на сто на някои замърсители. Засега няма оценка как това подобрение се е отразило на 
общественото здраве. 
Междувременно София се нарежда на 13-о място в света по мръсен въздух. Първите места са за пакистанския град 
Лахор, Делхи и Мумбай в Индия. Столицата на Хърватия Загреб е на четвърто, а тази на Босна и Херцеговина - Сараево е 
на седмо място. 
На най-чист въздух се радват в столицата на Австралия - Канбера, а непосредствено след нея се нареждат нашите съседи 
в Скопие, на трето място е Нагоя в Япония. 
София влезе в червения сектор по замърсеност на въздуха тази сутрин, като показателят за фини прахови частици е 59.2 
µg/m³, сочи индексът за качеството на въздуха в столицата. 
 
√ Европарламентът: Заради пандемията идва нов световен ред 
Европейският парламент обсъжда последиците за световния ред от пандемията от Ковид-19. В чернова на резолюцията, 
която евродепутатите ще гласуват, се посочва, че пандемията е повратен момент на международната сцена. 
"Разпространението на новата болест умножава опасностите и води към промяна в световния ред", се казва в 
резолюцията. 
Предстои да бъде обсъдено задържането на особено важна информация за болестта, както и опитите на Китай да 
използва "дипломация на вируса" срещу ЕС в стремежа си да изгради световен образ на доброжелател. 
В условията на втора вълна от коронавирус две трети от европейските граждани призовават за повече компетенции на 
Брюксел и за бюджет с достатъчно средства за справяне с кризата. 
Европейският парламент публикува миналата седмица пълните резултати от третото си социологическо проучване тази 
година за възгледите на европейските граждани относно кризата с коронавируса и Европейския съюз. Въпреки че 50% от 
европейците отново изпитват „несигурност“ като ключово емоционално състояние поради негативното икономическо 
въздействие на пандемията, настоящата анкета показва, че повече хора имат положително мнение за ЕС в сравнение с 
пролетта. В България делът на респондентите, които усещат несигурност, е под средния за ЕС - 38%, докато 42% от тях, 
дял, много над средния за ЕС, изразяват надежда за подобряване на ситуацията. 
За гражданите на ЕС е от изключителна важност средствата от ЕС да бъдат разпределени единствено за онези държави 
членки, които имат функционираща съдебна система и стабилно зачитане на общите европейски демократични 
ценности. Повече от три четвърти от анкетираните (77%) са съгласни, че ЕС трябва да предоставя средства на държави 
членки само при условие, че правителството им прилага върховенството на закона и демократичните 
принципи. Българските респонденти отразяват същото мнение и дори го надвишават с един процентен пункт - 78% от тях 
подкрепят това виждане. Основният приоритет на разходите според европейските граждани трябва да бъде 
общественото здраве (54%), следвано от икономическото възстановяване и нови възможности за бизнеса (42%), 
изменението на климата и опазването на околната среда (37%), както и заетостта и социалните въпроси (35%). За 
българските респонденти приоритетните теми са общественото здраве (53%), образованиетои културата (49%), 
икономическото възстановяване и нови възможности за бизнеса (48%) и заетостта и социалните въпроси (37%) 
 
БНР 
 
√ Конституционният съд заседава за парламентарната комисия за нова конституция  
Конституционният съд ще заседава днес по искането на президента за това дали парламентарната комисия за новата 
конституция съответства на основния закон. Според водещи юристи, които внесоха становища по делото в 
съда, комисията му противоречи. 
Комисията, която да работи по проекта на управляващите за нов основен закон, беше създадена на 2 октомври със срок 
на действие два месеца. Тя беше бойкотирана от БСП и ДПС.  
Десетина дни по-късно президентът Румен Радев сезира Конституционния съд с искане да бъде отменено решението за 
нейното създаване. "Защото", пише в искането си държавният глава, "обикновен парламент може да се занимава с 
проекта за нова конституция само във връзка с въпроса да се свика или не Велико народно събрание, а не да го обсъжда, 
анализира и предлага конкретни предложения за промени, каквито задачи възложи на временната комисия 
парламентарното мнозинство." 
В бърз порядък КС допусна искането на президента и поиска становища от институции и отделни юристи. 
С различни нюанси конституционалистите са категорични, че решението за създаването на временната парламентарна 
комисия е противоконституционно. 
 Днес Конституционният съд само ще обсъди становищата, а следващия вторник ще се произнесе и по същество по 
президентското искане. 
 
 
 

https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/sofiia-e-na-13-o-miasto-v-sveta-po-mrusen-vuzduh?fbclid=IwAR0QQzJ2_LUg_LqyUkQ-JCwPJKoGminEe18yI__QPK78Ku7Vx0RZKM06mxw
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√ Социалната комисия ще обсъди промените в закона за хората с увреждания 
Парламентарната социална комисия ще обсъди промените в закона за хората с увреждания, внесени от Министерския 
съвет. 
Приетите на първо четене промени предвиждат от началото на 2022 година предоставянето и заплащането на 
помощните средства и медицинските изделия за хората с увреждания да преминат изцяло към Здравната каса. 
При първото гласуване на проекта за промени в закона за хората с увреждания в социалната комисия той срещна 
единодушната подкрепа на депутатите от комисията.   
При представянето му от социалното министерство тогава подчертаха, че искането на гражданското общество от много 
години е помощните средства и медицински изделия да бъдат в обхвата на Министерството на здравеопазването и 
Здравната каса.  
Проектът предвижда разширяване на кръга на лицата обект на защитена заетост, като се включват и хората с психични 
разстройства и интелектуални затруднения.  
Осигурява се и по-дълъг времеви хоризонт, който да създаде възможност за прецизно институционализиране на новата 
Държавна агенция за хората с увреждания. 
Отлагането е с една година до първи януари 2022 година и то се налага тъй като в съответствие със сега действащите 
правни норми, до края на 2020 година Агенцията за хората с увреждания трябваше да бъде преобразувана в държавна 
агенция към Министерския съвет. 
 
√ До средата на декември фирмите плащат авансовия корпоративен данък за 2020 година 
На 15 декември изтича срокът за внасяне на последната месечна или тримесечна авансова вноска за корпоративен данък 
за 2020 година. Това е и последният срок, в който фирмите имат възможност да направят корекция на декларираните от 
тях авансови вноски за тази година, напомнят от НАП. 
Фирмите, чийто приходи от продажби за предходната година надвишават 300 000 лева, са длъжни да правят авансови 
вноски за корпоративен данък. Те са месечни и тримесечни и се определят на база на прогнозната данъчна печалба за 
текущата година. 
Анализите на НАП показват, че има случаи, при които прогнозираните авансови вноски за корпоративен данък се оказват 
по-високи или по-ниски от дължимия годишен данък. Това може да доведе до начисляване на лихви от страна на НАП 
или пък до нужда от възстановяване на данък. 
В тази връзка, законодателят е дал възможност на предприятията сами да увеличават или намаляват своите авансови 
вноски през годината, когато смятат, че те ще се различават значително от дължимия годишен корпоративен данък. 
Увеличението, съответно намалението на авансовите вноски се ползва след подаване на декларация за промяна, онлайн 
с квалифициран електронен подпис /КЕП/ през е-портала на НАП: https://inetdec.nra.bg/eservices.html. 
Повече информация за декларирането и плащането на корпоративен данък можете да намерите на сайта на НАП: 
www.nap.bg, на телефона на Информационния център 0700 18 700 /на цена, съобразно тарифата на съответния 
оператор/. 
 
√ Евродепутат иска фонд в подкрепа на независими журналисти и медии 
Евродепутатът от Европейската народна партия (ЕНП) Макдалена Адамович - автор на доклада за свободата на медиите -
  призова да се основе постоянен европейски фонд в подкрепа на независими журналисти и медии. 
"Не можем да кажем, че няма достатъчно пари за защита на демокрацията, след като има толкова много за нейното 
подкопаване", заяви Адамович. Тя поиска комисията да предложи правен акт, в който да бъдат заложени минимални 
стандарти за защита на журналистите. 
"Ако не успеем да защитим медийната свобода, ЕС ще се разпадне", предупреди Адамович. 
От своя стана еврокомисарят, отговарящ за финансовите услуги, Мърейд Макгинес посочи: 
"Безопасността на журналистите е висш приоритет, с който възнамеряваме да се занимаваме. Вече оповестихме 
инициатива срещу съдебните искове, насочени срещу журналисти и правозащитници, в работната ни програма за 2020 - 
2021 година. И това е част от плана за действие по въпросите на демокрацията, който Комисията ще представи на 2 
декември."  
 
√ Нови ограничения в Сърбия заради Covid-19 
В Сърбия от днес влизат в сила нови ограничителни мерки срещу разпространението на коронавируса. 
Всички кафенета, ресторанти, клубове и търговски центрове трябва да затварят в 18 часа. 
Маските са задължителни на закрито и на открито, където контактите с хора са неизбежни. Забранява се събирането на 
повече от 5 души. 
Всички работници, където е възможно, трябва да преминат на дистанционна работа. Ограничава се броят на хората в 
обществения транспорт. 
Въвежда се строг контрол за спазване на мерките за защита, изолация и поставяне под карантина. Всички посочени 
мерки се въвеждат за 10 дни с възможност да бъдат продължени. 
 
Investor.bg 
 
√ Оборотите в куриерските услуги растат с 20% през третото тримесечие 
На годишна база най-голям спад на оборотите е регистриран при въздушния транспорт - с над 75%, отчита НСИ  

https://inetdec.nra.bg/eservices.html
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Индексите на оборота в услугите се движат разнопосочно по сектори през третото тримесечие на 2020 г., както на 
годишна, така и на тримесечна база. Ръстовете на годишна база се дължат на динамиката при пощенските и куриерските 
услуги и далекосъобщенията. 
Спадовете в оборотите идват от понижението при производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и 
издаване на музика. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ), базирани на информацията за 
дейностите, обхванати в „Транспорт, складиране и пощи“, „Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти“ и в сектора „Други бизнес услуги“. 
Годишни изменения 
През третото тримесечие на годината общият индекс на календарно изгладените данни на оборота в сектор „Транспорт, 
складиране и пощи“ е с 13,9% под равнището на същото тримесечие на 2019 година. Най-голям спад е 
регистриран при „Въздушен транспорт“ - със 75,1%, и „Воден транспорт“ - с 34,7%. 
Увеличение се наблюдава само при „Пощенски и куриерски услуги“ - с 19,4%. 
Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
Далекосъобщения“ е с 10% по-висок през третото тримесечие на 2020 г. на годишна база. Най-съществено нарастване се 
наблюдава при „Далекосъобщения“ - с 24,7%. 
Значителен спад е отчетен при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на 
музика“ (42,5%). 

 
 
При „Други бизнес услуги“ понижение спрямо третото тримесечие на 2019 г. се наблюдава при повечето дейности, като 
най-голям спад е регистриран при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания 
и резервации“ - със 70,3%. Най-съществено увеличение се наблюдава при „Юридически дейности; 
Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението“ - с 16%. 
Тримесечни изменения 
По предварителни данни през третото тримесечие на 2020 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, 
складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 9,5% спрямо второто тримесечие на годината. 
Най-голям ръст се наблюдава при „Воден транспорт“ и „Сухопътен транспорт“, съответно с 15,5 и 14,1%. Намаление е 
регистрирано само при „Въздушен транспорт“ (16,8%). 
Изменение на индекса на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
Далекосъобщения“ спрямо съответното тримесечие на предходната година 
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Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
Далекосъобщения“ се увеличава със 7,3% спрямо второто тримесечие на 2020 година. Най-съществено нарастване е 
отчетено при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (29,6%) и 
„Издателска дейност“ (22,6%). 
При „Други бизнес услуги“ се наблюдава увеличение спрямо предходното тримесечие приповечето дейности. Най-
значителен ръст е регистриран при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания 
и резервации“ - със 127%, и „Рекламна дейност и проучване на пазари“ - с 35,5%, докато най-голямо намаление е 
отчетено при „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи“ - с 6,1%. 
 
√ САЩ стартират процеса по предаване на властта към Байдън 
Американският президент Тръмп възложи на администрацията си да работи с неговия наследник, което дава на 
Байдън достъп до информация и средства  
Доналд Тръмп стартира сбогуването си с властта с туит. В 18,16 ч. по източноамериканско време американският 
президент обяви след почти 19 часа мълчание в Twitter, че е инструктирал директора на Администрацията за общи 
услуги (GSA) Емили Мърфи да инициира процеса по прехода към следващото правителство. 
Мърфи не била принудена да вземе решението, както тя уверява в писмото до Байдън. „Прекарах по-голямата част от 
живота си в държавна служба и винаги съм се стремяла да постъпя правилно“, се казва в него. Мърфи обаче избягва 
изрично да обявява Байдън за победител в писмото. 
Независимо от това, бъдещият президент Джо Байдън най-накрая получава достъп до важна информация, 
правителствени сгради и планираните пари на данъкоплатците, за да подготви по-добре началото на мандата си. По-
рано Тръмп отказваше да включи Байдън в срещи за национална сигурност или в борбата срещу коронавируса. 
Тръмп също отказваше да признае изборния резултат. И все още го прави. Дори в своя туит в понеделник вечерта той 
показва борбеност. Президентът уверява, че все още предполага, че може да промени резултата от изборите в своя 
полза. Но даде ясно да се разбере: „В най-добрия интерес на нашата страна ще посъветвам Емили и нейния екип да 
направят това, което трябва да направят по отношение на началните протоколи и аз съм инструктирал моя екип да 
направи същото“.  
„Това е голяма стъпка. Президентът започва да признава реалността“, обяви дългогодишният любимец на Тръмп Fox 
News. 
Тръмп се бореше до последно срещу резултатите от изборите и твърдеше, че те са му откраднати. Неговият адвокатски 
екип, воден от Руди Джулиани, заведе десетки дела, за да предотврати преброяването, да поиска ново преброяване или 
да отмени гласувания заради отсъствия или измами. 
Досега всички опити се провалиха в съда и предвид доста удобната преднина вече едва ли има юридически начини за 
обрат. 
„Тръмп ще напусне Белия дом и пак ще твърди, че изборите са откраднати. В противен случай ще трябва да признае, че е 
загубил, а това той няма да го направи никога - защото мрази повече от всичко да бъдеш губещ“, каза бившият съветник 
по сигурността на Тръмп Джон Болтън в интервю за Handelsblatt. Болтън напусна правителството през есента на 2019 г. и 
оттогава е един от гласовитите критици на Тръмп. 
През уикенда екипът на Тръмп се раздели и с адвоката Сидни Пауъл, която на пресконференция миналата седмица 
изложи заедно с Джулиани най-смелите теории на конспирацията. Твърденията им варираха от това, че изборите са 
манипулирани със средства от Куба, Венецуела и Китай до намеса на софтуер от Уго Чавес и сървър в Германия. И досега 
обаче няма отговор на искането на всъщност приятелската телевизия Fox News екипът да предостави доказателства за 
твърденията си. 
Изпълнителните директори настояват за процеса на предаване на властта 
В понеделник натискът върху Тръмп се засили още повече: Не само избирателната комисия в горещо оспорвания щат 
Мичиган официално потвърди победата на Байдън с преднина от 154 000 гласа, но и повече от 160 изпълнителни 
директори на големи нюйоркски компании също бяха публикували писмо, призовавайки Тръмп най-накрая да започне 
процеса на преход. 
„Всеки ден, в който редовният преход към следващия президент се забавя, нашата демокрация отслабва в очите на 
нашите собствени граждани и имиджът на нацията на световната сцена намалява", се казва в писмото. „Задържането на 
ресурси и жизненоважна информация от идващата администрация е риск за обществеността и сигурността на Америка“, 
критикуват изпълнителните директори. 
Болтън също беше критичен към забавянето, особено с оглед на националната сигурност. „Може би е трудно да се 
разбере в Европа, но два месеца и половина за прехвърляне на власт в САЩ не е много време. И вече загубихме почти 
три седмици". 
В САЩ прехвърлянето на задълженията от един президент на следващия се регулира от закона. Независима 
правителствена агенция на САЩ, Администрацията за общи услуги (GSA), прилага законовите разпоредби. 
Действителният преход на правителството започва веднага след определянето на победител. До встъпването в длъжност 
излизащият от Белия дом президент и новоизбраният президент обикновено се срещат редовно за консултации. 
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БНТ 
 
√ Венецианската комисия се произнесе по проекта за нова конституция  
Венецианската комисия към Съвета на Европа изрази съжаление, че предложенията за конституционни промени в 
България са направени от управляващото мнозинство без предварителни дебати в обществото. Това се казва в 
становище на Комисията, изготвено по искане на българските власти. 
Експертите призовават в новата Конституция да има и механизъм за временно отстраняване на главния прокурор при 
потенциален конфликт на интереси. 
Оригиналния документ може да видите ТУК. 
Венецианската комисия смята за похвално решението на българските власти да поискат становище от нея на толкова 
ранен етап. Липсата на обществен дебат обаче е обезпокоителна. 
"Промените в Конституцията не трябва да се правят набързо, а само след обширни, открити и свободни обществени 
дискусии, включващи различни политически сили, неправителствени организации и сдружения на гражданите, 
академичните среди и медиите", се казва в становището. От българските власти се очаква да изяснят и причините за 
всяко едно предложение за изменение. 
Според тях например новият брой народни представители изглежда е взет произволно. Поправките предвиждат 
намаляване на депутатите от 240 на 120. 
Експертите намират за необичайно в Конституцията да има текст, в който се казва, че държавата ще „полага специални 
грижи за насърчаване на раждаемостта“. Според тях подобен текст би могъл да доведе до дискриминация. 
Като положително е оценено разделянето на Висшия съдебен съвет, но критиките продължават по отношение на 
отговорността на главния прокурор. 
"Венецианската комисия настоятелно препоръчва на българските власти да предвидят в Конституцията механизъм, чрез 
който в случай на потенциален конфликт на интереси, главният прокурор да бъде временно отстранен и независим 
изпълняващ длъжността прокурор, отговорен пред друг орган, различен от Прокурорския съвет, да бъде назначен за 
разследване на 
случая", казват в становището. 
От Венецианската комисия изразяват готовност да продължат да помагат на българските власти, ако процесът на 
конституционна реформа продължи. 
 
√ Какви са исканията на автобусните превозвачи и при какви условия да бъдат споделените пътувания? 
Депутатите приеха ветото на президента по текстовете, които предвиждаха до 10 г. затвор за нерегламентиран превоз. 
"Утре готвим протест, защото нерегламентираният превоз на пътници е един много сериозен проблем, който 
датира повече от 10 години, явно и видно е, че с административни мерки това не може да бъде решено и когато се 
изчерпат тези възможности, следва да се прибегне към наказателна мярка, както е в други стопански отрасли", 
Това заяви в студиото на "Денят започва" Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните 
превозвачи. Автобусните превозвачи, които са засегнати от сивия сектор в превозите, настояват нерегламентираният 
превоз да бъде инкриминиран. Сега, в тази пандемия, те са изправени пред една ситуация, в която на практика няма как 
да оцелеят. 
"Не може пред всеки автобус да пътува нерегламентиран превоз на цената на билета, не може постоянно да се 
организират нерегламентирани превози по направленията в цялата страна, така и по международни направления и 
ние да очакваме държавата да ни подпомогне, няма как да се случи", категорична беше Милтенова. 
"По принцип ние сме съгласни с нашите колеги, нерегламентираният превоз категорично трябва да бъде отстранен от 
пазара, но подобно безумно нормотворчество ние не считаме, че трябва да подкрепяме и категорично се обявяваме 
против въвеждането на разпоредби в НК първо по този начин - със закона за допълнение и изменение на Кодекса на 
търговското корабоплаване, което противоречи на всякакви юридически техники, всякаква здрава човешка логика. За да 
наказваме някого за нерегламентиран превоз, първо трябва да го регламентираме този превоз, тъй като не можете да 
накажете някой за нещо, което не съществува", заяви Радка Мандилова, председател на Национално сдружение 
"Случаен превоз". 
Предлагаме на всички колеги да изготвим устройващи всички страни разпоредби, които да влязат в Закона за 
автомобилните превози, подчерта Радка Мандилова. 
Магдалена Милтенова припомни, че Регламент 1071 е категоричен: превоз на пътници се извършва 9+1 места минимум, 
нашият закон е синхронизиран с европейските правила и който е извършвал превози с 8+1 места, е в сивата икономика и 
предупреди колегите си от сдружение "Случаен превоз", че ще сезират Главна прокуратура, НАП, Изпълнителна агенция 
"Автомобилна администрация и ще бъдат извършени проверки на всички превозни средства, с които са извършвани тези 
превози. 
Радка Мандилова опонира, че няма закон в страната и в Европа, който да забранява да се използват превозни средства 
8+1 - нито е забранено, нито е криминално. 
Вижте какво още казаха представителите на превозвачите във видеото. 
 
√ Как джобен уред на български учени може да замени лабораториите за качество на водата  
Каква вода пием? Има ли начин да разберем дали е чиста и то само за няколко секунди? 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2020)016-e&fbclid=IwAR0lDzIbeJCbHnECk_1Zf8c_RvNvylGCBExdzGcJ71AAq7idXLVfdVI-lX0
https://bntnews.bg/news/kakvi-sa-iskaniyata-na-avtobusnite-prevozvachi-i-pri-kakvi-usloviya-da-badat-spodelenite-patuvaniya-1084373news.html
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Отговорът е да. А как може да стане това – чрез изобретението на двама преподаватели в Бургаския университет, които 
измислят начин да подобрят 100-годишен метод за изследване на чистотата на водата. Те създават устройство, с което 
вместо за 5 дни, за 5 секунди се установява колко чиста е водата. 
И това не е всичко – устройството е с джобен размер и може да се използва в ежедневието на всеки човек, дори да не 
разбира нищо от химия. 
Като прекомерна вяра във възможностите и малка доза лудост – Хюсеин Йеменджиев и Валентин Ненов - един доктор и 
един професор от Бургаския университет, казват на целия свят, че има начин веднага да се разбере дали водата е чиста 
само с едно устройство, което може да се побере в джоба ви. 
Хюсеин Йеменджиев, изобретател: Басейновите дирекции анализират реки, езера, като анализират проби веднъж 
на месец - над 100- годишен метод, който е тежък за изпълнение, изисква специализирана и оборудвана лаборатория 
и 5 дни за получаване на резултат. Успяхме да изведем нашата идея от скица върху салфетка. Първият ни 
прототип беше с размерите на средноголям куфар. В рамките на две години успяхме да усъвършенстваме продукта 
си до абсолютно джобно преносимо устройство. На практика имате пълноценна лаборатория за анализ на 
качеството на водите в джоба си. С нея дори 10-годишния ми син може да анализира качеството на водите в 
рамките на секунди, когато и където пожелае. 
В началото никой не вярва на идеята. Всички компании, с които учените се свързват, искат разработен продукт, готов за 
продажба и отказват да инвестират в нещо, което е на етап „проект“. Затова екипът започва работа на „собствени 
мускули“. 
До момента, в който не ги забелязват от Европейския институт за иновации и технологии. 
Хюсеин Йеменджиев, изобретател: Всички фирми, с които се свързвахме, не само български, искаха вече разработен 
и готов за продажба продукт, а не бяха готови да инвестират в разработване. Това стана възможно, благодарение 
на подкрепата на Европейския институт за иновации и технологии. През 2018 г. бяхме наградени като най-добра 
стартираща компания в Европа в категория "Вода". Получихме извън финансовата помощ менторство, получихме 
обучение по бизнес. Достигнахме до първите си клиенти - един производител на спирулина, едно от големите ВИК-
дружества в България. Те повярваха в нашия продукт. 
Светът бавно започва да вярва в идея, която може да разреши лесно глобални проблеми. 
Хюсеин Йеменджиев, изобретател: В световен мащаб близо над един милиард души са принудени да употребяват 
ежедневно вода, която не е минала никакъв контрол на качеството и не е претърпяла никаква обработка. Това, 
разбира се, крие огромен риск за тяхното здраве. 
Именно затова едни от най-големите европейски проекти са свързани с изграждане на пречиствателни станции, както в 
големи градове, така и на отдалечени места. 
Хюсеин Йеменджиев, изобретател: Далечната перспектива, в която ние виждаме своята реализация, е всеки един 
човек да може да участва в контрола на качеството на водите. По реки, по езера има може би хиляди рибари, 
туристи, които постоянно обикалят там. Ако тези хора бъдат впрегнати на доброволен принцип в мониторинга 
на води, с едно просто за употреба устройство, компактно, те могат да участват в този мониторинг. Ако се 
направят серия от измервания например в едно езеро, по-късно тези данни могат да бъдат визуализирани върху 
Google Maps и да се види разпределението на замърсителите по площта на езерото и това да ни насочи към 
конкретни източници на замърсяване. 
Някой ден тази джобна лаборатория може не просто да дава повече контрол в ръцете на хората. Някой ден би спасявала 
хора. 
Хюсеин Йеменджиев, изобретател: Един такъв продукт може да бъде много полезен за страните от Третия свят, 
така също и за отдалечени локации, в които няма изградена система и инфраструктура за контрол на околната 
среда и водите. 
За някои може да звучи като прекомерна вяра във възможностите. Но не и за него. 
Хюсеин Йеменджиев, изобретател: За да може да убедите другите във вашите идеи, първо трябва да убедите себе 
си. Ние сме в средата на пътя. 
Успехът на българските учени е доказателство, че когато имаш добра идея, не е толкова трудно да я осъществиш. Защото 
кохезионната политика на ЕС подкрепя смелите иноватори. 
Още един пример за това е продуктът на предприемчивата Джейн от Ирландия, който лесно и бързо може да се справи с 
досадните спънки в ежедневието на всеки от нас. 
Залепване, фиксиране, предпазване – всичко това с тази смес, която прилича на дъвка или детски пластилин, но 
всъщност е създадена от силикон. 
Казва се субру - от ирландската дума за игра. А самата й създателка я нарича "моята малка грешка". 
Докато си играем с малкото парченце моделиращо силиконово лепило, можем да помогнем за голямата мисия - да 
намалим честото купуване на вредни химически лепила в опаковки, замърсяващи околната среда. 
Магическото лепило на Джейн получава награда за европейска иновация през 2018 г. и е популярно в над 170 държави. 
"Европейци" е проект на Българската национална телевизия, който разказва кратки истории на хора от цяла 
Европа. Хора, които с идеите и мисленето си променят света, градовете, местата, в които живеят. Фокусът е  
върху оригиналната мисъл, мащабните и смели хрумвания, които се превръщат в печеливши формули. Предаването 
ще показва лицата на промяната в Европа и ще разказва по модерен визуален начин техните истории. Рубриката се 
излъчва с подкрепата на Европейския съюз. 
Гледайте „Европейци“ всяка събота веднага след централните новини на БНТ 1 в 20 ч. 
 

https://bntnews.bg/evropeici-143cat.html
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√ ЕК отново може да даде България на съд заради качеството на въздуха  
Европейската комисия отново може да даде България на съд заради качеството на въздуха, ако ситуацията в страната не 
се подобри. Това е предупреждение на еврокомисаря по въпросите на околната среда. 
Европейската комисия представи днес доклад за качеството на въздуха в страните от ЕС, данните за който са събирали 
през 2018 година. 
Според него в България и още 5 държави от ЕС, има превишаване на пределно допустимите стойности на фините 
прахови частици. 
Еврокомисарят по околна среда припомни, че страната ни вече е осъдена от Съда на ЕС заради трайното лошо качество 
на въздуха. 
"Европейската комисия отблизо следи изпълнението на решенията на Съда на ЕС и мерките, които се вземат за 
подобрение на ситуацията. Ако те не са достатъчни, Европейската комисия, разбира се, би могла да реши отново да 
даде дадена страна, в случая България, на съд и да поиска финансови санкции срещу нея", каза Виргиниюс Синкявичюс, 
комисар по въпросите на околната среда, океаните и рибарството. 
 
√ По света: Обмислят правила за празнуване и пътуване по време на коледните празници  
Испания ще обяви плана си за ваксинация. Според предварителната информация - до март 2021 съществена част от 
населението трябва да бъде ваксинирана. 
САЩ, Великобритания и Германия вече обявиха подробности за имунизационните си планове с трите налични препарата. 
Правилата за празнуване и пътуване по коледните празници са следващото предизвикателство пред властите по света. 
Днес се очаква президентът на Франция - Еманюел Макрон, да обяви следващия набор от ограничения, след като на 2-ри 
декември изтича втората карантина в страната. Предполага се, че ще бъдат огласени специални мерки за празниците. 
Великобритания връща тристепенната скала за опасност от заразата и въвежда нови мерки, след изтичането на 
настоящите на 2-ри декември. Обмислят се и нови правила за пристигащите в страната от високорискови райони - те ще 
могат да намалят карантината си от 14 на 5 дни при отрицателен PCR тест. 
Италия излиза от едномесечно пълно затваряне, започнало на 26 октомври. 
В Португалия влиза в сила поредното извънредно положение. 
 
Капитал 
 
√ НАП: Тестовете за COVID-19 се признават за разход на фирмите 
Сумите, платени от работодателя за PCR или антиген тестове на служителите, няма да се облагат с данък върху 
разходите 
Сумите, които компаниите плащат за тестване на служителите за коронавирус, се признават за данъчни цели и не се 
облагат с данък върху разходите. Това става ясно от отговор на Националната агенция за приходите (НАП) на въпрос на 
"Капитал". Условието е направеният разход за тестването да е отчетен правилно, т.е. с първичен счетоводен документ, 
отразяващ вярно стопанската операция. 
"Работодателите са задължени да извършват разходи, чрез които да се осигури надеждна диагностика на персонала, 
така че да се предотврати разпространяване на заразата. В този смисъл извършените от работодателите разходи за PCR 
или други тестове (например антиген тестове), чрез които се постигат целите на Кодекса на труда, Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд и Закона за здравето, се признават за данъчни цели на основание чл. 11 от 
ЗКПО, при условие че са спазени изискванията за документална обоснованост, предвидени в чл. 10 от същия закон", 
посочват от приходната агенция. 
Оттам се позовават на различни текстове в трите ресорни закона, свързани с изискванията към бизнеса и условията на 
труд. Кодексът на труда например вменява на работодателя задължение да осигури здравословни и безопасни условия 
на труд, така че опасността за здравето и живота на работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или 
намалени. 
Според Закона за здравословни и безопасни условия на труд (чл. 16, ал. 1, т. 6) работодателят е длъжен да осигури 
ефективен контрол за извършване на работата без риск за здравето и по безопасен начин, а на основание чл. 16, ал. 6 от 
същия закон всички разходи, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, са изцяло за сметка 
на работодателя. 
От НАП се позовават и на Закона за здравето, според който при опасност от или при епидемично разпространение на 
заразни болести държавните и общински органи, физическите и юридическите лица оказват пълно съдействие на 
органите на държавния здравен контрол. 
 
√ Електронно трудово досие 
Или какво на практика означава електронно подписване с КЕП и електронно връчване на документи и съхранение  
В началото на 2020 година започнахме разработването на система за Електронно управление на трудови досиета, 
защото вярваме, че бъдещето е в дигитализацията в нашата сфера, както и че пазарът в България скоро ще е готов за това 
решение. Работейки с едни от най-големите работодатели в страната, които са част от международни групи, виждахме 
необходимостта от подобна услуга, както и техния интерес и готовност за внедряване на Digital HR Administration. 
Въпреки че в страната има нормативна база, уреждаща темата за създаване и съхранение на електронни документи в 
трудовото досие вече повече от две години, на пазара липсваше такова решение, както и практика. Притеснението на 
фирмите идва най-вече от това дали държавните институции ще приемат електронно подписани документи. 
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Ситуацията с коронавируса от пролетта на тази година постави остро темата пред работодателите: Как да организираме 
процесите по администрирането на трудовите правоотношения изцяло електронно, законно и сигурно. 
В това отношение процесът на управление на човешките ресурси е доста предизвикателен, изискващ лично подписване 
на хартиени документи, куриери, сложна логистика с хора на различни места и сериозно забавяне във времето. 
Защо според вас е време за оптимизация и дигитализация в HR администрацията? 
Решението ни за електронно управление на трудови досиета беше посрещнато с голям интерес от клиентите, тъй като 
значително улеснява процеса на подписване на всякакви документи между работодател и служител, независимо от 
времето и мястото. 
Sb Digital HR Administration включва целия процес от изготвяне на трудовата документация, подписването й с 
квалифициран електронен подпис (КЕП), електронното връчване и съхранение. Решението се осъществява посредством 
корпоративната ни платформа Webtools в интеграция с Евротръст като доставчик на квалифицирани електронни услуги. 
Създадените и подписани по този начин документи имат доказателствената сила на саморъчно подписаните такива. 
Какви са стъпките за имплементиране на електронното трудово досие? 
Първоначалната стъпка е всички служители да получат своя безплатен квалифициран електронен подпис. Процесът е 
изключително лесен, може да го направите по всяко време от дивана вкъщи, като са необходими само смартфон и лична 
карта. 
Веднъж издаден, подписването на документи с КЕП е бързо и лесно - получавате известие на телефона, че имате 
документ за подписване, отваряте, прочитате и с един клик го подписвате. 
Какви са разходите по имплементиране на DIGITAL HR ADMINISTRATION? 
Както изваждането на КЕП, така и подписването на документи е абсолютно безплатно за служителите, като разходите се 
поемат от работодателя. 
В тази икономическа ситуация разбираме, че бюджетите на всички са под строг контрол и всъщност това решение дава 
възможност за оптимизиране на разходите, защото месечният разход е в пъти по-малък от разходите за хартия, печат и 
доставки с куриер. Тук въобще не коментирам допълнителните ползи от оптимизирането на процеси и време, 
повишеното клиентско изживяване за служителите и тяхната удовлетвореност. 
 
Икономически живот 
 
√ Фискална VS. монетарна политика 

1. Теоретическа постановка 
Дискусията между следовниците на двата основни вида макроикономическа политика  – монетарна и фискална, се 
разграничава ясно и отчетливо в икономическа теория и практика. Привържениците на фискалната политика, които в 
своята цялост са последователи на Кейнс, се придържат към максимата, че чрез фискалната политика може да се оказва 
съществено влияние върху хода на протичане на социално-икономическите процеси. Привържениците на монетарната 
политика (последователи на монетаризма) преценяват, че регулирането на паричното обращение стои в основата на 
ефективното макроикономическо управление. 
Икономическата история познава ярко открояващи се периоди, в които двете поляризирани системи от виждания за 
макроикономическо управление са доминирали и са давали категорично позитивни резултати, както и такива, в които са 
се проваляли. В крайна сметка, в своите търсения, анализаторите достигат до определена форма на симбиоза между 
двата вида макроикономическа политика – нещо, което е характерно, дори типично, за действието на икономическите 
теорeтични постановки. Последните се сменят в усилията си да обяснят колкото се може по-добре и по-пълно 
наблюдаваните обществено-икономически процеси, които са перманентно динамични, т.е. непрекъснато променящи се. 
Още от времето на Хегел битува разбирането, че промяната е единственото постоянно нещо в живота. Практиката 
показва, че нерядко една или друга теория съумява да обясни задоволително протичането на наблюдаваните социално-
икономически процеси и да доминира за определен период, след което новите реалности изискват нов тип обяснения и 
теория. Принципите остават, но детайлите се видоизменят. 
В икономическата теория се счита, че основен критерий за валидността на едно от двете основни системи виждания, е 
поведението на скоростта на парично обращение[1]. Ако оборотът на парите е относително постоянен, тогава 
монетаристките предписания водят до позитивни резултати. Ако обаче скоростта на парично обращение се променя с 
времето, тогава монетарната политика не съумява да доведе до желаните резултати и настава време за активно 
използване на фискалната политика.  
2. Статистическа специфика 
Скоростта на паричното обращение се оценява статистически като съотношение между номиналната величина на БВП 
(числител) и наличната парична база (знаменател). В монетарната теория има няколко дефиниции на парична база, 
които се следят от Централните банки. Първата, най-тясна дефиниция, се материализира чрез паричния агрегат 
„Банкноти и монети в обращение“ (означение „Пари М0“). Той представя всички парични знаци, отпечатани от 
Централната банка (БНБ) и напуснали сградата на Централната банка. Втората, по-широка дефиниция, е за паричен 
агрегат, условно наречен „Пари М1“. Той се представя като сума от: (1) Парите извън парично-финансовите институции и 
(2) Oвърнайт-депозити, т.е. безсрочните депозити. Следващата, по-широка дефиниция, е за паричен агрегат „Пари М2“. 
Той се формира от парите М1 и т.нар. квазипари, които представят срочни депозити с договорен матуритет до две 
години, както и депозити, договорени за ползване след предизвестие до 3 месеца. Следващата, още по-широка 
дефиниция, е за паричен агрегат „Пари М3“ – т.нар. „Широки пари“. Той обхваща парите М2 с добавка още и на т.нар. 
търгуеми инструменти (издадени дългови ценни книжа, както и дялове и акции на фондовете на паричния пазар).   

https://ikj.bg/glasove-mneniya/fiskalna-vs-monetarna-politika/#_ftn1
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Съвременната монетарна теория и практика използва и по-широки парични агрегати, но БНБ следи само описаните по-
горе парични агрегати. 
Логиката на формиране на различните парични агрегати е движение от ликвидни към по-слабо ликвидни форми на пари. 
Първият, най-ликвиден паричен агрегат („Пари М0“), най-добре съответства на теоретичните монетарни постановки. Той 
е своеобразна първопричина за динамиката на паричните агрегати, които са по определен начин, явно и неявно, 
свързани с него. Това е причината по-нататък да се следи и оценява скоростта на парично обращение на този агрегат 
(пари М0). 
3. Аналитична оценка 
На Фигура 1 е представена динамиката на скоростта на обращение на паричния агрегат М0 за последната декада. 
Видимо паричното обращение променя скоростта си, по-специално намалява във времето. Иначе казано, монетите и 
банкнотите в обращение растат по-бързо от номиналната величина на БВП. 
 

Фигура 1 
 

Причините за намаляването на скоростта на парично обращение могат да бъдат разнообразни. 
Първо, населението и икономическите агенти предпочитат да натрупват и да боравят с пари в брой поради 
практикуването на нерегламентирани икономически дейности, т.нар. икономика в сянка. Този аргумент стои в основата 
на метод за оценка на величината на икономиката в сянка. 
Второ, намаляваща привлекателност на поддържането на парични авоари в банковата система поради неблагоприятна 
лихвена конюнктура. Величината на номиналните лихви корелира с наблюдаваната инфлация, поради което на Фигура 1 
е представена и средногодишната динамика на потребителските цени. Директната съпоставка на двете криви води до 
извода, че няма пряка връзка между тях – лихвените равнища зависят от оценката на дългосрочната инфлация (а не от 
стойностите й в краткосрочен план), поради което скоростта на парично обращение не следва инфлационната динамика.  
Трето, доверие в местната валута. В България действа паричен съвет от почти четвърт век, поради което  доверието в 
местната валута се свързва с доверието в еврото. В съответствие с широко известният закон на Грешам лошите пари 
изтласкват добрите пари, т.е. населението и икономическите агенти съхраняват добрите пари и гледат да се 
освобождават от лошите пари. 
Четвърто, по-пълна интеграция в европейските икономически структури. 
Интересното в случая е непостоянството на скоростта на парите в обращение. Тя е характерна за страните в света за 
разглеждания период. Подобно намаляване на скоростта на парично обращение се наблюдава повсеместно в страните в 
дерогация (извън еврозоната), при това в по-изразителна форма. Конкретната икономическа конюнктура съдейства и 
предполага подобна динамика. 
Непостоянството на скоростта на парите в обращение намалява ефективността на монетарната политика и увеличава 
въздействието на фискалната политика. 
Действащият паричен съвет в България елиминира реалните възможности на БНБ да практикува определена монетарна 
политика. България обаче чувства и абсорбира явно или неявно монетарната политика, провеждана от Европейската 
централна банка (ЕЦБ). Експанзионистичната монетарна политика на ЕЦБ би следвало да противодейства на тенденциите 
за икономическа рецесия в еврозоната, но динамиката на паричното обращение показва, че резултатите се отклоняват от 
желаните.   
При описаните условия фискалната политика (специално в България) е необходимо да поеме ролята на активен 
регулатор на социално-икономическите процеси. Такава е ситуацията в страните от еврозоната, поради което 
бюджетните им дефицити превишават (нерядко чувствително) изискуемите норми. Писаните и неписани усилия на 
правителствата у нас през последните десетина години обаче регламентират фактическия отказ от фискална политика. 
Надделява преразпределянето на акумулираните финансови ресурси в интерес на комфорта на управленските структури. 
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Планираните публични инвестиции, колкото и да са недостатъчни за подобряване на незадоволителното състояние на 
различните видове инфраструктура в страната (пътна, образователна, здравна, спортна, културна), хронически се 
недоизпълняват, а и тези, които се усвояват, са насочени много повече към поддържане на прогресивно остаряващата 
база за осигуряване на публични услуги, отколкото за изграждане на съвременна такава. 
4. Заключение 
 Съвременната икономика е изключително динамична. При такава ситуация робуването на каквито и да са разбирания за 
придържане към определени стандартни и перманентно действащи макроуправленски похвати не е добро решение. То 
е много повече бягство от отговорност и стремеж за осигуряване на безлични оправдания. Реалностите следва да се 
оценяват непрекъснато и ангажирано, с оглед на прилагане на ефективни форми на макроикономическо управление. 
Проблемът не опира до т.нар. fine tuning, а до активно професионално оценяване и вникване в същностната специфика 
на изживяваната житейска действителност. Спокойствието на управленския елит не се вписва в  движението в 
европейския строй, което изисква винаги широко отворени очи и непрекъснато работеща мисъл. По думите на германо-
британския социолог Н. Елиас „движението може да се обясни само чрез движение, промяната – само чрез промяна“. 
Безусловно активната фискална политика предполага качествено функциониращи институции. Желаният прогрес не е 
възможно да се осъществи при „равни други условия“. В конкретните условия макроикономическите инструменти могат 
да дадат позитивни резултати единствено и само тогава, когато социално-икономическото управление се усъвършенства 
по целия фронт на възможни въздействия, без допускане на пробойни за изтичане на обществени ресурси. Последното 
предполага, в съответствие с предписанията на школата за обществения избор, високо качество най-вече на субективния 
фактор. 

 
[1] Общоприетият термин на английски език е „Velocity of money”. 
 
√ Българите сред най-осведомените в Европа за Open Banking  
България е на второ място по осведоменост на тема „отворено банкиране“ (Open Banking) – 68%, след Италия – 70%, при 
преобладаващо ниско ниво на запознатост относно този модел на финансови услуги. Това сочи проучване на Mastercard, 
проведено в периода 18-27 септември сред 9605 граждани над 18 години в 12 държави в Европа: Германия, 
Нидерландия, Франция, Италия, Унгария, Ирландия, Испания, Обединеното кралство, Швейцария, Полша, България и 
Русия. 
43% от европейците в проучването отчитат като положителна нарастващата роля на дигитализацията, особено по 
отношение на банкиране и лични финанси вследствие на COVID-19, отчита още проучването. 
 

 
 
Сред изводите е и това, че през 2020 г. се наблюдава цялостен по-голям фокус върху достъпността и гъвкавостта на 
решенията за онлайн банкиране и мобилни плащания, в сравнение с миналата година, когато на преден план са били 

https://ikj.bg/glasove-mneniya/fiskalna-vs-monetarna-politika/#_ftnref1
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спестяването на време и простотата на същите решения. Това може да се дължи на променящите се приоритети 
вследствие на пандемията – сега европейците възлагат по-голяма тежест на достъпността, особеностите на начина на 
живот и ефективността на разходите, спрямо 2019 г. 
„Ситуацията около COVID-19 ускори процесите – много неща, които биха отнели години, се случиха в рамките на 
месеци. За кратък период от време много дейности преминаха в електронна среда, просто защото нямаше друг 
начин – говорим и за бизнеси, и за нашия личен живот“, коментира Ваня Манова, мениджър на Mastercard за България, 
Северна Македония, Албания и Косово. 
В същото време европейците все още се отнасят положително към традиционните банки и финансови институции, като 
четири от всеки пет от тях вярват, че физическите банки ще съществуват и след 10 години. В България това е особено 
силно изразено, като страната дава най-висок процент – 91% българи споделят мнението, че традиционните банки ще 
присъстват в страната ни и след десетилетие. 
 

 
 
Като ключови предимства на решенията за онлайн банкиране и мобилни плащания европейците изтъкват, че: спестяват 
време (63%), лесни са за употреба (57%) и са подходящи за начина им на живот – мобилни, динамични, забавни и 
гъвкави (33%). У нас 98% биха обмислили използване на дигитални банкови решения: 44%, заради сигурността; 37%, 
заради удобството; 34%, заради по-ниски такси и привилегии. 
България изпъква с най-висок процент граждани, които биха обмислили преминаване към дигитална банка в бъдеще 
(54%) при 39% средно за Европа. Също така, процентът на българите, които биха преминали към дигитална банка в 
близките 12 месеца, се е увеличил повече от 2 пъти спрямо миналата година – от 10% до 26%, при средно 23% за Европа. 
Българите имат най-силно положително отношение (62%) към новите технологични решения, които са безопасни и 
улесняват финансовите им операции, като последствие от промените в ежедневието заради COVID-19. За сравнение, най-
нисък е интересът към нови решения в Германия и Нидерландия (35%), като при тях е най-висока удовлетвореността от 
традиционното банкиране и съществуващите решения за плащане и не искат да променят нищо – 17% от германците и 
18% от нидерландците посочват този отговор. Като допълнителна функционалност, от която биха се възползвали, 
половината българи посочват единно приложение, което на едно място да показва информация за сметки и спестявания 
от всичките им банкови акаунти. 
От друга страна европейците показват ниско ниво на запознатост относно решенията около отворено банкиране (open 
banking), които Европейските регулатори прилагат в последните години. Това ще позволи на трети страни да достъпват 
информация за банкови сметки и разплащания, след изрично упълномощаване от страна на потребителя, което ще 
създаде по-добро клиентско изживяване и по-лесно и бързо преминаване от един на друг доставчик на финансови 
услуги. 40% от европейците не са запознати с тези решения, като при българите този процент е 32%. Като цяло, 68% от 
българите са чули за промените, 26% от тях се определят като добре запознати с темата, а 43% признават, че въпреки че 
са осведомени, не са запознати в дълбочина. 
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Увеличава се и интересът към „банки без клон“, тоест към изцяло дигиталните банки. 28 % от европейците са склонни да 
използват такава банка, при 19% спрямо 2019 година. 
 
Мениджър 
 
√ Борисов: Трябва да действаме бързо с одобряването на следващия бюджет на ЕС  
"Намираме се в сериозна ситуация на задълбочаваща се социална и икономическа криза в следствие на пандемията от 
COVID-19. Затова трябва бързо да действаме с одобряването на следващия бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г. и на 
Пакета за възстановяване, които са ключови инструменти за преодоляването на последиците както от всички държави 
членки, така и от европейската икономика като цяло". Това заяви министър-председателят Бойко Борисов, който проведе 
видеоконферентна среща с посланиците на държавите членки на ЕС и на Конфедерация Швейцария, , съобщиха от 
пресслужбата на правителството. 
Българският премиер бе категоричен, че e необходимо да се положат всички възможни усилия за постигане на съгласие 
по Многогодишната финансова рамка /МФР/ и по Пакета за възстановяване възможно най-бързо, за да може фондовете 
и програмите да започнат да действат още от самото начало на следващата година. 
Постигането на климатична неутралност в ЕС до 2050 г., ефективните мерки в борбата за справянето с коронавируса и 
европейската перспектива на Западните Балкани също бяха във фокуса на видеоконферентната среща. 
"Именно по време на Българското председателство на Съвета на ЕС страната ни постави високо в дневния ред на ЕС 
европейското бъдеще на Западните Балкани", е лаза още Борисов. 
По отношение на европейската интеграция на Република Северна Македония, министър-председателят Бойко Борисов е 
изтъкна, че България винаги е била готова за диалог и разбирателство за решаване на двустранните въпроси, но за целта 
това трябва да се желае и изпълнява от двете страни. 
 
√ Автобусните превозвачи и такситата излизат на протест срещу ветото на президента  
Автобусните превозвачи и таксиметровият бранш обявиха, че излизат на протест тази сряда. Те ще спрат превоза на 
пътници, след като депутатите подкрепиха президентското вето върху промените, с които се инкриминират превозите 
без лиценз. 
Промени в Наказателния кодекс предвиждаха затвор до десет години и глоба в размер на 15 хил. лв. за извършване на 
обществен превоз на хора без разрешение, регистрация или лиценз и отнемане на превозното средство. Измененията в 
закона бяха внесени като преходни и заключителни разпоредби към Кодекса за търговски корабоплаване и след това 
одобрени от депутатите. Президентът обаче наложи вето. Мотивът на Румен Радев бе, че законовите поправки не са 
разписани категорично и дават възможност за преследване от закона и на т. нар. „споделено пътуване“. То пък от своя 
страна е практика, която се подкрепя в ЕС.   
Според професионалните превозвачи законът е добре описан. „Целта на поправките в НК са насочени единствено към 
нерегламентирания превоз на пътници и не касаят така нареченото споделено пътуване“, обяви Магдалена Милтенова 
от Конфедерацията на автобусните превозвачи. 
Затова в сряда автобусните превози заедно с таксиметровия бранш ще изразят своя протест, прекратявайки обществения 
превоз на пътници. Те ще преминат и на автошествие през столицата. 
В цялата страна превозвачите ще преустановят частично или напълно услугата за пътниците в рамките на деня, заяви 
Магдалена Милтенова от Конфедерацията на автомобилните превозвачи. "Ще преустановим превозите на пътници по 
линията от републиканска транспортна схема, по междуобластните линии, по междуселищните линии, съответно ще 
бъдат преустановени превозите по различни общински схеми. Градските превози ще бъдат преустановени в рамките на 
два часа. Всички международни линии също ще бъдат преустановени.“ 
Нерегламентираните превози и в Кюстендилско са отдавнашна, неконтролирана и ненаказуема практика, съобщи БНР. 
"Ето, в пет и половина, като отидем на спирката, поне пет коли ще спрат и ще вземат хората за София и предимно пак са 
служители - полицаи, все такива държавни служители ги взимат натам. И тука от селата вървят пред автобусите, на две -
три минути пред автобуса вървят и се знаят кои са, те са едни и същи", коментира шофьор пред радиото. 
 
√ Взаимните фондове в България за първи път управляват над 5 млрд. лв.  
Взаимните фондове за управление на активи са увеличили значително средствата си с цели 20% на годишна база и за 
първи път управляват над 5 млрд. лв. Това показват отчетните данни, представени от БНБ към края на месец септември. 
От тях, най-много средства в инвестиционните фондове са вложили застрахователните и пенсионните дружества – 3,3 
млрд. лв. След това се нареждат домакинствата, които са им поверили 1,3 млрд. лв. а най-накрая са нефинансовите 
предприятия с близо 220 млн. лв. управлявани от дружествата активи.   
За сравнение към края на септември депозитите на домакинствата възлизат на 58 млрд. лв., а фирмите – 28,5 млрд. лв.  
Общата сума, която инвестиционните фондове управляват е 5,3 млрд. лв., което е с 876 млн. лв. повече в сравнение със 
септември 2019 г. При това само от началото на пандемията до днес ръстът е още по-чувствителен. В шестте месеца от 
края на март сумата,  която фондовете управляват расте с 34%, което представлява 1,3 млрд. лв. 
Този значителен ръст обаче се дължи почти изцяло на дейността на чуждестранните дружества у нас. През последните 
шест месеца те са увеличили активите си от 2,3 млрд. лв. на 3,6 млрд. лв. – тоест над 50%. В същото време българските 
фондове бележат ръст от 1,53 млрд. лв. до 1,68 млрд. лв., тоест с 10%. И при двата вида фондове този ръст почти изцяло 
се дължи на увеличени инвестиции от страна на застрахователни пенсионни дружества. 
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Към момента у нас оперират 1275 фонда, от които 1147 са чуждестранни с лицензирани представители у нас, а 
останалите 128 са местни инвестиционни фондове. През последната една година у нас се предлагат нови 183 
чуждестранни фонда, докато българските са намалели с 4, три от които са били балансирани фондове и такива, 
инвестиращи в недвижима собственост. 
Така в един чуждестранен инвестиционен фонд са били привлечени средно по 3,1 млн. лв., докато в българските 
фондове се управляват средно по 13 млн. лв. на фонд. 
 
√ Еврозоната на ръба на нова рецесия  
Икономическата дейност в частния сектор на Еврозоната се е свила значително през ноември, след като повторното 
въвеждане на карантинни мерки за удържане на втората вълна на коронавируса принудиха много компании от сферата 
на услугите да затворят, предаде Ройтерс.  
Предварителните резултати от проучванията, проведени от маркетинговата компания Ай Ейч Ес Маркит (IHS Markit) сред 
мениджърите по доставките за текущия месец, подсилват хипотезата за връщане към рецесия на икономиката на 
валутния съюз. Композитният индекс на мениджърите по доставките Пи Ем Ай( PMI), който съчетава производствената 
дейност и сектора на услугите, се е понижил до 45,1 пункта през ноември. Така той попада в територия на свиване след 
застой на дейността през предходния месец, илюстрирана с индекс от 50 пункта. Икономистите, анкетирани от Ройтерс, 
очакваха по-малко свиване до 46,1 пункта, пише БТА.  
През ноември най-засегнат е секторът на услугите с индекс от 41,3 пункта спрямо 46,9 пункта през предходния месец. 
Промишлената дейност е устояла по-добре и се е задържала в територия на растеж (53,6 пункта спрямо 54,8 пункта). 
Икономиката на Еврозоната е отчела нов тежък спад през ноември заради подновените усилия за борба срещу 
увеличението на новозаразените с Ковид-19, коментира икономистът от Ай Ейч Ес Маркит Крис Уилямсън. Цифрите 
засилват възможността брутният вътрешен продукт да се свие отново през четвъртото тримесечие, добави той. 
 
√ Рязко свиване през ноември на британската бизнес активност  
Икономическата активност в Обединеното кралство се сви през ноември до 6-месечно дъно, показват данните от 
последното проучване на агенция IHS Markit. 
Индексът PMI на общата бизнес активност във Великобритания се понижи рязко през ноември до 47,4 пункта от 52,1 
пункта през октомври, излизайки на негативна територия (под важното ниво от 50,0 пункта) за пръв път от юни и 
достигайки най-ниско ниво от месец май насам. 
Индексът PMI в сферата на услугите се срина до 45,8 пункта от 51,4 пункта месец по-рано, но промишленият PMI индекс 
нарасна изненадващо през ноември до 55,2 пункта от 53,7 пункта през октомври. Трябва обаче да се има предвид, че 
повишаването на промишлената активност се дължи най-вече на увеличаване на складовите запаси и скок на 
промишления износ преди края на предходния Брекзит период на 31-ви декември. 
"Данните от проучването през ноември показват за наличието на "двойна рецесия", като карантинните мерки отново 
водят до срив на бизнес активността в големи части на икономиката. Както се очакваше, най-силно засегнати са 
хотелиерството, ресторантьорството и други сектори на услугите, като всички те отчитат най-стръмните 
спадове", коментира Крис Уилямсън от агенция Markit. 
"Икономическото здраве през новата година остава силно несигурно, но е много обнадеждаващо да видим, че 
показателят на бизнес оптимизма в проучването се повишава през ноември. Подобрените перспективи за предстоящата 
година са благодарение главно на новините за успешни опити с коронавирусни ваксини, което сякаш осигурява светлина 
в края на тунела за много бизнеси", отбеляза още Уилямсън.  
 
√ ЕК изключва възможност за удължаване на преходния срок за Брекзит  
Няма възможност преходният срок до пълното оттегляне на Великобритания от ЕС да бъде удължен след 31 декември 
тази година, заяви говорител на Европейската комисия вчера. 
Преговорите за сключване на търговско споразумение продължават, но някои значителни и основни различия между 
двете страни засега се запазват, добави той на пресконференция. 
По неговите думи преговарящите продължават срещите онлайн, докато изтече карантината, наложена на ръководителя 
на европейския преговорен екип Мишел Барние.  Барние следва правилата, наложени в Белгия и седемдневната му 
карантина може да изтече в четвъртък. Това ще зависи от изследването, което Барние предстои да си направи след три 
дни, поясни говорителят на ЕК. 
Миналата седмица председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен потвърди, че има напредък в преговорите. Тя отбеляза, че 
засега се запазват споровете за пазарната равнопоставеност на дружествата и особено за държавната помощ 
 
√ ЕЦБ: Без помощ, стабилността на банките ще бъде изложена на риск  
Голяма част от компаниите в Еврозоната са в опасност поради сериозната икономическа криза, през която преминава 
паричната зона. Публичната помощ, включително "безплатни" пари, инжектирани от Европейската централна банка, 
засега е ограничила щетите за бизнес сектора. И все пак лошите данни, които се очакват за четвъртото тримесечие, могат 
да предизвикат вълна от фалити, ако правителствата изтеглят преждевременно помощи (гаранции, директна помощ и 
кредит), пише eleconomista.es. 
"Уязвимостта на компаниите се увеличи до нива, наблюдавани за последно в пика на кризата с държавния дълг в 
Еврозоната, въпреки че остава под нивата, достигнати след световната финансова криза", отбелязва Европейската 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10903010/11/20/El-BCE-advierte-de-que-sin-ayudas-habra-una-oleada-de-quiebras-y-se-arriesgara-la-estabilidad-de-los-bancos.html
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централна банка в статия от нейния доклад за стабилност, изготвен от Шандор Гардо, Бенджамин Клаус, Мика Туюла и 
Йонас Венделборн, изследователи от институцията. 
Европейската централна банка е помогнала на корпоративния сектор чрез инжектиране на ликвидност в банки (които от 
своя страна са предоставили кредит на компании) и закупуване на около 20 милиарда евро корпоративен дълг през тази 
година като част от плана за извънредни покупки на облигации. ЕЦБ играе важна роля при предоставянето на 
финансиране на компаниите, за да се избегне ликвидна криза. Но новият икономически спад (почти гарантиран от лоши 
данни за PMI) излага на риск кредитните рейтинги на много фирми, което може да усложни приноса на ЕЦБ, която може 
да закупи само корпоративен дълг от инвестиционен клас. 
Докладът подчертава няколко слаби места. Компаниите изпитват рязък спад в продажбите, по-ниска реална и очаквана 
рентабилност и увеличена задлъжнялост. Гаранциите за публични заеми и мораториумите предотвратиха мащабна 
вълна от неизпълнени плащания, но значителен брой компании биха могли да бъдат принудени да обявят фалит, ако 
тези мерки бъдат изтеглени твърде рано или ако условията на банковите заеми станат по-строги, казват от ЕЦБ. 
Досега рисковете за финансиране не са се реализирали благодарение на различни мерки за подкрепа, но 
корпоративната уязвимост може да ескалира до нива, наблюдавани по време на световната финансова криза, твърдят 
авторите на доклада. 
"По-специално, ако втората вълна на пандемията спре икономическото възстановяване и растежът се окаже по-слаб от 
очакваното, очакваният край на мерките за подкрепа може да се превърне в значително увеличение на корпоративните 
фалити с последствия за финансовата стабилност за еврото и банките в региона", се посочва още в доклада. 
Увеличаването на фалитите може пряко да засегне банките и качеството на техните активи. Този сценарий би довел до 
увеличаване на необслужваните заеми, което би могло да повлияе на възможността за отпускане на нови заеми на 
банки. Това от своя страна би имало отрицателно въздействие върху икономиката и инвестициите и потенциално би 
породило финансова криза.  
Правителствата са в труден баланс. От една страна, те се стремят да поддържат гаранции и помощи, за да избегнат по-
нататъшно разрушаване на бизнес структурата. От друга страна, поддържането на тези мерки предполага силен растеж 
на публичния дълг, което излага на риск устойчивостта на финансите на страните. Няма идеално решение или без 
рискови последици.  
 
√ Над 2.5 млн. души все още използват „123456“ като парола  
Поне веднъж в живота си всеки е използвал лесна парола, която има масова употреба онлайн. Според ново проучване за 
най-лошите пароли в света „123456“ все още е най-честият избор на потребителите – 2 543 485 души залагат на тази 
комбинация. 
По-малко от секунда е нужна тази защита да бъде пробита, показват изследвания на платформата NordPass. 
Експертите по киберсигурност, които са прегледали база данни от 275 699 516 комбинации, отбелязват, че след 
сравняването на списъка с най-често срещаните пароли с този от 2019 г. има много малка разлика. В топ 10 тази година 
попадат “picture1”, както и “senha”, което означава „парола“ на португалски. 
Ето кои са най-често срещаните: 

1. 123456 
2. 123456789 
3. picture1 
4. password 
5. 12345678 
6. 111111 
7. 123123 
8. 12345 
9. 1234567890 
10. senha 

От NordPass препоръчват да не се използват предсказуеми комбинации от цифри или други подобни от клавиатурата. В 
никакъв случай не е добре потребителите да изписват име, дата на раждане, телефонен номер или друга лична 
информация. 
Специалистите предлагат паролата да се сменя на около 90 дена, да включва комбинации от главни и малки букви и да е 
различна за всеки акаунт онлайн. 
 
√ Европейските борси започват седмицата с леки повишения  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха повишения в ранната търговия в понеделник, след 
като новините за напредък в разработването на ваксини срещу COVID-19 подкрепиха надеждите за по-бързо 
възстановяване на световната икономика, макар че притесненията около нарастващият брой на инфектираните се 
отразиха негативно на краткосрочните перспективи, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 1,46 пункта, или 0,37%, до 391,07 пункта, достигайки най-високата 
си стойност от края на февруари насам, след като бе подкрепен от енергийния и банковия сектор. 
Немският показател DAX се повиши с 108,03 пункта, или 0,82%, до 13 245,28 пункта. Френският измерител CAC 40 
напредна с 33,17 пункта, или 0,6%, до 5 529,06 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 17,6 
пункта, или 0,28%, до 6 369,05 пункта, след като британското правителство съобщи, че работи с Шотландия, Уелс и 
Северна Ирландия за разхлабване на ограничителните мерки по Коледа. 
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Пазарите реагираха позитивно на новината, че ваксината срещу коронавируса на Оксфордския университет и AstraZeneca 
има средна ефективност от 70%, която обаче стига до 90% в зависимост от дозировката. Акциите на AstraZeneca обаче 
поевтиняха с 1,45%, като според анализаторите това се дължи на по-ниската ефективност на ваксината спрямо тази на 
конкурентните фармацевтични компании, като по-рано Pfizer и BioNTech отчетоха 95% ефективност. 
Междувременно бизнес активността в Еврозоната се сви рязко през ноември на фона на новите ограничителни мерки 
срещу коронавируса, приети в редица европейски страни. Предварителните резултати от проучването на IHS Markit 
показват, че композитният индекс на мениджърите по доставките PMI за Еврозоната се е понижил до 45,1 пункта през 
ноември. Границата от 50 пункта разделя свиването от растежа. PMI индексът за сектора на услугите се е свил до 41,3 
пункта спрямо 46,9 през октомври, докато промишленият PMI е паднал до 53,6 пункта спрямо 54,8 пункта. 
Акциите на френската банка Credit Agricole поскъпнаха с 2,93%, след като тя обяви оферта за придобиване на 
италианската бнка Credito Valtellinese. 
Седмичен спад на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха понижения в петък, след като нарастващият брой на заразените с COVID-
19 и неяснотата около финансирането на Федералният резерв за редица спешни програми поставиха под въпрос бързото 
икономическо възстановяване, пише Си Ен Би Си 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 219,75 пункта, или 0,75%, до 29 263,48 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 24,33 пункта, или 0,68%, до 3 557,54 пункта.  Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 49,74 пункта от стойността си, или 0,42%, до 11 854,97 пункта. 
За загубите на Dow допринесоха Boeing и Salesforce, чиито акции поевтиняха съответно с 2,94% и 2,55%. Най-големите 
губещи в S&P 500 бяха технологичният сектор и индустриалният сектор, където бе регистриран спад от 1,1% и 0,9%. 
Анализ на Си Ен Би Си на данни на университета „Джонс Хопкинс“ установи, че за последната седмица в САЩ са 
регистрирани средно около 165 хил. нови заразени на ден, което е ръст с 24% спрямо предходната седмица. Много щати 
въведоха нови ограничителни мерки в опит да ограничат разпространението на вируса. 
Икономисти от JPMorgan написаха в бележка до инвеститори, че тези мерки вероятно ще доведат до „отрицателен 
икономически ръст“ през първото тримесечие на 2021 г. Според банката брутният вътрешен продукт на САЩ ще се свие с 
1% през първото тримесечие на следващата година. 
Загубите в петък допринесоха за първият седмичен спад на Dow и  S&P 500 за последните три седмици, като двата 
индекса се понижиха съответно с 0,7% и 0,8%. 
На пазарите в петък се отрази и решението на финансовият министър на САЩ Стивън Мнучин да не удължи спешните 
програми за отпускане на заеми от Федералния резерв. 
„Ходът на Манучин ще затегне финансовите условия и ще премахне защитните мрежи за пазарите в грешен момент“, 
коментира Кришна Гуха от Evercore ISI. 
Повишения в Азия 
Водещите индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха ръст в понеделник в очакване на 
икономическите данни за тримесечието в САЩ, предаде маркетоуч. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 36,76 пункта, или 1,09%, до 3 414,49 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 12,45 пункта, или 0,54%, до 2 301,96 пункта. 
Хонконгският измерител Hang Seng записа ръст от 34,66 пункта, или 0,13%, до 26 486,2 пункта. 
В Южна Корея показателят Kospi се повиши с 49,09 пункта, или 1,92%, до 2 602,59 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 отчете ръст от 22,4 пункта, или 0,34%, до 6 561,6 пункта. 
Пазарите в Япония са затворени днес по случай Деня на благодарността към труда 
У нас 
Повечето индекси на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха понижения в ранната търговия. Основният 
бенчмарк SOFIX отчете спад от 2,09 пункта, или 0,49%, до 424,31 пункта. BGBX40 се понижи с 0,15 пункта, или 0,15%, до 
97,38 пункта. BGTR30 изтри 0,96 пункта от стойността си, или 0,20%, до 482,88 пункта. BGREIT се понижи с 0,54 пункта, или 
0,41%, до 130,94 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Президентът: Международното научно сътрудничество допринася за устойчиво развитие и повишаване качеството 
на живот  
Държавният глава поздрави във видеообръщение участниците в Сесията на Комитета на пълномощните представители 
на страните-членки на Обединения институт за ядрени изследвания 
Президентът Румен Радев приветства чрез видеообръщение участниците в Сесията на Комитета на пълномощните 
представители на страните-членки на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, Руската федерация, която се 
провежда в навечерието на 65-ата годишнина от неговото учредяване. Международната научна организация е учредена 
през 1956г. и в нея членуват 19 държави, като в момента 32-ама български представители от БАН, СУ „Св. Климент 
Охридски", Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" и др. сътрудничат на института. Организацията разполага с 
уникална научна инфраструктура и поддържа връзки с над 800 научни центъра и университети в 64 страни. 
„Концепцията за бъдещото развитие на организацията като голям международен научен център осигурява единство на  
фундаменталната наука и иновациите, дейности в широка област, както и значима образователна програма", заявява 
държавният глава в обръщението си към участниците в сесията. България ще бъде домакин на събитието през 2021 
година. 
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По думите на президента съвместните научни колективи от цял свят изпълняват отговорни задачи, поставени от ООН и 
други международни организации, с цел подобряване качеството на живот в световен план и напредък в редица важни 
области на науката. „С годините вашата организация непрекъснато обогатяваше спектъра на научните изследвания, 
разширяваше научната инфраструктура и разгръщаше интензивно международно сътрудничество", посочи държавният 
глава. 
Президентът отбелязва и че по време на българското председателство на Комитета на пълномощните представители на 
страните-членки през 2014-2017 г. са взети важни решения за развитието на Института. Сред тях са започването на 
строителството на Фабриката за свръхтежки елементи, полагането на първия камък в конструкцията на колайдера NIKA, 
които имат значим принос за бъдещето на Организацията и за развитието на високите технологии. 
Държавният глава изразява своята подкрепа за българските учени за поетата инициатива страната ни да обяви 
следващата 2021 година за година на България в Обединения институт за ядрени изследвания и да работи за привличане 
на максимален брой научни организации към съвместна дейност. Страната ни има готовност и да открие първия в Европа 
информационен център на Обединения институт за ядрени изследвания и да участва в стартирането на пътуваща 
изложба за неговата дейност. 
„Развивайки научното сътрудничество в областта на изследванията на основните свойства на материята, имаме 
изключителен шанс да работим за устойчивото развитие и съвместно преодоляване на екологичните проблеми на 
съвремието и повишаване качеството на живот", заяви още българският президент в своето видеообръщение към 
участниците в Сесията на Комитета на пълномощните представители на страните-членки в Обединения институт за 
ядрени изследвания в Дубна. 
 
√ Министър Вълчев предлага да се актуализират стипендиите във ВУЗ и научни организации  
Да се актуализират стипендиите на българските студенти, на докторантите и специализантите от държавните висши 
училища и научни организации, предлага министър Красимир Вълчев, предаде БТА. 
Според проект на постановление на Министерския съвет, публикуван за обществено обсъждане, минималният размер на 
стипендията ще се увеличи от 70 на 85 лева, а максималният - от 150 на 180 лева. 
В проекта се отбелязва, че увеличението отчита променените социално-икономически условия и е израз на държавната 
политика за стимулиране на студентите към по-високи резултати от обучението. 
 
√ Хотелиери, ресторантьори и бармани пишат на Борисов  
От Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, от Сдружението на заведенията и Българската асоциация на 
заведенията изразяват разбиране за необходимостта от въвеждането на допълнителни ограничения, но настояват за 
държавна подкрепа за работещите и за бизнеса. 
В писмо до премиера, се настоява да се осигурят 80 на сто от заплатите на служителите им и разсрочване на 
задълженията към бюджета, мораториум върху кредите, компенсиране на оборота, разсрочване на такса "смет" и други. 
 
√ ЦИК обяви подробности по поръчката за машините за гласуване  
Агенцията за обществени поръчки публикува подробности за доставката на 9600 специализирани устройства за машинно 
гласуване. Те трябва да са с инсталирани системен и приложен софтуер, включително и изходния код, така че да могат да 
се използват при всички избори, без намеса на доставчика. 
Пределната цена от 36 милиона лева включва и логистичното осигуряване на машините, както и обучението на ЦИК, 
Районните и секционните избирателни комисии при провеждането на предстоящите парламентарни избори догодина. 
Офертите ще се приемат до полунощ на 29 ноември. 
Обществената поръчка за машините няма да бъде възложена, без да се провеждат преговори с кандидатите поради 
особените обстоятелства. В процеса на договаряне с кандидатите ще се коментират необходимото време за изпълнение 
на процедурата по електронно машинно гласуване от един избирател за всеки един вид от избори. 
Процедурата по гарантиране на анонимността на вота при събирането на разписките от гласуването методите за 
предотвратяване на манипулирането на машинния вот, както и подхода за извършване на поддръжка по време на 
изборния ден. 
Кандидат в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно 
физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образование, което има право да изпълни 
услуги с доставка, съгласно законодателството на държавата, в която е установено като всеки кандидат трябва да 
отговаря на предварително обявените изисквания. 
Участник, предложил по висока цена от обявената ще бъде отстранен. На втория етап от процедурата допуснатите, които 
са поканени от възложителя ще трябва да предоставят първоначална оферта с технически параметри и ценово 
предложение, а избраният ще трябва да осигури и гаранция за изпълнение на договора в размер на пет на сто от 
неговата стойност. 
 
√ България попадна в черния списък на страните без законодателство за аудиовизуално съдържание  
Европейската комисия задейства процедура срещу 23 страни от ЕС, сред които и България, заради това, че не са въвели в 
законодателството си директивата за аудиовизуалното съдържание. 
Новите правила на ЕС целят създаването на регулаторна рамка, подходяща за дигиталната епоха, която да доведе до по-
безопасен, справедлив и разнообразен аудиовизуален пейзаж, подчертават от Еврокомисията. 
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Оттам добавят, че те подсилват защитата на зрителите, особено на най-уязвимите като малолетни, а също така 
разширяват обхвата на правилата за реч на омразата във видео платформите, насърчават културното разнообразие в 
аудиовизуалните медии и същевременно въвеждат за първи път нови изисквания за независимост за регулаторите на 
националните медии, както и предпазни механизми за плурализма на медиите. 
Едва четири страни членки са приложили директивата в своите законодателства - Дания, Унгария, Нидерландия и 
Швеция, подчертават от Комисията. 
Държавите, до които са изпратени уведомителните писма, имат срок от два месеца, за да дадат своя отговор. 
 
√ ЕК предоставя 200 робота за дезинфекция на европейски болници  
Като част от постоянните си усилия за справяне с разпространението на коронавируса и за предоставяне на 
необходимото оборудване на държавите членки, Европейската комисия закупи 200 робота за дезинфекция, които ще 
бъдат доставени на редица болници в Европа. 
Болници от повечето държави членки изразиха необходимост и интерес да приемат тези роботи, които могат да 
дезинфекцират стандартните стаи за пациенти, като използват ултравиолетова светлина, в рамките на 15 минути. По този 
начин спомагат за предотвратяване и намаляване на разпространението на вируса. Процесът се контролира от оператор, 
който се намира извън пространството за дезинфекция, за да се избегне всякакво излагане на ултравиолетова светлина. 
Изпълнителният заместник-председател на Комисията Маргрете Вестегер заяви: „Разработването на технологии може да 
създаде сили за промяна и виждаме добър пример за това в роботите за дезинфекция. Приветствам това действие, за да 
се помогне на нашите болници в Европа да намалят риска от заразяване - важна стъпка за ограничаване на 
разпространението на коронавируса". 
Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон добави: „Европа остана устойчива и солидарна по време на 
настоящата криза и предостави защита на гражданите на ЕС. След като осигурихме свободното движение на медицинско 
оборудване и производството на маски, сега предприемаме допълнителни конкретни действия. Ще внедрим роботи за 
дезинфекция в болниците, така че нашите граждани да могат да се възползват от тази потенциално животоспасяваща 
технология." 
Бюджетът в размер до 12 милиона евро идва от Инструмента за спешна подкрепа (ИСП). Роботите се очаква да бъдат 
доставени през следващите седмици. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Новите мерки срещу разпространението на ковид - за натиска върху здравната система и битката със заразата; 
- Готови ли са учениците, учителите и родителите за онлайн образование; 
- Спорове за споделените пътувания - и още: какви са исканията на автобусните превозвачи; 
- В ковид кризата с медицински кадри - на какво ще се обучават в новата специалност „Лекарски асистент" в 

Русенския университет; 
БТВ, "Тази сутрин" 

- България на крачка от локдаун. Какви са новите спешни мерки?; 
- В критично състояние ли е държавата и за какво повече ще има пари догодина - коментар на депутатите проф. 

Румен Гечев, БСП и Александър Иванов, ГЕРБ; 
- Как Бюджет 2021 ще помогне България да излезе от кризата - прогноза на бившия финансов министър Симеон 

Дянков; 
- Какви пари ще получаваме от втората пенсия и как частните пенсионни фондове ще компенсират загубите си от 

пандемията?; 
- Славена Вътова за новия сезон на "България търси талант". 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - стр. 1 - Първите имунизации у нас след 15 февруари; 
в. Монитор - стр. 1,2,3 - 37% ръст на денталния туризъм по време на пандемията; 
в. Телеграф - стр. 1,4,5 - Само аптеките и суперите остават отворени; 
в. Труд - стр. 1,3 - Тотална карантина; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - стр. 2 - Ваксинация у нас от средата на февруари, първо за лекари, полицаи и учители; 
в. 24 часа - стр. 3 - Ваксината на "АстраЗенека" 90% ефективна, съхранява се в обикновен хладилник 6 месеца; 
в. 24 часа - стр. 5 - Искат заведения и молове затворени, учениците вкъщи до Коледа; 
в. 24 часа - стр. 8 - Венецианската комисия не хареса проекта за нова конституция; 
в. 24 часа - стр. 9 - Автобуси и таксита спират в сряда, стачкуват срещу ветото на президента; 
в. Телеграф - стр. 2 - Премиерът Борисов пред посланиците от ЕС: Кризата се задълбочава, трябва бързо да одобрим 
евробюджета; 
в. Телеграф - стр. 15 - За онлайн покупки: Пръснахме 47 млн. лева за Черния петък; 
в. Труд - стр. 9 - Млади учени работят по дигитална София; 
в. Труд - стр. 19 - Телекоми и консултанти с повече приходи в кризата; 
Водещи интервюта 
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в. 24 часа - стр. 4 - Доц. Атанас Мангъров: Бих си сложил ваксина срещу COVID-19, ако е доказано безопасна; 
в. 24 часа - стр. 11 - Инж. Румен Цонев: КЦМ ще инвестира 260 млн. лева за технологично обновление и интегриране на 
производствата си; 
в. 24 часа - стр. 14,15 - Десислава Билева зам.-кмет на София по зелена система, екология и земеползване: София ще 
пуска по-често зелен билет по 1 лев на ден срещу мръсния въздух; 
в. Монитор - стр. 5 - Без междуградски автобуси в сряда заради протест; 
в. Монитор - стр. 11 - Бригаден ген. Деян Дешков, командир на 61 -ва Стрямска механизирана бригада: По трима се борят 
за място в бригадата; 
в. Телеграф - стр. 1, 13 - Евродепутатът Емил Радев: Над 600 000 семейства не могат да погасяват дълговете си; 
в. Труд - стр. 14, 15 - Академик Петър Иванов - шеф на Демографския институт към БАНИ, пред "Труд": Всеки трети с 
CОVID-19 у нас развива психична болест; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - стр. 13,14 - А защо не искаме да е "Северозападна Македония"; 
в. Монитор - стр. 10 - Сивите километри бъркат в джоба на всички; 
в. Телеграф - стр. 12 - Затворени, но живи; 
в. Труд - стр. 1, 13 - В Скопие вече калкулират загубите си; 
в. Труд - стр. 17 - "Сребърната икономика" като икономика на бъдещето. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 24 ноември 
София 

- От 12.00 ч. ще се проведе извънредно заседание на Народното събрание. 
- От 12.00 ч. ще се проведе пресконференция на ПП АБВ в централата на партията. 
- От 10.00 ч. онлайн чрез платформата ZOOM ще се проведе уебинар на тема „Тенденции на престъпността в 

България - 2020 г.". 
- От 10.30 ч. в заседателната зала на ИЕЕС - БАН ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Център 

за Компетентност „ХИТМОБИЛ - Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста 
енергия". 

- От 11.00 ч. в зала 1, Източно крило на Народното събрание на пл. „Княз Александър I" №1 Комисията по труда, 
социалната и демографската политика ще проведе заседание. 

- От 11.00 ч. в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция за представяне на заключителните резултати от 
пилотната програма за детско участие и гражданско образование в училище. 

- От 11.30 ч. в зала 134 в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I" ще се проведе заседание на 
Комисията по бюджет и финанси. 

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

*** 
Белоградчик 

- От 13.00 ч. във фоайето пред Информационния център на Общината ще се проведе приемна за европейските 
възможности за финансиране, организирана от ОИЦ-Видин. 

*** 
Бургас 

- От 9.00 часа онлайн ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет. 
*** 
Димово 

- От 10.30 ч. във фоайето пред Информационния център на Общината ще се проведе приемна за европейските 
възможности за финансиране, организирана от ОИЦ-Видин. 

*** 
Шумен 

- От 13.00 ч. в зала 363 в Общината ще се проведе заседание на Постоянна комисия Икономическа политика, 
общинска собственост и контрол по сделките с общинско мущество" към Общинския съвет. 

- От 14.30 ч. в зала 363 в Общината ще се проведе заседание на Постоянна комисия „Здравеопазване и социална 
политика" към Общинския съвет. 

- От 15.00 ч. в зала 363 в Общината ще се проведе заседание на Постоянна комисия „Териториално развитие и 
селищно устройство" към Общинския съвет. 

- От 16.00 ч. в зала 363 в Общината ще се проведе заседание на Постоянна комисия „Култура, културно-
историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика" към 
Общинския съвет. 

 

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

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

