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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БНТ 
 
√ Как новите мерки срещу разпространението на COVID биха се отразили на икономиката?  
Днес на заседанието на Министерски съвет ще бъде обсъдено предложението за затягане на противоепидемичните 
мерки у нас. Затваряне на магазини и молове, преустановяване на присъствените занятия в училища и университети, 
както и затваряне на ресторанти и кафенета са сред предвидените ограничения, които трябва да влязат в сила от петък. 
Всички тези мерки имат своя икономичеки и социален ефекти. Как новите мерки ще се отразят на икономиката? 
Как ще се отразят мерките зависи от това дали те ще бъдат съпроводени със съответните мерк за подкрепа, обясни Васил 
Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал. По негово мнение много точно трябва да се 
дефинира какво точно се затваря. 
Веднага със затварянето на такива обекти, дрябва да се стартира подкрепа за тях, като тази подкрепа трябва да бъде в 
две посоки - за доходи на хората и за разходте, които имат предприятията, дори когато не работят. 
Пламен Димитров, президент на КНСБ заяви, че е съгласен с този подход, че веднага трябва да бъдат обявени мерките, 
които да подкрепят както предприятията, така и мерките. 
Той припомни, че още през септември е предложена нова правна рамка, която да гарантира изплащането на 
обещетенията на работещите в предприятия, които са изцяло затворени или изпитват съответните затруднения от 
пандемията. 
Вижте повече във видеото. 
 
√ Бизнесът иска мащабни икономически мерки 
Реакция на бизнеса на предлаганите по-строги мерки за ограничаване на епидемията от COVID-19, които правителството 
трябва да гласува днес. Четирите национално представени работодателски организации поискаха нови мерки за 
ограничаване въздействието на COVID кризата върху икономиката и работата на предприятията. Те искат държавата да ги 
компенсира при предстоящо затваряне като отсрочи данъци и осигуровки и поеме част от заплатите на служителите. 
Писмото до премиера е от Конфедерацията на работодателите и индустриалците, Стопанската камара, Асоциацията на 
индустриалния капитал и Търговско-промишлената палата. 
Държавата да плати 80% от заплатите на служителите в заведенията, които не работят или предстои да бъдат затворени. 
Това е основното искане на браншовите организации в сектора. Освен това мораториум върху кредите и компенсиране 
на 20% от оборота от същия месец за миналата година. 
"Нямаме нито физическа, нито финансова възможност да изкараме тази пандемия, ако ни затворят отново. Не 
искаме това нещо да се случи повече без предварително да бъдат обявени икономически мерки. В крайна сметка ние 
трябва да живеем, нашите служители трябва да живеят. Иначе какъв е другият вариант, тези хора отново за 
пореден път да излязат на улицата и вече нито имат отпуски, нито могат да отидат в бюрата по труда! Как", 
каза Емил Коларов, Сдружение на заведенията в България. 
Как ще оцелеем се питат и от туризма. 132 фирми, членове на сдружението на туроператорите, също настояват за 
незабавни социални мерки за спасяване на бизнеса. Освен поемане на 80% от заплатите те искат и 10% грантова помощ. 
"Третата мярка е осигуряване на специален кредитен продукт безлихвен, за туроператорите, с който те да се 
издължат на клиентите, които се предплатили пътуванията към тях. Положението става още  по -тежко за 
туропеароторите и турагентите през март, когато трябва туроператорите да започнат да връщат парите, ако 
не се добави ликвидност от някъде, това няма да се случи, тук говорим за парите на 320 000 човека", каза Димитър 
Балтов, обединение "Бъдеще за туризма". 
В останалите страни т.нар. "затваряне" е придружено с мащабни икономически мерки, заявиха от Българската стопанска 
камара. В предаването "Още от деня" Радосвет Радев коментира: 
"Най-парадоксалното е, че компаниите имат нужда от пари, а държавата има пари, помежду им седи един 
механизъм, който прави невъзможно протичането на тази струя пари. Голямото предизвикателство е да спазиш и 
двете системи - здравната и икономическата", каза Радосвет Радев, председател на УС на Българската стопанска 
камара. 
Работодателите искат целенасочени европейски средства и отсрочване на данъци и социалноосигурителни вноски. Те не 
са против мерките. Недоволни са, че нещата се случват без ясен план. От българската хотелиерска и ресторантьорска 
организация написаха в писмото си до премиера Борисов, че не само мазнинката им е изчезнала, а вече нямат и 
жизнени сили. 

https://bntnews.bg/news/kak-novite-merki-sreshtu-razprostranenieto-na-covid-biha-se-otrazili-na-ikonomikata-1084505news.html?fbclid=IwAR2b7TyzAk9dAoBRehFXNgXM5f2hJbdDo3-k_dQ6IwkEIViukAra6-6yGpU
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"Искахме предвидимост, не получихме, искахме диалог, искахме кръгла маса да знаем кога и как ще бъде затворено 
ако се наложи. Служителите, ако не ги съкращаваме, как ще изкарат този тежък сезон", каза Атанас Димитров, 
Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация. 
Браншовите организации се надяват да бъдат чути. Вчера от Министерски съвет съобщиха, ще разгледат сектор по сектор 
предлаганите мерки преди да ги одобрят. 
Ресторантьорите по морето също недоволстват относно повторното затваряне на заведенията. Те са категорични, че 
мярката ще бъде пагубна за целия бранш, тъй като ще доведе до масови съкращения на работещите в сектора. 
"Има професионалисти, които гледат вече към други браншове и други сфери. Дано туризма ни да не се оголи от 
страна на кадри", каза Георги Тръпков, собственик на хотел. 
"Ние си спазваме всички мерки. Хората просто ще останат без работа", каза Юлия Кешева, служител. 
"Предният път си позволихме да използваме платените отпуски и не сме освободили нито един човек. Очакваме освен 
затварянето да се предприемат някакви грантове, да излязат с икономически решения. Специално при нас ресторанта ще 
продължи да работи на доставки", каза Деляна Цонева, управител на хотелски комплекс и заведение. 
От бранша заявиха, че спазват всички противоепидемични мерки и искат да работят. 
"В персонала нямаме нито един заразен. Показахме и в летния сезон, че заразата не е тръгнала от морето, не е 
тръгнала от хотели и ресторанти", каза Деляна Цонева, управител на хотелски комплекс и заведение. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Бизнесът: Имаме спад от 3,8% на БВП, мазнинките на всички свършиха 
Затварянето ще даде дългосрочно отражение, посочи главният секретар на АИКБ Милена Ангелова 
Българският бизнес настоя в случай на локдаун правителството да приеме Национална програма за подпомагане с бърз 
достъп до компенсации за сметка на държавата на всички затворени икономически дейности. 
"Второ затваряне трябва да бъде съпроводено с незабавни мерки. Българският бизнес няма възможност да чака 
администриране на сложни схеми", заяви главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова в "България сутрин". 
Бизнесът има две предложения - подкрепа за фиксираните разходи на дружествата, които са принудително затворени 
и предприятията да могат да получат отсрочка за натрупаните си задължения. 
"Интензитетът на тази помощ може да бъде 70% за компаниите и 90% за микро и малките предприятия. Трябва да има 
30% спад на оборота и това се установява на основа на реалната отчетена загуба", посочи Агелова. 
Главният секретар на АИКБ изрази мнение, че и двете мерки може да бъдат въведени още следващата система. 
"За 9 месеца имаме спад от 3,8% на БВП. Мазнинките на всички свършиха. Ако се затварят бизнеси, ще даде дългосрочно 
отражение", категорична бе Ангелова пред Bulgaria ON AIR. 
Тя добави, че бизнесите вече са достатъчно отговорни и са се научили какви мерки да взимат. 
Според нея трябва да се направи списък с предлаганите мерки, които да са изчерпателни, а не на парче и те да бъдат 
обсъдени с бизнеса. 
"Нямаме резерви да посрещнем една сериозна рецесия, която би могла да произтече от това", каза още експертът. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
АИКБ 
 
√ НПРО ИЗПРАТИХА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОВИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНОТО ОТНОШЕНИЕ НА 
КОРОНАКРИЗАТА ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ ПРИ ВТОРАТА ВЪЛНА 
НА COVID-19 
Вчера представителните на национално равнище организации на работодателите в България – Асоциация на 
индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България изпратиха до премиера Бойко Борисов, 
вицепремиера Томислав Дончев, министъра на финансите Кирил Ананиев и министъра на икономиката Лъчезар 
Борисов предложения за нови мерки за намаляване на негативното отношение на коронакризата върху дейността 
на предприятията и върху икономиката на България при втората вълна на COVID-19. 
Работодателите предлагат конкретни мерки и заявяват, че вече не може да се затварят бизнеси без едновременно 
с това да се стартира подкрепа на предприятията и хората. 
По-долу прилагаме пълния текст на изпратеното писмо: 

 
ДО 
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ, 
ПРЕМИЕР НА Р. БЪЛГАРИЯ 
Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, 
ВИЦЕПРЕМИЕР 
Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ, 
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 
Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ, 
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА 
 

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/210034-biznesat-imame-spad-ot-38-na-bvp-mazninkite-na-vsichki-svarshiha
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2020/11/1538_001.pdf
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ОТНОСНО: необходими нови мерки за намаляване на негативното отражение на коронакризата върху дейността на 
предприятията и върху икономиката на България при втората вълна на COVID19. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНАНИЕВ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН Л. БОРИСОВ, 
Пандемията от коронавирус в глобален мащаб въздейства изключително неблагоприятно върху всички аспекти на 
социалния и икономическия живот и предизвиква тежки сътресения за икономиката и финансите. Споделяме 
убеждението, че навременни, добре обмислени и координирани мерки за намаляване на негативното отражение на 
коронакризата върху дейността на предприятията и върху българската икономиката като цяло ще доведат до запазване 
на стопанската активност и съхраняване на потенциал, който да позволи бързото възстановяване на икономиката. Такива 
мерки са в пълно съответствие с общностното право и в този смисъл са допустими на национално равнище. 
В този смисъл предлагаме следните спешни мерки за облекчаване на щетите, предизвикани от кризата в страната:  
I. Помощ, съвместима с вътрешния пазар въз основа на член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС. 
Съобщението на Комисията, 4-то изменение на Временната рамка за мерките за държавна помощ в подкрепа на 
икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 и изменение на приложението към Съобщението 
на Комисията до държавите членки относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз предвижда Мерки за подкрепа на предприятията „3.12 Помощ под формата на подкрепа за непокрити 
фиксирани разходи като „държавите членки могат да предвидят финансов принос към непокритите фиксирани разходи 
на предприятията, за които разпространението на COVID-19 е довело до преустановяване или намаляване на стопанската 
дейност“. Комисията ще счита тези помощи за съвместими с вътрешния пазар въз основа на член 107, параграф 3, буква 
б) от ДФЕС, в случай, че са спазени следните условия: 
а. Помощта се предоставя не по-късно от 30 юни 2021 г. и покрива непокритите фиксирани разходи, направени през 
периода от 1 март 2020 г. до 30 юни 2021 г., включително разходи, направени през част от този период („допустим 
период“); 
б. Помощта се предоставя въз основа на схема на предприятия, които са засегнати от спад на оборота през допустимия 
период с най-малко 30 % в сравнение със същия период през 2019 г.; 
в. Непокритите фиксирани разходи са постоянните разходи, направени от предприятията през допустимия период, които 
не са покрити от печалбата (т.е. приходите минус променливите разходи) през същия период и които не са покрити от 
други източници, като застраховка, временни мерки за помощ, обхванати от настоящото съобщение, или подкрепа от 
други източници. Интензитетът на помощта не надвишава 70 % от непокритите фиксирани разходи, с изключение на 
микро- и малките предприятия (по смисъла на приложение I към Общия регламент за групово освобождаване), при 
което размерът на помощта не надвишава 90 % от непокритите фиксирани разходи. За целите на настоящата точка 
загубите на предприятията, видни от техните отчети за приходите и разходите през допустимия период, се считат за 
непокрити фиксирани разходи. Помощта по тази мярка може да бъде предоставена въз основа на прогнозирани загуби, 
докато окончателният размер на помощта се определя след изясняване на загубите въз основа на одитирани счетоводни 
отчети или въз основа на подходяща обосновка, предоставена от държавата членка на Комисията (например във връзка с 
характеристиките или размера на определени видове предприятия) въз основа на данъчни отчети. Всяко плащане, 
надвишаващо окончателния размер на помощта, се възстановява; 
 г. При всички случаи общият размер на помощта не надвишава 3 милиона евро на предприятие. Помощта може да бъде 
предоставена под формата на преки безвъзмездни средства, гаранции и заеми, при условие че общата номинална 
стойност на тези мерки не надхвърля общия праг от 3 милиона евро на предприятие; всички използвани стойности 
трябва да бъдат в брутно изражение, тоест преди облагане с данъци или други такси. 
Една такава подкрепа, препоръчана от ЕК и ВЕЧЕ прилагана в редица европейски страни, може да бъде бързо 
осъществена / администрирана от Националната агенция по приходите. НАП може да създаде такава функционалност на 
интернет страницата си за отдалечено заяваяване на необходимостта от подкрепа, разполага с цялата необходима 
информация за определяне на съответните стойности за всяка компания и административния капацитет за бързо 
осъществяване на плащанията. Такива са и добрите практики в другите страни от ЕС. 
II. Помощ под формата на отсрочване на данъци и/или отсрочване на социалноосигурителни вноски. 
Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашното разпространение 
на COVID-19 (Временната рамка) на Европейската комисия (ЕК) предвижда помощи под формата на отсрочване на 
данъци и/или отсрочване на социалноосигурителни вноски, като помощта се отпуска преди 30.06.2021 г. и крайната дата 
на отсрочването може да бъде 30.06.2021 г. 
Министерството на финансите, както и Националната агенция за приходите разполагат с достатъчно експертен капацитет, 
както и с технологична инфраструктура (портал за електронни услуги на НАП), така че да се създаде механизъм за 
отсрочване на определена част от дължими суми, така че от една страна приходите в бюджета да не бъдат сериозно 
засегнати, а от друга страна в бизнеса да останат ликвидни средства, които да се използват за покриване на текущи 
разходи, запазване на заетост и стимулиране на потреблението, които в момента са основните негативни последици от 
кризата. 
След анализ, предлагаме да се създаде алгоритъм за отсрочване на данъци и/или отсрочване на социалноосигурителни 
вноски в определен процент, приложим за фирми, които имат реализиран спад в оборота, проследимо от Справките – 
декларации за ДДС, подавани в НАП или от други източници на информация. Спадът в оборота със съответната 
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функционалност в портала на НАП може автоматично да се изчислява и да показва допустимата сума и срок за 
отсрочване на задълженията към НАП. 
Пилотно механизмът може да се приложи за минал период (м. февруари 2020 г. – м. октомври 2020 г. ), за да се избегне 
злоупотреба от декларирани неверни данни за оборота. В менюто с услуги на НАП може да се добави функционалност 
„Отсрочване на данъци и/или отсрочване на социалноосигурителни вноски съгласно Раздел 3.9 от Временната рамка на 
ЕК”. В това под-меню предприятието просто отбелязва, че иска да се възползва от механизма и след това новата 
функционалност автоматично трябва да изчисли, въз основа на вече подадените декларации сума, срок на отсрочване и 
приложим данък и/или осигурителни вноски. На фирмите трябва да се изпраща уведомление по електронен път в срок 
от 1 седмица от датата на отбелязване в новото под-меню за какво са одобрени съгласно механизма. В случай на 
неодобрение също трябва да се изпраща електронно уведомление и да се предвиди срок за представяне на възражения, 
в отговор на който НАП може да извършва по-обстойни проверки/ревизии, което ще предпоставя въздържане от страна 
на недобронамерени кандидати към заявяване на подкрепа. 
Въвеждането на механизма по-горе от една страна ще осигури по-бърза и адекватна ликвидна подкрепа за бизнеса (като 
дължимите суми не се опрощават, а се отсрочват, т.е. бюджетът ще получи средствата в по-късен период от време, а от 
друга страна ликвидността на предприятията и потреблението, което генерира данъци ще бъдат адекватно подкрепени).  
УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ, 
УВАЖАЕМИ Г-Н ДОНЧЕВ, 
УВАЖАЕМИ Г-Н АНАНИЕВ, 
УВАЖАЕМИ Г-Н Л. БОРИСОВ, 
Съзнаваме сериозността на предизвикателствата, пред които сме изправени, както и отговорността за вземаните 
решения. Затова сме готови да участваме чрез наши представители в обсъждане на предложените по-горе, както и на 
други мерки, насочени към преодоляване на последствията от кризата и запазване и възстановяване на икономическата 
активност. Убедени сме, че ново затваряне на бизнеси не може повече да се прави без ЕДНОВРЕМЕННО с това да се 
обявят мерки за подкрепа на компаниите и хората! 
С уважение, 
Кирил Домусчиев, 
Председател на КРИБ, 
Ротационен председател на АОБР за 2020 г., 
От името и по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и  КРИБ 
 
Dnes.bg 
 
√ Бизнесът иска схеми за подпомагане преди локдаун 
Сред предложенията са отсрочване на данъци и осигуровки 
Схема за подпомагане на затворените бизнеси предлагат работодателите преди въвеждането на локдаун. 
Убедени сме, че ново затваряне на бизнеси не може повече да се прави без едновременно с това да се обявят мерки за 
подкрепа на компаниите и хората, посочват АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. 
Според тях помощта може да бъде предоставена под формата на преки безвъзмездни средства, гаранции и заеми, при 
условие че общата номинална стойност на тези мерки не надхвърля общия праг от 3 милиона евро на предприятие. 
Една такава подкрепа, препоръчана от ЕК и вече прилагана в редица европейски страни, може да бъде бързо 
осъществена и администрирана от Националната агенция по приходите, посочват фирмите. 
Като помощ бизнесът предлага и отсрочване на данъци и/или социалноосигурителни вноски до средата на следващата 
година. Така в бизнеса да останат ликвидни средства, които да се използват за покриване на текущи разходи, запазване 
на заетост и стимулиране на потреблението, които в момента са основните негативни последици от кризата. 
Спадът в оборота със съответната функционалност в портала на НАП може автоматично да се изчислява и да показва 
допустимата сума и срок за отсрочване на задълженията, смятат работодателите. 
 
Investor.bg 
 
√ Бизнесът излезе с конкретни искания за справяне с коронакризата 
Не може да се затваря бизнес, без едновременно с това да се стартират мерки за подкрепа на предприятията и 
хората, категорични са работодателите  
Представителните на национално равнище организации на работодателите в България - Асоциация на индустриалния 
капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България изпратиха до премиера Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев, 
министъра на финансите Кирил Ананиев и министъра на икономиката Лъчезар Борисов предложения за нови мерки за 
намаляване на негативното отношение на коронакризата върху дейността на предприятията и върху икономиката на 
България при втората вълна на COVID-19. 
Работодателите предлагат конкретни мерки и заявяват, че вече не може да се затварят бизнеси, без едновременно с 
това да се стартират мерки за подкрепа на предприятията и хората. 
„Пандемията от коронавирус в глобален мащаб въздейства изключително неблагоприятно върху всички аспекти на 
социалния и икономическия живот и предизвиква тежки сътресения за икономиката и финансите. Споделяме 
убеждението, че навременни, добре обмислени и координирани мерки за намаляване на негативното отражение на 
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коронакризата върху дейността на предприятията и върху българската икономика като цяло ще доведат до запазване на 
стопанската активност и съхраняване на потенциал, който да позволи бързото възстановяване на икономиката. Такива 
мерки са в пълно съответствие с общностното право и в този смисъл са допустими на национално равнище“, пише в 
писмото.  
Работодателите настояват за помощ, съвместима с вътрешния пазар въз основа на член 107, параграф 3, буква б) от 
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). По-конкретно става дума за помощ под формата на 
подкрепа за непокрити фиксирани разходи, като „държавите членки могат да предвидят финансов принос към 
непокритите фиксирани разходи на предприятията, за които разпространението на COVID-19 е довело до 
преустановяване или намаляване на стопанската дейност“. Комисията ще счита тези помощи за съвместими с вътрешния 
пазар в случай, че са спазени следните условия: 
а. Помощта се предоставя не по-късно от 30 юни 2021 г. и покрива непокритите фиксирани разходи, направени през 
периода от 1 март 2020 г. до 30 юни 2021 г., включително разходи, направени през част от този период; 
б. Помощта се предоставя въз основа на схема на предприятия, които са засегнати от спад на оборота през допустимия 
период с най-малко 30% в сравнение със същия период през 2019 г.; 
в. Непокритите фиксирани разходи са постоянните разходи, направени от предприятията през допустимия период, които 
не са покрити от печалбата (т.е. приходите минус променливите разходи) през същия период и които не са покрити от 
други източници, като застраховка, временни мерки за помощ, обхванати от настоящото съобщение, или подкрепа от 
други източници. 
Интензитетът на помощта не надвишава 70% от непокритите фиксирани разходи, с изключение на микро- и малките 
предприятия (по смисъла на приложение I към Общия регламент за групово освобождаване), при което размерът на 
помощта не надвишава 90% от непокритите фиксирани разходи. За целите на настоящата точка загубите на 
предприятията, видни от техните отчети за приходите и разходите през допустимия период, се считат за непокрити 
фиксирани разходи. 
Помощта по тази мярка може да бъде предоставена въз основа на прогнозирани загуби, докато окончателният размер на 
помощта се определя след изясняване на загубите въз основа на одитирани счетоводни отчети или въз основа на 
подходяща обосновка. Всяко плащане, надвишаващо окончателния размер на помощта, се възстановява; 
г. При всички случаи общият размер на помощта не надвишава 3 милиона евро на предприятие. Помощта може да бъде 
предоставена под формата на преки безвъзмездни средства, гаранции и заеми, при условие че общата номинална 
стойност на тези мерки не надхвърля общия праг от 3 милиона евро на предприятие; всички използвани стойности 
трябва да бъдат в брутно изражение, тоест преди облагане с данъци или други такси. 
Според работодателите една такава подкрепа, препоръчана от ЕК и вече прилагана в редица европейски страни, може 
да бъде бързо осъществена и администрирана от Националната агенция по приходите. НАП може да създаде такава 
функционалност на интернет страницата си за отдалечено заявяване на необходимостта от подкрепа, разполага с цялата 
необходима информация за определяне на съответните стойности за всяка компания и административния капацитет за 
бързо осъществяване на плащанията. Такива са и добрите практики в другите страни от ЕС. 
Бизнесът настоява и за помощ под формата на отсрочване на данъци и/или отсрочване на социалноосигурителни 
вноски. 
Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашното разпространение 
на COVID-19 на Европейската комисия предвижда помощи под формата на отсрочване на данъци и/или отсрочване на 
социалноосигурителни вноски, като помощта се отпуска преди 30 юни 2021 г. и крайната дата на отсрочването може да 
бъде 30 юни 2021 г. 
Министерството на финансите, както и Националната агенция за приходите разполагат с достатъчно експертен капацитет, 
както и с технологична инфраструктура (портал за електронни услуги на НАП), така че да се създаде механизъм за 
отсрочване на определена част от дължими суми, така че от една страна приходите в бюджета да не бъдат сериозно 
засегнати, а от друга страна в бизнеса да останат ликвидни средства, които да се използват за покриване на текущи 
разходи, запазване на заетост и стимулиране на потреблението, които в момента са основните негативни последици от 
кризата. 
„След анализ предлагаме да се създаде алгоритъм за отсрочване на данъци и/или отсрочване на социалноосигурителни 
вноски в определен процент, приложим за фирми, които имат реализиран спад в оборота, проследимо от Справките – 
декларации за ДДС, подавани в НАП или от други източници на информация. Спадът в оборота със съответната 
функционалност в портала на НАП може автоматично да се изчислява и да показва допустимата сума и срок за 
отсрочване на задълженията към НАП“, пише още в писмото на работодателите. 
Пилотно механизмът може да се приложи за минал период (февруари 2020 г. – октомври 2020 г. ), за да се избегне 
злоупотреба от декларирани неверни данни за оборота. В менюто с услуги на НАП може да се добави функционалност 
„Отсрочване на данъци и/или отсрочване на социалноосигурителни вноски съгласно Раздел 3.9 от Временната рамка на 
ЕК”. 
В това подменю предприятието просто отбелязва, че иска да се възползва от механизма и след това новата 
функционалност автоматично трябва да изчисли, въз основа на вече подадените декларации сума, срок на отсрочване и 
приложим данък и/или осигурителни вноски. 
На фирмите трябва да се изпраща уведомление по електронен път в срок от 1 седмица от датата на отбелязване в новото 
подменю за какво са одобрени съгласно механизма. В случай на неодобрение също трябва да се изпраща електронно 
уведомление и да се предвиди срок за представяне на възражения, в отговор на който НАП може да извършва по-
обстойни проверки/ревизии. 
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Според бизнеса въвеждането на механизма по-горе от една страна ще осигури по-бърза и адекватна ликвидна подкрепа 
за бизнеса (като дължимите суми не се опрощават, а се отсрочват, т.е. бюджетът ще получи средствата в по-късен период 
от време, а от друга страна ликвидността на предприятията и потреблението, което генерира данъци, ще бъдат 
адекватно подкрепени). 
 
Pod Tepeto 
 
√ Работодателите с конкретни мерки за намаляване на негативното отношение на кризата върху икономиката 
От АИКБ са предложени на държавата три мерки в подкрепа на най-застрашените отрасли, които са в две посоки – 
осигуряване на доходи на работещите в тези сектори и гарантиране на ликвидност в самия бизнес 
Туроператорите също предлагат 5 икономически решения, ако новите мерки бъдат приети 
НПРО изпратиха предложения за нови мерки за намаляване на негативното отношение на коронакризата върху 
дейността на предприятията и върху икономиката на България при втората вълна на COVID-19. 
Работодателите предлагат конкретни мерки и заявяват, че вече не може да се затварят бизнеси без едновременно с това 
да се стартират мерки за подкрепа на предприятията и хората. 
Представителните на национално равнище организации на работодателите в България –  Асоциация на индустриалния 
капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България изпратиха до премиера Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев, 
министъра на финансите Кирил Ананиев и министъра на икономиката Лъчезар Борисов предложения за нови мерки за 
намаляване на негативното отношение на коронакризата върху дейността на предприятията и върху икономиката на 
България при втората вълна на COVID-19.  
От АИКБ са предложени 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. Според Добрин 
Иванов, изпълнителен директор на АИКБ, пострадалите от кризата компании имат нужда, на първо място, от разсрочване 
на данъчните и осигурителни задължения, защото когато не работят, те не могат да си плащат задълженията към 
държавата. А тези задължения трупат лихви. Полезно би било и да се удължи мярката на БНБ за мораториум върху 
кредитните плащания. 
От своя страна мениджърите на 132 фирми, които са членове на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти 
“Обединение “Бъдеще за туризма” (СТТА ОБТ) излязоха с отворено писмо до премиера Бойко Борисов и министрите от 
кабинета, в отговор на подготвяните от правителството мерки за ограничаване на пандемията, съобщи БНТ. 
Настояваме за пет икономически решения, които биха подобрили ликвидността и заетостта в бранша”, посочва Павлина 
Иванова, председател на УС на организацията. 
Те са: 
– 10% грантова схема за национално финансиране за ликвидност на туроператорите и туристическите агенти. – 
Въвеждане на социална мярка за неработещите туроператори и туристически агенти в съотношение 80/0. – Специален 
нисколихвен кредитен продукт за ТО и ТА, поради счетоводната специфика на работата, невъзможност за материално 
обезпечение, влошена финансова експозиция, и наближаващ краен срок за възстановяване на предплатени пътувания на 
320 000 туристи.-  
– Налагане на мораториум на банковите кредити и безлихвено отсрочване на всички плащания към държавния бюджет 
за период от 6 месеца. 
– Законодателна инициатива за удължаване срока на застраховка “Отговорност на туроператора” за месеците на 
затворен бизнес. 
Предложенията са съобразени с насоките по временната финансова рамка, дадени от ЕК на 19 март и актуализирани на 
13 октомври. Мерките вече действат и показаха ефективността си след прилагането в редица европейски държави, 
напомнят от сдружението. 
 
Мениджър 
 
√ Бизнесът настоява: Ясни и спешни мерки за подкрепа при затваряне!  
Нови и ясно разписани действащи мерки за ограничаване на въздействието на Covid кризата върху работата на 
предприятията и ефектите за икономиката поискаха в обща позиция четирите национално представени раотодателски 
организации. Реакцията идва часове преди утрешното заседание на Министерски съвет, на което окончателно ще се 
реши дали ще бъдат одобрени всички, предложени от здравния министър нови рестрикции, които да бъдат в сила поне 
месец, за да намалят тежестта върху здравната система. Те предвиждат затваряне на всички търговски центрове, 
ресторанти, барове и кафенета, прекратяване на колективните спортни мероприятия, спиране на всички дейности в 
сферата на събитията като конгреси, конференции, симпозиуми и др. 
В отговор Асоциацията на индустриалния капитал, Българската стопанска камара, Търговско-промишлената палата и 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците настояват за целенасочени европейски средства и отсрочване на 
данъци и социалноосигурителни вноски в писмо, което четирите организации са адресирали до премиера Бойко 
Борисов, вицепремиера Томислав Дончев, министъра на финансите Кирил Ананиев и министъра на икономиката 
Лъчезар Борисов. 
Според работодателите вече не може да се затварят бизнеси без едновременно с това да се стартират мерки за подкрепа 
на предприятията и хората.  
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Предложенията за подкрепа са съобразени с насоките по временната финансова рамка, дадени от ЕК. Според тях помощ 
трябва да получават до 30 юни 2021 г. закъсалите фирми, като тя трябва да покрива фиксирани разходи, направени  от 1 
март 2020 г. до 30 юни 2021 г. Подпомагане да получат всички, които имат спад на оборота през тази година най-малко 
от 30% спрямо същия период на 2019 г., настоява бизнесът 
Работодателите искат още отсрочване на данъци и социално-осигурителни вноски за времето, през което бизнесите 
няма да работят. Те предлагат пилотно това да се приложи за минал период- февруари 2020 г. - октомври 2020 г. По този 
начин ще се избегне злоупотреба от декларирани неверни данни за оборота. 
"От БСК предложихме да има национална програма за подпомагане на бизнеса, която да е с хоризонт не по-малко от 
година. Да не бъде обременена от сложни и бавни административни процедури, а да са облекчени процедури в рамките 
на до няколко дни, на база на обективни критерии, свързани с оборотите им. За да могат да получат помощ сега, тя няма 
да им е нужна след 5 месеца", заяви за БНР зам.-председателката на Българската стопанска камара Мария Минчева 
Междувременно един от най-засегнатите браншове  - собствениците на заведения, настояха за среща с правителството 
преди евентуалното затваряне на обектите, за да предложат конкретни мерки. 
От Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (БАПМХ) и от Българската асоциация на 
ритейл центровете призоваха да не се затварят хотели и търговски центрове.  Според двете организации в противен 
случай има реален риск от фалити и то в най-силните месеци на годината. 
"Ако бъдат приети в предложения вид, тези мерки ще нанесат тежък, а в някои случаи и фатален удар  върху много 
хотели, чийто бизнес през последните месеци едва се посъвзе от извънредното положение, наложено на 13 март 
2020 г.“, пишат до премиера от БАПМХ. 
От там припомнят, че не е имало нито един случай на заразяване с коронавирус в хотел и напомнят, че хотелският бизнес 
е комплексен – свързан с предоставянето на допълнителни услуги. Затова настояват да не бъдат затваряни ресторанти, 
спа, фитнес и уелнес центрове и въобще да бъде ограничавана работата на хотелите, преди правителството да е обявило 
програма с разумни икономически мерки за компенсиране на бизнеса и служителите. 
Обединение "Бъдеще за туризма“, в което членуват 132 туроператори и туристически агенти излезе с пет предложения за 
подкрепа на бранша. Те са за:  

• 10% грантова схема за национално финансиране за ликвидност на туроператорите и туристическите агенти, нова 
социална мярка за бранша 

• Въвеждане на социална мярка за неработещите туроператори и туристически агенти в съотношение 80/0 

• Специален нисколихвен кредитен продукт поради счетоводната специфика на работата, невъзможност за 
материално обезпечение, влошена финансова експозиция, и наближаващ краен срок за възстановяване на 
предплатени пътувания на 320 000 туристи 

• Налагане на мораториум на банковите кредити и безлихвено отсрочване на всички плащания към държавния 
бюджет за период от 6 месеца. 

• Законодателна инициатива за удължаване срока на застраховка „Отговорност на туроператора“ за месеците на 
затворен бизнес 

Тези предложения са съобразени с насоките по временната финансова рамка, дадени от ЕК на 19 март и актуализирани 
на 13 октомври. Мерките вече действат и показаха ефективностпри  прилагането в  редица европейски държави, 
напомнят от сдружението. 
От Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) призоваха кабинетът да осигури бързо 
недостигащите 55 млн. лв. по схемата за подпомагане дейността на троператорите.   
Над 20 спортни федерации също излязоха с открита позиция, в която възразяват срещу прекратяването на колективните 
спортни мероприятия, а призивът им беше подкрепен и от Българския олимпийски комитет. 
 
Novini.bg 
 
√ Как ще оцелее бизнесът след новото затваряне на държавата? 
Затваряне на магазини с нехранителни стоки, значи да се затворят и строителните магазини или спиране и на този 
отрасъл. Трябва много добре да се дефинира, кое ще се затвори и кое не. Това заяви пред БНТ председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.  
"Паралелно с новите мерки и тяхното прецизиране, трябва да се подпомогнат неработещите обекти", каза още той. 
Затворените магазини трябва да бъдат обезщетени. Да се платят 80% от заплатите на неработещите бизнеси, допълни 
президентът на КНСБ Пламен Димитров.  
"Сега трябва бърза правна мярка", допълни Димитров. 
Велев разкри, че няма как неработещи хора да получават колкото работещите.  
"Европейската комисия позволява да се покрият 90% от разходите на микро и малките предприятия и до 80% за 
останалите.Да не чуваме въпросите от къде ще вземем пари. откъдето се отделят и за другите разходи", каза още той. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНР 
 
√ Депутатите гласуват окончателно бюджета за догодина  
Държавният бюджет за догодина ще бъде гласуван окончателно в пленарната зала. Депутатите започнаха работа по него 
снощи на извънредно заседание, на което бяха одобрени бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено 
осигуряване. 
4,5 милиарда лева е размерът на новия държавен дълг, който може да бъде поет догодина, е записано в 
проектобюджета, чието гласуване започна снощи. Дефицитът в хазната ще бъде 3,9 процента. 
Румен Гечев от БСП посочи, че по отношение на приходите от ДДС се запазва налогът върху лекарствата, а се намалява 
данъкът върху бирата и виното. 
Социалният министър Деница Сачева обяви, че управляващите са решили да не увеличават максималния осигурителен 
праг в бюджета на ДОО, за да останат повече разполагаеми средства в компаниите с висока добавена стойност. 
С бюджета се променя за трети път и тазгодишната финансова рамка, чиято актуализация се наложи заради пандемията 
от Ковид-19. 
 
√ От февруари досега: Над 340 хил. нови безработни 
Повече от 340 000 са новорегистрираните безработни от началото на февруари досега. Това сочат най-новите данни на 
Националния статистически институт и Агенцията по заетостта. За същия период постъпилите на работа чрез Бюрата по 
труда са малко над 220 000 души. 
Данните от ежеседмичното изследване показват, че от средата на месец август насам новорегистрираните безработни в 
цялата страна са значително повече от постъпилите на работа чрез Бюрата по труда. 
Така например, за последния наблюдаван до моментен период - от 16 до 22 ноември, те са съответно 6 хиляди и 4 
хиляди души. 
Най-драстични са разликите в областите Добрич, Бургас, Варна, което се обяснява с изтеклата сезонна заетост на кадри в 
черноморските ни курорти. 
Единствено в София област тенденцията е обратна и новорегистрираните безработни са по-малко от устроените на 
работа, а в областите Габрово и Перник са поравно. 
В област Сливен отчитат спад с 6,2% процента на заетите по трудово-правни отношения през третото тримесечие на 2020-
а спрямо същия период на миналата година. Общо заетите по трудови отношения в областта са 37 хиляди души, сочат 
данните на НСИ.  
През третото тримесечие на годината брутна месечна заплата за областта се е увеличила спрямо второто тримесечие на 
годината с 2,7% и е 1023 лева, съобщи Сребрина Ганушева, главен експерт „Статистически изследвания“: 
„За обществения сектор средната месечна заплата е 1242 лева, а за частния - 931 лева. През третото тримесечие на 2020 
година средната месечна работна заплата за област Сливен нараства с 10,7% в сравнение с третото тримесечие на 2019 
година“. 
В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие на 2020 година област Сливен е на 21-во място по 
показателя „средна работна заплата”. Най-висока средна брутна месечна заплата получават наетите в секторите 
„Професионални дейности и научни изследвания“, „Добивна промишленост” и „Държавно управление“.  
 
√ Окончателно: Минималната пенсия става 300 лв. 
Здравната каса ще разполага с 5,3 милиарда догодина 
От първи януари минималната пенсия за стаж и възраст става 300 лева месечно. Това реши окончателно парламентът, 
който прие бюджета на Държавното обществено осигуряване. 
По-рано депутатите приеха на второ четене и бюджета на Здравната каса, а до края на работния ден трябва да бъде 
гласуван и държавният бюджет за догодина. В него е заложен дефицит от 3,9 % от брутния вътрешен продукт и спад на 
икономиката от три на сто. 
Още преди да започне работата по държавния бюджет за 2021 г. стана ясен много важен детайл - спорните текстове за 
удвояването на плащането на бързите кредити при забавянето на обслужването им ще бъдат отменени. Това ще стане 
през текстовете на държавния бюджет, а предложението на независимия депутат Спас Панчев ще бъде премахнато с 
текстове на Менда Стоянова от ГЕРБ. 
В пленарната зала депутатите работят по текстовете на Държавното обществено осигуряване, а първият оживен дебат за 
днешното заседание бе по размера на минималната пенсия, която от 1 януари се увеличава от 250 на 300 лева. 
Георги Гьоков от левицата заяви: 
„В случая водещо е предизборното обещание на „Обединени патриоти“. Разбира се, в това няма нищо лошо, но защо не 
държите докрай на обещанието си в цялост, защото там наред с увеличаването на минималната пенсия на 300 лева, 
стоеше и обещанието за преизчисляване на всички пенсии“. 
Д-р Хасан Адемов от ДПС заяви, че с увеличаването на минималните пенсии се дава лош сигнал към хората, които се 
осигуряват на реалните си доходи и се променя балансът в пенсионната система: 

https://bnr.bg/post/101378424/obsajdat-budjeta-za-dogodina-na-vtoro-chetene
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„Популизъм е да се говори, че сме против 300 лева пенсия, но трябва да кажем истината за тези пенсии - тази истина я 
плащат българските данъкоплатци, тази истина се казва „допълнително половин милиард“ 
Александър Сиди от "Обединените патриоти" отговори на критиките: 
„Да, изпълнили сме своето предизборно обещание, да, за ужас на БСП, които не успяха три години и половина с атаките 
срещу нас, но в крайна сметка, пак казвам  - българските граждани са достатъчно мъдри, за да разберат кой точно 
направи така, щото минималната пенсия да бъде 300 лева“. 
Минималният осигурителен праг става 650 лева от догодина, колкото ще бъде минималната работна заплата, реши още 
парламентът. 
Прагът за тютюнопроизводителите ще се запази 420 лева. Максималният осигурителен праг също остава непроменен - 3 
000 лева, срещу което остро възразиха от левицата. 
Да се увеличи максималният осигурителен праг, а най-ниските пенсии да не се увеличават до 300 лева от 1 януари бяха 
са част от предложенията на БСП и ДПС в бюджета на Държавното обществено осигуряване. 
Драгомир Стойнев от левицата припомни, че максималният осигурителен праг от 3 000 лева не е променян от три 
години: 
„Колкото по-голяма заплата получаваш, съответно натискът върху твоите доходи е много по-нисък, защото за този човек, 
който взима три хиляди лева неговата максимална тежест е 33% . Този, който взима двойно повече - 6 хиляди лева, 
неговата тежест ще е 16%. Каква е логиката?“.  
Депутатът от БСП Надя Клисурска настоя за ръст до 3 900 лева, което ще осигури достойни по-добри приходи в 
общественото осигуряване и по-добри бъдещи пенсии на хората с високи доходи: 
„В момента около 120 хиляди български работещи получават възнаграждение над 3000 лева, но те не внасят своите 
осигуровки в осигурителната система“. 
От своя страна д-р Хасан Адемов от ДПС определи като несправедливо увеличаването на най-ниските пенсии от 250 на 
300 лева от 1 януари: 
„Според нас не е нормално минималният и максималният размер да се увеличават, да се осъвременяват по-точно, от 1 
януари, а останалите пенсии - с 5% при това, от 1 юли“. 
Обезщетението за втората година от майчинството се запазва на 380 лева, решиха още депутатите. 
По-рано Народното събрание одобри бюджета на Здравната каса, който възлиза на повече от пет милиарда лева. С него 
се осигуряват възнаграждения на медиците, които са на първа линия с борбата с пандемията от Covid-19. 
Само за догодина 60 дни неплатен отпуск ще се признават за трудов стаж. 
Здравната каса ще разполага с 5,3 милиарда лева догодина. Това ще е сумата на възможните разходи на Касата. 
С преходните и заключителни разпоредби на закона бяха гласувани и добавките, които медиците ще получават към 
заплатите си в условията на пандемия от Covid-19. Ако месечното възнаграждение на лекар е под 5 000 лева, той ще 
получава 600 лева допълнително. Добавките за медицинските сестри са 360 лева, а за санитарите - 120 лева. За техните 
доходи не е предвиден горен праг, над който не се получават добавки.  
От опозицията разкритикуваха управляващите за липсата на пари в резерв на Касата. До тази година резервът е бил в 
размер на 5% от средствата, припомни д-р Нигяр Джафер от ДПС: 
„За следващата година този резерв е нула. Ние смятаме, че това са изключително неразумни стъпки, които няма да дадат 
свободата на действие на тези, които ще вземат по-нататък решения за управление на тези средства в рамките на над 5 
милиарда“. 
Веселин Марешки от „Воля“ поиска безплатни лекарства за децата до 14 години, които ходят на училище и за 
възрастните хора:  
„Във всички наши срещи - и с наши фенове, и с фенове на останалите политически партии, ние не чухме нито един човек, 
който да се противопостави, дори и бегло на това предложение. Напротив, отвсякъде получихме много категорична 
подкрепа“, каза Марешки.  
 
Investor.bg 
 
√ ББР ще има нова схема за повторно кандидатстване за заеми от физически лица 
Банката очаква одобрението на ЕК да финансира бизнеса в по-голям размер и при по-дълъг срок за кандидатстване  
Българската банка за развитие (ББР) работи по вариант за повторно кандидатстване по антикризисната гаранционна 
програма за физически лица, за която получи мандат от правителството, както и за удължаване на срока за 
кандидатстване до юни 2021 г. 
Финансовата институция изчаква финално одобрение от Европейската комисия по новите условия на програмата за 
бизнеса, за да може да предоставя финансиране в по-голям размер и по-дълъг срок за кандидатстване. 
"При одобрение лица и фирми, които ще изпитат затруднения при повторен локдаун, ще могат да се възползват от двете 
програми", обяви изпълнителният директор на ББР Живко Тодоров в Третия банково-финансов форум "Бъдещето на 
парите". 
„Парите имат бъдеще, а тези, които инвестираме сега в икономиката, ще ни го гарантират. ББР се стреми да подпомогне 
целия български бизнес, от всички възможни сектори на икономиката. Затова и внесохме за одобрение в ЕК нови, 
подобрени параметри по програмата, чрез които достъпът до кредитиране да е възможен за още по-широк спектър от 
компании", поясни банкерът. 
"Заложили сме удължаване на срока за кандидатстване до края на юни 2021 г. и увеличихме максималния размер на 
кредитите на 1 млн. лева за малки и средни предприятия.“ 
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По програмата на ББР вече ще могат да кандидатстват и големи компании, като заемът, който ще могат да ползват, е до 2 
млн. лева. От финансирането ще се възползват и фирми, които вече са получили средства, но можат да кандидатстват 
повторно до достигане на новия максимален размер. 
„Целта на ББР е да даде глътка въздух не само на българския бизнес, но и на физическите лица, които изпитват 
финансови затруднения покрай пандемията от COVID-19. Експерти на финансовата институция работят по вариант, при 
който те също да могат да кандидатстват повторно за безлихвен заем“, съобщи Живко Тодоров. 
Той уточни, че програмите са отворени за абсолютно всички браншове, като банката не кредитира директно, а отпуска 
гаранции, дава портфейлни гаранции на търговските банки партньори. 
По думите на Тодоров Българската банка за развитие ще продължава да играе ролята на партньор на търговските банки в 
страната, като има готовност да управлява и още програми, ако правителството й възложи мандат за това. 
"В Групата на ББР има дъщерни дружества, които са създадени с цел подкрепа на най-малките и стартиращите компании. 
Това са Микрофинансиращата институция ДЖОБС и Фондът за капиталови инвестиции", подчерта Живко Тодоров. 
Според данните от отчетите на търговските банки, към 24 ноември за безлихвени заеми са одобрени близо 23 хиляди 
души, а общата стойност на кредитите е почти 95 млн. лева. По гаранционната програма в подкрепа на бизнеса банката е 
потвърдила за гарантиране 1004 компании за заеми в размер на над 129 млн. лв. Програмата за МСП има готовност да 
поеме заеми в размер до 1,2 млрд. лв. 
ББР участва и в програмата beamUp lab, създадена по инициатива на Българската фондова борса (БФБ). В продължение 
на една година компаниите, включени в нея, ще се запознават с различните възможности за финансиране, за да могат 
успешно да реализират новите си идеи. 
 
√ Паричното предлагане в България се увеличи с 9% през октомври 
Паричното предлагане в България расте с 9% на годишна база през октомври, показват данните от паричната статистика 
на Българската народна банка (БНБ). За сравнение, годишното нарастване през септември беше 9,3%. В края на миналата 
година паричното предлагане отбеляза 9,9% годишен ръст, отчитат в централната банка. 
За един месец „широките пари" (паричният агрегат М3) достигат 109,289 млрд. лева от 108,423 млрд. лв. към септември, 
изчисляват в БНБ. 
Най-бързоликвидният им компонент – т. нар. „тесни пари“ (М1), който включва парите извън банките и безсрочните 
депозити на фирми и разплащателни влогове на домакинствата, през миналия месец се увеличава с 34,1% на годишна  
База 

.  
 
В края на октомври депозитите на неправителствения сектор са 90,455 млрд. лева, като годишното им увеличение е 8,7%. 
Спестяванията на бизнеса са 28,239 млрд. лв. и в сравнение с октомври 2019 г. се увеличават с 9,4%. 
Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 4,8% на годишна база и към 30 октомври достигат 3,347 млрд. лв. 
Спестяванията на домакинствата и фирмите, които ги обслужват, са 58,869 млрд. лв. и за една година растат с 8,6%.  
 

https://www.investor.bg/novini-i-analizi/339/a/bfb-podava-ryka-na-20-inovativni-bylgarski-kompanii-315132/
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В централната банка отчитат, че нетните вътрешни активи в края октомври са 64,463 млрд. лв. и се увеличават с 3,2% за 
една година. В края на миналия месец основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 65,163 млрд. лв. и 
нараства спрямо октомври 2019 г. с 4,8%. 
Вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 6,2%, като достигат 66,885 млрд. лв. 
В края на октомври заемите за неправителствения сектор са 64,863 млрд. лв. при 64,303 млрд. лв. към септември. През 
октомври те се увеличават на годишна база с 5,8%. 
Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от 
Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чийто обем за последните дванадесет месеца е 526,5 млн. лева, 
показва паричната статистика. 
На годишна база продадените заеми от Други ПФИ са 526,5 млн. лв. (в т. ч. 3,9 млн. лв. през октомври), като за 
последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити. 
Заемите за бизнеса нарастват с 2,2% на годишна база през октомври и в края на месеца достигат 35,201 млрд. лв. 
Кредитите за домакинствата са 25,322 млрд. лв. в края на октомври и за една година се увеличават със 7,1%. В края на 
миналия месец жилищните заеми са 11,768 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 11,9%. Потребителските 
кредити възлизат на 11,888 млрд. лева и за една година се  увеличават с 5,9%. На годишна база другите кредити 
намаляват с 24,5%, като достигат 425,5 млн. лева. Заемите, предоставени на финансови предприятия, са 4,340 млрд. лева 
в края на октомври. На годишна база те се увеличават с 34,3%. 
 

 
В БНБ пресмятат, че нетните чуждестранни активи са 67,643 млрд. лева в края на отчетния месец при 68,049 млрд. лв. в 
края на септември. Те нарастват с 14% в сравнение с октомври 2019 г. 
През миналия месец чуждестранните активи се увеличават с 9,8% и достигат 76,010 млрд. лева. 
Чуждестранните пасиви са 8,368 млрд. лв. и на годишна база намаляват с 15,3%. 
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БНТ 
 
√ В Русенския университет започна обучението на лекарски асистенти  
В разгара на COVID пандемията Русенският университет разкри нова медицинска специалност. Тя се нарича "Лекарски 
асистент“ и в нея са приети 30 души, държавна поръчка. 
Според ректора на университета проф. Христо Белоев времената просто съвпадат с откриването на тази специалност, тъй 
като се работи от две години по този въпрос, защото нуждата от такива кадри е много голяма. 
"Подготвихме доклади за акредитация. В края на миналия семестър, в началото на юли приключи акредитацията, 
но има процедури, които трябваше да бъдат извървени, и на 11-и този месец Министерският съвет взе решение и 
ние получихме 30 души прием, общо акредитацията ни е за 120 студенти, което означава по 30 студенти на година 
в бакалавърска специалност, 4-годишен курс на обучение", обясни ректорът. 
Набирането на кандидатите е станало много бързо, проведен е кандидатстудентски изпит миналата седмица и тази 
седмица от понеделник студентите са започнали присъствени занятия. 
Това е новото наименование на досега познатото "фелдшер" - тези специалисти ще могат да поставят диагноза, да 
назначават лечение и заедно с лекари в екипи да провеждат лечения. 
"Тези кадри могат да имат реализация във всички сфери на здравната мрежа, но акцентът попада върху 
центровете и филиалите за спешна помощ, защото там наистина недостигът е хроничен", коментира доц. Никола 
Събев - заместник-декан на Факултет "Обществено здраве и здравни грижи". 
 
√ Остава трудно преминаването на тирове на "Кулата - Промахон"  
Изключително тежка беше вчера ситуацията на граничния пункт "Кулата - Промахон" на влизане в Гърция. Опашки от 
чакащи камиони се образуваха, заради изискването на шофьорите да бъдат направени бързи антигенни тестове на 
българо-гръцката граница. Малко по-късно обаче тестването беше временно преустановено. 
Вечерта ситуацията отново бе натоварена. Опашката от тежкотоварни камиони достига около 5 км. Пътна полиция 
регулира движението и от двете страни. Шофьорите, които цял ден чакаха казаха, че тестването според тях е излишно, 
тъй като не се срещали с никакви хора докато извършват задълженията си на гръцка територия. 
Тези пък шофьори, които бяха в капана на границата близо 10 часа казаха, че не могат да спазят сроковете за доставки си. 
А иначе разрешено е влизането в Гърция на гръцки граждани, постоянно пребиваващи чужденци, както и лица, пътуващи 
по работа или хуманитарни причини. С туристическа цел хора не се допускат. 
През целия ден на граничния пункт "Кулата - Промахон" имаше километрични опашки от тежкотоварни камиони. 
Шофьорите бяха изнервени, а на гръцка територия за около час влизаха не повече от 5 тира. 
"Вчера от 6 часа вечерта съм тук. Нощеска съм спал на магистралата. Тази сутрин станах преместих се 400 метра и това 
беше", каза шофьор. 
"Ако гледаме Европа на никой шофьор, никъде не се правят тестове. Ние сме най-изолирани, с тая работа сме в 
постоянно в изолация, аз не се срещам с хора", каза шофьор. 
По обяд опашката вече достигаше 7 км и шофьорите поискаха от външното ни министерство да се свържат с гръцките си 
колеги и да поискат режимът да бъде облекчен. 
"Отидем до Русе - 10 часа, дойдем тука - 10 часа, отидем на Видин - 10 часа, какъв е този Европейски съюз, какви са тези 
коридори", каза шофьор. 
Малко по-късно от "Гранична полиция" съобщиха, че гръцките власти спират временно тестването на влизащите в 
южната ни съседка шофьори на камиони. Временно за тях отпадна и изискването за предварително попълнен PLF 
формуляр. 
"Трябваше по-рано да го направят това. По-добре е. Сега заради това тръгна опашката", каза шофьор. 
За всички останали пътуващи към Гърция през граничния пункт остават досегашните изисквания - предварително 
попълнен формуляр за пътуване с получен QR-код и отрицателен PCR тест за COVID-19, направен не по-рано от 72 часа 
преди влизането на територията на страната. 
От 23.00 до 7.00 ч. през граничния пункт "Кулата - Промахон" гръцките власти пропускат само товарни автомобили в 
двете посоки. Леките автомобили не се пропускат. 
 
√ Туроператорите искат 5 икономически решения, ако новите мерки бъдат приети  
Мениджърите на 132 фирми, които са членове на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение 
„Бъдеще за туризма" (СТТА ОБТ) излязоха с отворено писмо до премиера Бойко Борисов и министрите от кабинета, в 
отговор на подготвяните от правителството мерки за ограничаване на пандемията. 
„Здравето и животът на хората са основен приоритет. Затова ние в сдружението подкрепяме мерките на правителството 
за овладяване на пандемията. Но като организация, призвана да защитава правата на туроператорите и туристическите 
агенти, ние настояваме за пет икономически решения, които биха подобрили ликвидността и заетостта в бранша", 
посочва Павлина Иванова, председател на УС на организацията. 
Те са: 
- 10% грантова схема за национално финансиране за ликвидност на туроператорите и туристическите агенти. 
- Въвеждане на социална мярка за неработещите туроператори и туристически агенти в съотношение 80/0. 
- Специален нисколихвен кредитен продукт за ТО и ТА, поради счетоводната специфика на работата, невъзможност за 
материално обезпечение, влошена финансова експозиция, и наближаващ краен срок за възстановяване на предплатени 
пътувания на 320 000 туристи. 
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- Налагане на мораториум на банковите кредити и безлихвено отсрочване на всички плащания към държавния бюджет 
за период от 6 месеца. 
- Законодателна инициатива за удължаване срока на застраховка „Отговорност на туроператора" за месеците на 
затворен бизнес. 
Предложенията са съобразени с насоките по временната финансова рамка, дадени от ЕК на 19 март и актуализирани на 
13 октомври. Мерките вече действат и показаха ефективността си след прилагането в редица европейски държави, 
напомнят от сдружението. 
 
Капитал 
 
√ ГЕРБ размисли и отменя спорната поправка за бързите кредити 
Дебатът и критиките по държавния бюджет продължават до последно, основно за липсата на икономически мерки 
в него 
Лобистката поправка на независимия депутат Спас Панчев, която отвори вратичка за скъпи бързи заеми, беше отменена 
само седмица след като беше приета от бюджетната комисия в парламента. Това се случи на извънредно заседание във 
вторник. 
Поправката в Закона за потребителския кредит се промъкна между първо и второ четене на промените в данъчните 
закони и предизвика скандал, защото видимо обслужва интересите на небанкови финансови институции и най-вече на 
такива, които предлагат заеми през кредитна карта. А ефектът е, че при определени обстоятелства и клаузи в договора на 
клиента може да се наложи да плати до два пъти главницата под формата на такси или неустойки - практика, която 
обичайно падаше в съда. 
Сега депутатите от бюджетната комисия предлагат да останат досегашните текстове, които позволяват на потребителите 
да разчитат на защита от прекомерни разходи по Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и Закона за задълженията и 
договорите (ЗЗД). А поправката ще бъде записана в преходните и заключителни разпоредби на бюджет 2021, който ще се 
гледа в зала тези дни. 
Какво се отменя 
Предложението на Панчев беше да бъде наложен лимит върху разходите извън общите по кредита - тези за 
неизпълнение на задълженията по кредита; за използване на платежен инструмент, позволяващ извършването на 
плащания, свързани с усвояването или погасяването на кредита и други. Така общата им сума не трябва да превишава 
два пъти размера на главницата. В подобни ситуации потребителите се обръщат към ЗЗП и ЗЗД, но предложението на 
Панчев изрично изключи други потребителски защити. 
В отговор омбудсманът Диана Ковачева обяви, че ще даде на Конституционния съд текстовете. Над 130 адвокати от 
цялата страна пък призоваха президентът да наложи вето върху разпоредбата. В резултат предложението се отменя от 
бюджетната комисия на извънредно закрито заседание. 
"Истината е, че тези текстове не бяха обсъдени достатъчно широко", каза председателят на бюджетната комисия Менда 
Стоянова. "Смятаме, че в този момент е по-добре те да бъдат оттеглени и да се проведе съответното обсъждане, преди 
да бъдат приети", допълва тя. 
Според Стоянова здравният, осигурителният и държавният бюджет ще бъдат приети до края на седмицата от 
парламента. Критиките по липсата на визия в тях обаче продължават да валят. И стават все повече предвид очакванията 
държавата да въведе нов локдаун през декември, който ще се отрази на доходите на фирмите и хората. 
Бюджет 2021: нереалистичен, с малко икономически мерки 
Продължават критиките по бюджета за 2021 г., който още при представянето беше оценен като популистки, без визия и 
без антикризисни политики. В понеделник вечер имаше и експертна дискусия по инициатива на "Демократична 
България" и електронното издание "Булевард България". В нея икономисти и експерти се обединиха около тезата, че 
бюджет 2021 е нереалистичен в приходната част, особено в контекста на предстоящия нов локдаун, който ще задълбочи 
и удължи кризата в икономиката. В сметките на държавата за догодина няма и достатъчно икономически мерки, които 
да подкрепят бизнесите и хората, които ще загубят доходи заради новите ограничителни мерки. 
"Макроикономическата рамка е нереалистична. Не мога да си представя как номиналния БВП и приходите ще се случат 
така, както са предвидени", казва икономистът Георги Ганев. Според него в този бюджет няма и мерки, които да 
адресират "проблема, създаден от вируса" - от здравната криза до нарушените вериги на производство и загубата на 
доходи в икономиката. 
Експертите адресират също и рязко влошаващата се здравна ситуация в България през последните седмици. Според 
Ганев ключов приоритет, който в момента не е видим в законопроекта на бюджета, е подготвеността на здравната 
система да се справи с натоварването. Главният икономист на Уникредит Булбанк Кристофор Павлов също смята, че 
бюджетът не е разчетен с подобен сценарий на влошаване на епидемията. Според него щетите за икономиката ще са по-
големи, ако правителството напълно изпусне от контрол заразата, отколкото ако затвори за кратко икономиката. Цената: 
по-слаб старт на 2021 г., по-бавно възстановяване, по-малко бюджетни приходи, по-голям дефицит. 
Мерки с удължен срок 
"Не трябва да се бърза с изтеглянето на фискалните мерки. Те трябва да се изтеглят едва когато икономиката се възвърне 
на предкризисните си нива", счита Кристофор Павлов. Икономическият експерт Мартин Димитров счита, че има риск 
България не само да не се приближи, но и да изостане от средното икономическо равнище в Европа, ако не бъдат 
подкрепени фирми, които да дърпат страната напред. 
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Според Георги Ганев държавата трябва да поеме изцяло изплащането на осигуровките във всички малки и средни 
предприятия за 6 месеца или една година като форма на подкрепа в кризата. Парите могат да дойдат от поемането на 
още дълг, като в момента условията на пазарите и позицията на България са подходящи за това. Според Ивайло Калфин 
(бивш евродепутат и бивш съветник на еврокомисаря по бюджета Гюнтер Йотингер) пък държавата няма как да поеме 
подобна издръжка - помощта трябва да е насочена към тези фирми, които не могат да се справят. 
"Кризата се оказа дългосрочна. Държавата не помогна особено при първото затваряне. На този фон ние заделяме 1 
млрд. лв. за закупуването на два кораба, инвестирайки в германската икономика. Сега ли е моментът да правим този 
разход", коментира Калфин. 
"Намираме се в ситуация, която изисква изключително смели, решителни и консенсусни политически действия, за да не е 
2021 г. изумително тежка година", допълва и евродепутатът Радан Кънев. 
От БСП също имат редица резерви към фискалната рамка за догодина. Според депутата от левицата Румен Гечев 
бизнесът е изоставен в бюджета, а последните мерки на правителството за ограничаване на разпространението на 
вируса са закъснели и много противоречиви. 
 
√ Контролът върху търговията с вино вероятно ще остане в земеделското министерство 
Нова поправка в Закона за виното предвижда гроздопроизводители да могат да произвеждат и продадат до 100 
хектолитра от собствената си продукция 
Планираното прехвърляне на контрола върху търговията с вина от министерството на земеделието към министерството 
на икономиката има вероятност да не се случи. През миналата седмица ГЕРБ и БСП са внесли два независими един от 
друг законопроекта за изменение на закона за виното на второ четене, които предвиждат контролът в търговската мрежа 
да остане в агенцията по лозарство и винарство, която е подчинена на агроведомството. 
Сред предложенията е и законопроект на "Обединени патриоти", внесен от лидера на НФСБ Валери Симеонов, който 
въвежда таван от 100 хектолитра годишно за гроздопроизводителите, които желаят да произведат и продадат вино от 
собствената си продукция. Те ще трябва да заплащат и годишна такса за това, която е в рамките на до 20% от пазарната 
цена на гроздето за предходната година. 
Контрол в същия орган 
През септември Министерският съвет предложи нов закон за виното осем години след като парламентът прие 
предходния такъв. А причината се оказа куп неизпълнени европейски правила, заради което и България се оказа 
заплашена от процедура за нарушение на европейското право. Преди приемането на предния закон страната не е 
поискала нотификация от ЕК и другите държави членки, както изискват правилата по линията на т.нар. предоставяне на 
информация за технически стандарти и регламенти, а го е направила постфактум, когато вече текстовете са били 
обнародвани в Държавен вестник. Отделно от това Брюксел е открил и текстове, които не отговарят на европейските 
регламенти. 
Сега с новия законопроект обаче се прави съществена промяна: контролът върху търговията с вина да премине от 
земеделското министерство към икономическото, което пък има правомощия по отношение на спиртните напитки, а 
проверките в търговската мрежа да се извършват не от агенцията по лозата и виното, а от Комисията за защита на 
потребителите. Срещу идеята се обяви лозаро-винарската камара, в чието становище по законопроекта е посочено, че 
"прехвърлянето на този прерогатив на друг контролен орган, където тепърва да се изгражда експертно-кадрова 
обезпеченост, би компрометирало в дългосрочен аспект тази важна обществена функция". 
А сега - след изтичане на срока за предложения между двете четения, се вижда, че, изглежда, това да не се случи. И ГЕРБ, 
и БСП са внесли корекции, предвиждащи контролът върху търговията с вино да остане в агенцията по лозата и виното. 
Според мотивите на депутатите от ГЕРБ начело с председателя на парламентарната комисия по земеделие Мария Белова 
е посочено, че промяната в контрола е предложена в законопроекта след общественото му обсъждане и изготвянето на 
оценката за въздействието, което е "недопустимо". Те твърдят още, че така ще се стигне до дублиране на функции, както 
и усложняване и забавяне на дейностите. 
В текстовете на БСП не са посочени мотиви за предлаганите корекции, но още при дебатите на първо четене в зала от 
партията обявиха, че законът за агрохранителната верига предвижда контролът от лозята до виното да бъде в 
земеделското министерство, а сега търговията се прехвърля към икономическото министерство. Отделно от партията 
обявиха, че е възможно да се стигне до хаос в контрола, доколкото икономическото министерство ще надзирава 
търговията, без обаче да има данни за производството и лаборатории за тестване. 
Регулация за дребното производство 
Между двете четения е внесен законопроект и от петима депутати от "Обединени патриоти" начело с лидера на НФСБ 
Валери Симеонов, който въвежда регулация за гроздопроизводителите, които произвеждат вино и го продават, като 
мотивът е да се изсветли сивият сектор. Текстовете, които изключват вината за лично потребление, предвиждат таван на 
такова производство - до 100 хектолитра на година. Планира се въвеждането и на "такса за право на продажба", която не 
може да надхвърля 20% от пазарната цена на виненото грозде за предходната година и ще се заплаща в агенцията по 
лозата и виното. 
В мотивите към проекта е посочено, че това производство към момента не е обхванато от законодателството, а сивият 
сектор във виното е висок - годишно "между 30 и 50% от реколтата се преработва от нерегистрирани производители и 
достига до пазара като краен продукт - вино, ракия", е посочено в мотивите. 
 
 
 



15 

 

Мениджър 
 
√ Депутатите одобриха окончателно бюджета на Здравната каса за догодина  
Бюджетът на НЗОК за догодина - балансиран според управляващите и разпарчатосан според Левицата, мина на второ 
четене в пленарната зала вчера. Депутатите гласуваха окончателно 5,3 млрд. лв. общо да бъде бюджетът на Здравната 
каса за 2021 г. по приходи и трансфери. Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2021 г. остава 8%. 
За срока на обявена извънредна епидемична обстановка чрез трансфер от централния бюджет по бюджета на НЗОК се 
осигуряват средства за допълнителни трудови месечни възнаграждения на медицинския персонал както следва: на 
лекари - в размер на 600 лв.; на специалисти от професионално направление "здравни грижи" - 360 лв.; на санитари - 
120 лв. Допълнителни трудови възнаграждения няма да се изплащат на лекари, чиято брутна работна заплата надвишава 
5000 лв. месечно.  За първи път, в този закон се въвеждат и специални текстове за управление на епидемията от 
коронавирусната инфекция в страната. Според тях при обявено извънредно положение или при извънредна епидемична 
обстановка здравният министър може със заповед да разпореди на РЗИ-тата въвеждането на временни мерки и 
дейности за организация и преструктуриране на лечебните заведения на територията на съответната област за 
определен период от време. Временните мерки се въвеждат със заповед на директора на съответната РЗИ и може да 
включват определяне на едно или повече лечебни заведения в съответната област, които да извършват диагностични 
и/или лечебни дейности само на лица, болни от заразна болест от Закона за здравето, независимо от медицинските 
дейности, които лечебното заведение осъществява съгласно разрешението/регистрацията му за лечебна дейност. Може 
да бъде променян и броят легла в лечебните заведения за болнична помощ. Въвеждат се и санкции за болниците, 
които откажат да лекуват пациенти с коронавирус, както заяви предварително, че ще настоява за такъв тип текст 
здравният министър проф. Костадин Ангелов. Предвижда се и възможност за командироване на здравни специалисти в 
други лечебни заведения. 
Мнозинството одобри трансферите от Министерството на здравеопазването да са на стойност от 83, 4 млн. лв. От тях за 
лекарствени продукти - ваксини и дейности по прилагането им - 6 576 000 лв.; за медицински изделия, помощни 
средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания, извън обхвата на задължителното здравно 
осигуряване, 38 млн. лв.  
Заложените текущи разходи на НЗОК са 5 186 300,5 хил. лв., за персонал 56 051,1 хил. лв; издръжка на 
административните дейности 20 640,0 хил. лв. За здравноосигурителни плащания за дентална помощ - 197 386,0 хил. лв.; 
за здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност 100 901,0 хил. лв; за здравноосигурителни плащания 
за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на 
територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при 
животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени 
коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в условията на 
болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги - 1 332 000,0 
хил. лв.  
Депутатите приеха преизпълнението на приходите от здравноосигурителни вноски и неданъчни приходи да може да 
се ползва като източник за допълнителни здравноосигурителни плащания. Неусвоените средства до 30 септември 2021 
г. за здравноосигурителни плащания за медицински и за дентални дейности да може да се използват за плащания само 
за медицинските и денталните дейности и медицинските изделия списъка по групи.  
От опозицията разкритикуваха управляващите за липсата на пари в резерв на касата. "До тази година резервът е бил в 
размер на 5% от средствата. За следващата година този резерв е нула. Ние смятаме, че това са изключително неразумни 
стъпки, които няма да дадат свободата на действие на тези, които ще вземат по-нататък решения за управление на тези 
средства в рамките на над 5 милиарда", заяви д-р Нигяр Джафер от ДПС. 
Веселин Марешки от ВОЛЯ пък поиска безплатни лекарства за децата до 14 години, които ходят на училище и за 
възрастните хора. "Във всички наши срещи - и с наши фенове, и с фенове на останалите политически партии, ние не 
чухме нито един човек, който да се противопостави, дори и бегло на това предложение. Напротив, отвсякъде получихме 
много категорична подкрепа", аргументира се той.  
 
√ Близо 60 на сто от хотелите отчитат намаление в приходите през октомври  
През октомври 59.9 на сто от управителите на места за настаняване отчитат намаление в приходите от дейността си 
спрямо предходния месец, докато 33.8 на сто посочват, че няма промяна. Данните са от последното месечното анкетно 
проучване на Националния статистически институт. 
В краткосрочен план (през следващия един месец) 48.3 на сто от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат "до 
50 на сто" от разходите за дейността със собствени средства, 26.2 на сто няма да могат да се справят сами, а 25.5 на сто от 
анкетираните посочват, че ще успеят "до 100 процента".  
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За бъдещата си активност в краткосрочен план през октомври 49.5 на сто от ръководителите смятат да продължат с 
настоящата си дейност макар и с намален обем, 29.7 на сто от тях смятат да продължат да работят, 16.8 на сто 
предвиждат временно да преустановят дейността си, а 3.1 на сто прогнозират да я прекратят. 
  

 
 
През октомври 51.7 на сто от анкетираните от Националния статистически институт управителите на местата за 
настаняване смятат да предложат на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 
62.3 на сто имат намерение да намалят цената на пакетните услуги, а 48.3 на сто - на нощувката.  
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За наетия персонал през последния месец анкетата регистрира увеличение на ръководителите, предприели основните 
мерки: "платен отпуск", "неплатен отпуск", "преминаване на непълно работно време", "намаляване на възнагражденията 
на персонала" и "дистанционна форма на работа". Същевременно местата за настаняване, които са се възползвали от 
правителствените мерки за подпомагане на работодателите за пореден месец, продължават да се увеличават и достигат 
27.7 на сто.  
 
√ Рекорден ръст на германската икономика през третото тримесечие  
Германската икономика отбеляза рекорден ръст от 8,5% през третото тримесечие на 2020г. след безпрецедентен 
исторически спад с 9,8% по време на първата вълна на коронавирусната пандемия през пролетта (през второто 
тримесечие). Това показват данни на немската федерална статистика Destatis, които бяха ревизирани във възходяща 
посока спрямо експресна оценка за растеж на БВП от 8,2 на сто.  
По този начин германската икономика успя да компенсира голяма част от масивния спад на брутния вътрешен продукт, 
регистриран през второто тримесечие на 2020 г. поради пандемията на коронавируса, посочва Destatis. Спрямо година 
по-рано германската икономика се сви през третото тримесечие с 3,9% спрямо същия период на 2019 г. (възходяща 
ревизия спрямо експресната оценка за спад с 4,1%) и след срив с 11,3% през второто тримесечие, предаде БНР. 
Основна подкрепа за рекордния икономически отскок през третото тримесечие оказаха много силните потребителски 
разходи и растящия експорт. Разходите на домакинствата нараснаха през третото тримесечие с цели 10,8% спрямо 
предходното тримесечие на фона на разхлабените противоепидемични мерки през летните месеци и след срив на 
потреблението с 11,1% през второто тримесечие. Капиталовите инвестиции пък се повишиха през юли - септември с 3,6% 
след срив със 6,6% през второто тримесечие.  
В същото време германският износ на стоки и услуги скочи през третото тримесечие с цели 18,1% спрямо предходните 
три месеца, докато вносът се повиши двойно по-сдържано с 9,1%, което оказа допълнителна подкрепа за резкия подем 
на водещата европейска икономика през юли - септември. 
Промишленото производство пък нарасна през третото тримесечие с 14%, търговията, транспорта и хранителните услуги 
се увеличиха с 13,8%, а публичните услуги, образованието и здравеопазването нараснаха с 9,5%. Спад с 4,7% през третото 
тримесечие отбеляза единствено строителния сектор. 
Коронавирусната криза също така имаше значителен ефект върху пазара на труда, посочва Destatis. Икономическото 
представяне през третото тримесечие на 2020 г. беше постигнато от около 44,7 милиона заети лица, чието място на 
работа е било в Германия. Това обаче представлява намаление с 654 хиляди (с 1,4%) в сравнение с година по-рано. 
Подобен спад беше регистриран и през второто тримесечие на 2020 г. (понижение с 1,3%). 
Въпреки солидния икономически подем през юли - септември, перспективите пред германската икономика са 
помрачени от втора вълна на коронавирусна инфекция и въведеният от началото на ноември частичен локдаун в 
страната, за да се забави разпространението на заразата. Канцлерът Ангела Меркел и регионалните федерални 
премиери планират да удължат този "облекчен“ локдаун до 20 декември, съгласно проект, изготвен за тяхната среща, 
която ще се проведе в сряда (25-и ноември). 
Очаква се свиването в сектора на услугите да натежи силно върху брутния вътрешен продукт през четвъртото 
тримесечие, докато строгите ограничителни мерки и затваряния (локдауни) в редица други страни вероятно ще засегнат 
и немските производителите, ориентирани към износ. 
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"Налице е спад в икономическото производство, като първоначалните прогнози показват свиване на БВП на Германия с 
около 1% през последното тримесечие на 2020 г. Германия и нейни много важни търговски партньори вероятно ще се 
върнат по пътя на рецесията", посочи икономистът от института DIW Клаус Михелсен.  
 
√ Петролът на ОПЕК доближи прага от 45 долара за барел  
Средната цена на петрола на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) се повиши до 44,75 долара за 
барел, информира вчера на сайта си петролният картел. 
В петък един барел от кошницата на ОПЕК струваше 43,38 долара за барел. 
За определяне на цената на петрола на ОПЕК се използва т. нар. петролна кошница, включваща 14 сорта петрол за износ 
на страните членки на картела: Лек арабски (Саудитска Арабия), Басра лек (Ирак), Бони лек (Нигерия), Ес Сидер (Либия), 
Жирасол (Ангола), ирански тежък (Иран), Кувейт експорт (Кувейт), Мерей (Венецуела), Мурбан (ОАЕ), Ориенте (Еквадор), 
Сахаран бленд или "Сахарска смес" (Алжир), Раби лек (Габон), Джено (Конго) и Зафиро (Екваториална Гвинея). 
Историческият максимум за "кошницата на ОПЕК" е цената от 140,73 долара за барел, отчетена на 3 юли 2008 година. 
Цената на барел петрол се определя чрез извеждане на средна аритметична величина от котировките към момента на 
закриване на търговията с всички сортове от "кошницата на ОПЕК" предходния работен ден. 
 
√ Пазарите реагираха позитивно на новината, че Байдън ще избере Джанет Йелън за финансов министър  
Пазарите посрещнаха позитивно новината, че избраният за президент на Джо Байдън вероятно ще посочи Джанет Йелън 
за новия финансов министър на САЩ, тъй като се очаква бившият председател на Федералния резерв да се фокусира 
върху заздравяването на икономиката, а не толкова върху прогресивната програма на  Демократическата партия – нещо, 
което плашеше много инвеститори, пише Си Ен Би Си. 
Първата жена шеф на Фед ще бъде и първата жена министър на финансите. На поста тя ще се сблъска с безпрецедентни 
предизвикателства като висока безработица и рекордно ниво на дълг, докато правителството се подготвя да увеличи 
разходите в борбата с пандемията. 
„За мен това показва, че Байдън приема нещата сериозно и не се подава на исканията от ляво. Йелън е сериозен 
икономист, а те имат сериозни проблеми, които трябва да бъдат решени“, коментира Бари Кнап Ironsides 
Macroeconomics 
Фондовите пазари регистрираха ръст след изтичането на информацията за потенциалната номинация на Йелън. 
„Имаше много варианти, които щяха да са по-лоши за банковия сектор. Според мен истинският риск идваше от 
потенциалното назначаване на финансов министър, които да е твърде агресивен по отношение на банковия сектор“, каза 
Кнап. Един от страховете на пазарите бе, че Байдън може да номинира за поста някой като сенатор Елизабет Уорън, 
която е за увеличаване на регулациите на банките. 
„Йелън говори много за нуждата от по-високи нива на банков капитал в началото на финансовата криза, но аз смятам, че 
нейният избор би бил добър за банковия сектор. Когато в миналото сме имали проблем с поста, било то под 
републиканска или демократична администрация, причината за това е била, че на него са били назначени хора, които не 
разбират от икономика и данъци“, добави Кнап. 
Политическият анализатор от Raymond James Washington Ед Милс обаче отбелязва, че Йелън е доказала, че може да 
заема твърда позиция по отношение на банковия сектор. По време на работата си в Фед тя отговаря за провеждането на 
стрес тестове на банките и предприе действия срещу Wells Fargo заради скандал с фалшивите банкови сметки. 
„Йелън вероятно ще бъде силен защитник на фискалната подкрепа, но не и политически пристрастен министър. Като 
цяло този избор показва по-голям фокус върху икономическото възстановяване. Тя е човек, който пазарът познава и 
харесва. Бих казал, че това е положително развитие за пазара, но и за икономиката като цяло“, коментира Милс. 
Редица стратези очакват Министерството на финансите и Фед да работят в синхрон, като някои дори смятат, че Йелън 
може да е твърде близка с бившите си колеги от централната банка. Кнап обаче не е съгласен. „Не смятам, че тя е от 
хората, които се месят, където не им е работа“, каза той. 
 
√ Оптимизъм на борсите в Европа  
Основните индекси на евроепйските фодови борси записаха повишения в обедната търговия във вторник, след като 
новината за възможно разхлабване на ограничителните мерки във Франция подкрепи оптимизма, предизвикан от 
напредъка в разработката на ваксини срещу COVID-19, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 2,6 пункта, или 0,67%, до 391,44 пунка, като технологичният сектор 
напредна с 0,39%, а енергийният – с 3,56%, след като цените на петрола достигнаха най-високите си стойности от март 
насам. 
Немският показател DAX се повиши с 134,17 пункта, или 1,02%, до 13 261,14 пункта, след като борсовият оператор 
Deutsche Boerse обяви, че индексът ще бъде разширен от 30 на 40 компонента. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 76,98 пункта, или 1,22%, до 6 410,82 пункта. Френският 
измерител CAC 40 регистрира ръст от 76,03 пункта, или 1,38%, до 5 568,18 пунктa, след като в понеделник страната отчете 
най-ниския брой нови заразени с коронавирус за едно денонощие от 28 септември насам. 
Вниманието на инвеститорите е насочено към очакваната по-късно днес реч на френския президент Еманюел Маркон, по 
време на която ще бъде обявено разхлабване на карантинните мерки в страната. 
„Инвеститорите игнорират краткосрочните рискове и се фокусират изцяло върху оптимизма около ваксините и 
политическото развитие в САЩ“, коментира Крейг Ерлам от OANDA, визирайки информацията, че Доналд Тръмп е дал 
ава зелена светлина за началото на процеса по преход на властта към бъдеща администрация на демократа Джо Байдън. 
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Ревизираните данни за германската икономика също подкрепиха пазарите. Брутният вътрешен продукт на най-голямата 
европейска икономика е нараснал с 8,5% през третото тримесечие, което е по-добро представяне от предварително 
отчетения ръст от 8,2%. Този резултат идва след рекордният спад от 9,8% през второто тримесечие. 
Акциите на JD Sports поевтиняха с 5,36%, след като се появи информация, че компанията е водила преговори с 
британската верига универсални магазини Debenhams за придобиване. 
Цената на книжата на Compass Group се повиши с 5,77%, въпреки че фирмата за кетъринг отчете 75,5-процентов спад на 
печалбата преди данък и заяви, че ще продължи преструктурирането на бизнеса си. 
Ръст на Уолстрийт 
Индексите на Нюйоркската фондова борса записаха повишения в понеделник, след като Оксфордският университет и и 
фармацевтичната компания AstraZeneca съобщиха, че тяхната ваксина срещу коронавируса има средна ефективност от 
70%, като тя може да ато тя може да достига до 90% при определен режим на дозиране, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 327,79 пункта, или 1,12%, до 29 491,27 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 напредна с 20,05 пункта, или 0,56%, до 3 577,59 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши с 25,66 пункта, или 0,22%, до 11 880,63 пункта. 
Dow достигна рекордната този връх в края на сесията на фона на новината, че избраният за президент на САЩ Джо 
Байдън планира да номинира бившият председател на Федералният резерв на САЩ Джанет Йелън за министър на 
финансите. 
„Йелън е голямо име със значителен опит, като акцент в него е работата и като председател на Федералния резерв“, 
коментира Али Макартни от Wealth Management. „Не съм изненадан, че пазарите реагират позитивно на новината, тъй 
като този избори е успокояващ, особено като се имат предвид предизвикателствата, пред които са изправени САЩ, 
включително избягването на двойна рецесия и връщането на хората на работа“, добави той. 
Акциите на компаниите, които зависят от възстановяването на икономиката, поведоха печалбите на пазара. Акциите на 
поскъпнаха с 4,66%, а тези на United Airlines с 2,6%. Загуби обаче регистрираха компаниите от технологичния сектор. 
Книжата на Apple поевтиняха с 2,96%, а тези на Netflix с 2,38%. Цените на акциите на Facebook, Amazon, Alphabet и 
Microsoft паднаха с 0,47%, 0,03%, 0,51% и 0,13%. 
Нагласите на пазара бяха подкрепени и от добрите икономически данни. Според прочуването на IHS Markit индексът на 
мениджърите по доставките PMI за сектора на услугите в САЩ достигна 57,7 пункта, което е най-високото му ниво от 
повече от пет години. Производственият PMI се покачи до 56,7 пункта, което е 6-годишен връх. 
Нарастващият брой на заразените с коронавирус обаче накара Goldman Sachs да понижи прогнозата си за американската 
икономика за четвъртото тримесечие на 2020 г. и първото на 2021. 
Банката очаква брутният вътрешен продукт на САЩ да нарасне с 3,5% през четвъртото тримесечие, което е ревизия 
спрямо прогнозирания по-рано ръст от 4,5%. За първото тримесечие на 2021 се очаква повишение от 1% при предходна 
прогноза за повишение от 3,5%. 
Повишения в Азия с изключение на континентален Китай 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно повишения във 
вторник на фона на надеждите, свързани с ваксините срещу COVID-19, предаде Маркетоуч. 
„Инвеститорите продължават да гледат с оптимизъм на напредъка в разработването на ваксини, който представлява 
една светлина в края на тунела, до която може да се стигне по множество начини“, коментира Адам Табак от Wells Fargo 
Private Bank 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 напредна с цели 638,22 пункта, или 2,5%, до 26 165,59 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 11,67 пункта, или 0,34%, до 3 402,82 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite отчете спад от 7,81 пункта, или 0,34%, до 2 294,15 пункта. 
Хонконгският измерител Hang Seng записа ръст от 102 пункта, или 0,39%, до 26 588,2 пункта. 
В Южна Корея показателят Kospi се повиши с 15,17 пункта, или 0,58%, до 2 617,76 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 отчете ръст от 82,5 пункта, или 1,26%, до 6 644,1 пункта. 
У нас 
Повечето индекси на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха понижения в ранната търговия. Основният 
бенчмарк SOFIX отчете спад от 3,40 пункта, или 0,80%, до 421,02 пункта. BGBX40 се понижи с 0,54 пункта, или 0,56%, до 
96,73 пункта. BGTR30 изтри 1,93 пункта от стойността си, или 0,40%, до 480,38 пункта. BGREIT се задържа на ниво от 
131,77 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Затварят училища и детски градини, фитнеси, ресторанти и молове  
Частичният локдааун влиза в сила от утре до 21 декември 
Взехме решение за удължаване на епидемичната обстановка. Това обяви на брифинг министърът на здравеопазването 
проф. Костадин Ангелов. 
В тази връзка се въвеждат мерки, които ще важат от петък 27 ноември до 21 декември. Мерките са следните: 

• Преустановяват се учебните занятия във всички образователни институции - ученици от 1 до 12 клас, 
извънкласни дейности и занимания, занимални, детски 

• Преустановяват се конгреси, тиймбилдинги, културни мероприятия. 

• Театрите ще работят с капацитет до 30% заетост и строго спазване 

• Без тържества с повече от 15 души 
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• Без индивидуален и колективни спортувания за лица до 18-годишна възраст. Състезанията за тези над 18-
годишна възраст ще се провеждат без публика. 

• Преустановяват се посещенията във фитнес 

• Допускат се само доставки на храна за дома и офиса 

• Затварят моловете и търговски центрове, с изключение на банки, аптеки, оптики, зоомагазини, доставчици на 
услуги, които се намират в моловете. Малките магазини продължават да работят при сегашните условия. 

• Забраняват се екскурзиите 

• Храмове, паркове и градини остават отворени, няма да бъде налаган вечерен час. 
 
√ Кристиан Вигенин предлага ускорено довършване на новата болница в Ямбол 
Ускорено довършване на новата сграда на болничния комплекс в Ямбол, в който да се лекуват всички болни от Ковид 19 
от областите Ямбол и Сливен и от съседни общини от Бургаска и Старозагорска области, предлага зам.-председателят на 
Народното събрание Кристиан Вигенин в писмо до министър-председателя и здравния министър. 
Според предложението специализираният персонал може да бъде осигурен от държавните и общински болници от 
двете области.  Така ще бъде освободена изцяло здравната инфраструктура в двата региона и лечебните заведения ще 
могат да се заемат с лечението на всички останали социално значими заболявания. 
Вигенин подчертава, че според специалисти пандемията ще продължи поне до края на следващата година, затова 
здравната система трябва да бъде адаптирана, не само с краткосрочни мерки. 
След приключване на пандемията от Ковид-19, вече готовата сграда ще може да бъде дооборудвана и предоставена 
изцяло за преместване на всички отделения на МБАЛ „Св. Пантелеймон", като дотогава се изчисти и цялостната 
концепция за пълноценно използване на болничния комплекс. 
Според Кристиан Вигенин по този начин ще бъдат решени бързо и едновременно три проблема - скоростно довършване 
на новата сграда на МБАЛ „Св. Пантелеймон", осигуряване на достатъчно легла за хоспитализация на болни от Ковид и 
изчистване на няколко болници в целия регион от Ковид-отделения за осигуряване на нормалното лечение на други 
заболявания, без допълнителен стрес за лекари и пациенти. 
„Допълнителна мотивация е, че Вие самият ще можете да отчетете едно изпълнено предизборно обещание преди края 
на управленския мандат", обръща се към премиера зам.-председателят на Народното събрание, припомняйки в 
писмото, че довършването на болничния комплекс не само е било предизборно обещание на ГЕРБ вече 10 години, но и 
самият Бойко Борисов преди европейските избори през 2019 г. дойде в Ямбол, за да поеме личен ангажимент за 
довършването на болницата. 
 
√ НОИ планира по-ниско ДМС при дистанционна работа  
Служителите на НОИ, които работят от дистанция, ще получават по-нисък размер на допълнителното материално 
стимулиране. Това става ясно от промени в инструкцията, по която се отчита работа в осигурителния институт от всеки 
работещ там и с която БНР разполага. 
В документа е уточнено, че времето за работа от разстояние няма да бъде включено при изчисляването на 
допълнителното възнаграждение за постигнати резултати. 
В инструкцията се уточнява, че предстои промяна във вътрешните правила за формиране на заплатите. 
В заповед на здравния министър от октомври се казва, че работният процес се провежда при възможност в 
дистанционна форма или се установява работно време с променливи граници или работа на смени. 
Това обаче ще бъде финансово неизгодно за служителите на НОИ, що се отнася до допълнителното възнаграждение, ако 
предпочетат или им е разпоредено да работят от домовете си. 
Затова и заетите в осигурителната система се въздържат да работят от разстояние въпреки притеснението, че могат да се 
заразят с коронавирус на работните си места, става ясно от подадения сигнал до БНР. А сред тези, които с риск за 
здравето си не желаят да работят от дистанция по финансови причини, има и хора с хронични заболявания. 
Попитахме НОИ кое налага планираната промяна, дали са изпълнени указанията за физическа дистанция между 
служителите в работните помещения поне от метър и половина, попитахме и дали има доказателства за това, че 
дистанционно работещите постигат по-лоши резултати в работата си. НОИ обаче не смятат за актуални днес 
подготвените към вчера отговори и вероятно биха коментирали темата за работа от дистанция и ДМС-то, след като стане 
ясна новата заповед на здравния министър. 
 
√ Фондът на фондовете облекчи условията за микрокредити за стартиращи и социални предприятия  
Микрокредитите, финансирани със средства от Фонда на фондовете (ФнФ), ще се отпускат при още по-облекчени 
условия, отколкото досега. Целта е те да станат достъпни за по-широк кръг крайни получатели и да се улесни процесът на 
кандидатстване за тях. Промяната е поредна стъпка на ФнФ за подпомагане на бизнеса в борбата с икономическите 
последици от пандемията COVID-19. 
Предвиденият публичен ресурс за микрокредитиране със споделяне на риска е 23,9 млн. лв., осигурени от ОП „Развитие 
на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. Средствата стигат до предприятията 
чрез три финансови посредника - „СИС Кредит", „Микрофонд" и Първа инвестиционна банка (ПИБ). ФнФ вече подписа 
анекси към споразуменията с всички тях, с които подобрява условията по заемите. 
С анексите се разширява обхватът на кредитополучателите - финансиране вече могат да получат фирми и самонаети 
лица, регистрирани преди не повече от 5 години. Досега условието беше кандидатите да имат по-малко от 3 приключени 
финансови години. 

https://www.siscredit.com/
https://www.mikrofond.bg/
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Облекчават се административните изисквания за доказване на целесъобразността на извършваните разходи, 
финансирани чрез кредит по финансовия инструмент. С цел преодоляване на последствията от COVID-19 за период от 
девет месеца след края на извънредната епидемична обстановка се прилагат допълнителни облекчения: 

• - възможност за гратисен период за главницата и/или лихвата по кредита до три години; 

• - възможност за отпускане на малки кредити до 5000 лв.; 

• - отпада изискването кандидатът за кредит да не е разпределял печалба. 
Микрокредитите със споделен риск подкрепят създаването и развитието на стартиращи компании и социални 
предприятия. Със средствата се подпомагат също предприятия, чиито собственици са представители на уязвими групи - 
безработни над шест месеца, младежи до 29-годишна възраст, хора с увреждания. 
Кредитите са в размер до 48 895 лв., а срокът за тяхното погасяване е до 10 години. Те се отпускат за придобиване на 
материални и нематериални активи за развитие или разширяване на дейността на предприятието или самонаетото лице. 
С тях могат да се покриват и други разходи, свързани с основната стопанска дейност, включително професионално 
обучение на работниците или предприемача. 
 
√ 540 язовира у нас са с висока степен на потенциална опасност  
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор определи 540 язовира от първа степен на потенциална 
опасност, при завършена класификация в 13 области до момента, съобщи БНР.Процесът на класификация на язовирите в 
България е изцяло приключен в 13 области, съобщиха от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор 
(ДАМТН). Това са София-град, Софийска, Перник, Враца, Монтана, Ловеч, Разград, Велико Търново, Габрово, Русе, 
Силистра, Добрич и Шумен. Класификацията към момента обхваща 1665 язовира, като 540 от тях попадат в първа висока 
степен на потенциална опасност. 
От класифицираните до момента 1665 язовири, в първа висока степен на потенциална опасност са 540 броя, във втора 
значителна степен на потенциална опасност са поставени 167 броя, а в трета ниска степен на потенциална опасност - 425 
броя. 
За още 243 язовири са извършени проверки на място от комисиите и предстои документална проверка за приключване 
на процеса по класификация за тях. 
За 533 проверени малки язовира са налице данни, че попадат в хипотезата на чл. 141а, ал.3 от Закона за водите и се 
предвижда да бъдат изключени от обхвата на контрола, осъществяван от ДАМТН. 
В 15 области процесът по класификация все още не е завършил. 
Служителите на ДАМТН продължават да извършват проверки във връзка с промяна на собствеността на язовири, дарени 
безвъзмездно от общините на държавата, за които са предоставени права за управление на Държавно предприятие 
"Управление и стопанисване на язовири". 
 
√ Корпоративната социална отговорност в България в „Смяна на местата“ по БНТ 2  
Тази седмица в предаването „Смяна на местата", водещата Даниела Серданова ще разговаря с експерти по темата за 
корпоративната социална отговорност и начина по който тя се прилага в България. 
В студиото ще гостуват участват Петър Начев, директор на дирекция в Министерството на труда и социалната политика, 
Теодор Дечев, експерт по корпоративната социална отговорност и Иван Иванов - психолог и преподавател във 
Великотърновския университет. 
Гледайте предаването „Смяна на местата" в сряда (25 ноември 2020 г.), от 21.30 ч, по БНТ 2. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Какви мерки трябва да предложи държавата, за да оцелее икономиката ни? Дискусия в студиото; 
- Как да пазим сърцето си здраво в условия на COVID-19. Съветите на кардиолога д-р Сотир Марчев; 
- Знаем ли къде да изхвърлим употрбената предпазна маска и как се отразява на околната среда замърсяването с 

подобни отпадъци?; 
- Ще се ваксинираме ли срещу коронавирус? Какви са нагласите на обществото според последното проучване?; 
- Тервел Пулев отново доброволец в борбата с COVID-19. На живо: как боксьорът ще помага в спешната помощ; 
- Без таксита за ден. На живо: защо превозвачите излизат на протест?; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Съмнения за насилие в нелегална детска градина. Как се гледат деца на място, което не съществува по 

документи?; 
- Защо сме първи по смъртност? Гостува зам.-шефът на Пирогов проф. Николай Габровски; 
- Ще стигнат ли парите за компенсиране на затворените бизнеси? Управляващи и опозиция за Бюджет 2021; 
- Директорът на каварненската болница, който е единственият лекар в COVID-отделението там, хвърли оставка. 

Медици заплашват да напуснат. Кой ще лекува болните?; 
- Колко от българите вярват, че ще ни чипират с ваксина? Политологът Димитър Ганев за конспиративните теории 

около COVID-19; 
- 13-годишна майка търси дом за детето си. Как 12-членното й семейство живее в кризисен център по време на 

пандемия?; 
- Обрани музиканти. Кой открадна посред бял ден техниката на група JEREMY?; 
- Блокада от таксита и автобуси. Следим протестите на живо от София и Пловдив. 
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√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - стр. 1, 2 - Гневен, бизнесът: Първо ясни мерки за оцеляване и едва тогава затваряйте!; 
в. Труд - стр. 1, 4 - Три седмици живот под ключ; 
в. Телеграф - стр. 1, 4, 5 - По петима като Кристина убиват децата си на година; 
в. Монитор - стр. 1, 2, 3 - Видеонаблюдение и колектори крадат лични данни; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - стр. 5 - България шампион по смъртност в света с 27,3 на 1 млн. души; 
в. 24 часа - стр. 8 - Чирков си отиде в деня на света Екатерина, съсипан от мъка по съпругата си Мариане; 
в. Труд - стр. 2 - Минималната пенсия нагоре с 20%; 
в. Труд - стр. 6 - Престъпността спада, но иде скок догодина; 
в. Телеграф - стр. 2 - Лекарите с 600 лв. към заплатата, минималната пенсия 300 лв.; 
в. Телеграф - стр. 6, 7 - Лекари и учители подкрепиха мерките; 
в. Монитор - стр. 4 - Окончателно: 300 лв. минимална, 1440 лв. максимална пенсия от януари; 
в. Монитор - стр. 5 - Проф. Кантарджиев: В твърде крехко плато сме, 60 % от медиците над 50 години; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - стр. 16, 17 - Пенчо Милков, кмет на Русе: Държавата подцени втората вълна на вируса, общините вече едва 
издържат; 
в. Труд - стр. 12, 13 - Радосвет Радев, председател на Българската стопанска камара, пред "Труд": Голяма част от бизнеса 
е на командно дишане; 
в. Телеграф - стр. 13 - Д-р Стефан Филев, изп. директор на МОБАЛ "Д-р Cт. Черкезов" - В. Търново: Благодаря на лекарите, 
държат се геройски; 
в. Монитор - стр. 11 - Атанас Димитров, зам.-председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация 
(БХРА): Резервации за предстоящите празници има, но са правени с уговорки; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - стр. 15, 16 - Глобално пренареждане ни дава трамплин за отскок от ишлемето; 
в. Труд - стр. 11 - 15 причини защо Скопие не приема българските условия; 
в. Телеграф - стр. 12 - Белезите на убийците личат отдалеч; 
в. Монитор - стр. 10 - Паметта на кредитора винаги е по-силна от тази на длъжника. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 25 ноември 
София 

- От 09.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 ч. ще се проведе заседание на Министерски съвет чрез видеоконферентна връзка. 
- От 12.00 ч. в залата на 7 етаж в Министерството на образованието и науката министър Красимир Вълчев ще 

подпише споразумение с ръководителите на Съвета на ректорите на висшите училища, Националния браншов 
синдикат „Висше образование и наука" - КНСБ и синдикат „Висше образование" - КТ „Подкрепа". Като 
противоепидемиологична мярка събитието ще се излъчва на живо във фейсбук страницата на Министерството. 

- От 09.00 ч. в Националния пресклуб на БТА ще се проведе брифинг на тема „Кога личните лекари ще могат да 
издават направления за тестове за COVID -19?". 

- От 10 ч. пред Министерски съвет ще се проведе протест срещу по-строгите мерки срещу коронавируса. 
- От 10.00 ч. на пл. „Батенберг" ще се проведе протест на автобусния и таксиметровия бранш с искане за 

инкриминиране на нерегламентирания превоз. 
- От 10.30 до 11.30 ч. онлайн чрез платформата ZOOM ще се проведе пресконференция на тема „Преходът в 

България 2020: между европеизацията и авторитарните сенки". 
- От 11.00 ч. онлайн ще се състои заключителната пресконференция по проект ACF/349 "Превенция чрез 

осведоменост", финансиран в рамките на първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани 
България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. 

- От 13.30 ч. в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет на ул. „Eкзарх Йосиф" № 12 Прокурорската 
колегия на ВСС ще проведе заседание. 

*** 
Благоевград 

- От 11.00 ч. в зала „22- ри септември" в сградата на Общината ще се състои пресконференция на Антон Тодоров 
по повод редовното заседание на Общинския съвет в петък. 

*** 
Видин/с. Бойница 

- От 10.30 ч. на открито пред входа на Общината ще се проведе приемна за европейските възможности за 
финансиране, организирана от ОИЦ-Видин. 

*** 
Видин 

- От 11.00 ч. в залата на Общинския съвет ще се проведе обществено обсъждане на проекта на Правилник за 
устройството, организацията и дейността на Общинско предприятие „Социални дейности". От 10.30 ч. в 
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Информационния центъра на Общината ще се проведе приемна за европейските възможности за финансиране, 
организирана от ОИЦ-Видин. 

*** 
Шумен 

- От 14.00 ч. в зала 304 на Общината постоянната комисия „Просвета, образование и наука" ще проведе 
заседание. 

 

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

