
1 

 

 
 

 
 

 
 

 
Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
НОВА ТВ 
 
√ Васил Велев: Грешка ще е, ако не се компенсират веднага затворените бизнеси 
Това заяви председателят на УС на АИКБ 
През седмицата стана ясно, че държавата ще компенсира служителите на затворени обекти с 24 лева на ден. Адекватна и 
навременна ли е мярката, кой и как ще може да се възползва от нея - темата коментира председателят на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
„Видяхме какво се случи през второто тримесечие, в резултат на първата вълна и затварянето на много бизнеси. Налице 
е спад от -8.5% на брутния вътрешен продукт. Такъв не сме имали през това столетие. Имаше по-голям само през 90-те 
години. Не би следвало да се допусне отново подобен срив”, коментира Велев.   
Председателят на АИКБ посочи, че икономиката е започнала да се възстановява през третото тримесечие на годината и 
спадът е достигнал 5%. 
„Очакваше се четвъртото тримесечие да продължи пътят на възстановяване. Грешка ще е, ако не се компенсират 
затворените бизнеси и то веднага, а не както след първата вълна - още не са компенсирани бизнесите. От обявените 1 
млрд. лева са достигнали само 173 млн. за микропредприятията, за малките мярката все още не е стартирала. Парите ще 
бъдат отклонени и изобщо няма да стартира. За средните предприятия - не е започнало компенсиране на загубите от 
април и май”, заяви още той. 
Велев коментира и анонсираната от вицепремиера Томислав Дончев мярка за затварящите бизнеси. 
„От това, което чуваме, там ще се допуснат три грешки. Всички работодателски организации настояваме да не стартира 
такава мярка, без да бъде обсъдена. Една от тези грешки ще е от къде ще се вземат парите. Идеята е да се пренасочат 
обещани средства за малките предприятия и да се дадат на други. Източникът не трябва да е програма 
„Конкурентоспособност”, а бюджетът, защото пари има. В затворените бизнеси хората ще получават 50% от доходите си, 
а бюджетната сфера - 140%. Къде е справедливостта? Втората грешка е кой ще администрира тези плащания. А третата - 
на кого по колко”, допълни той. 
Относно най-новата мярка „Запази ме”, насочена към служителите, работещи във временно затворени предприятия, 
Велев обясни, че 24 лева ще получат хората на трудов договор, а тези на непълно работно време - 12 лева. 
Кандидатстването ще започне от понеделник. 
„Това за нас е крайно недостатъчно. АИКБ, заедно с КНСБ, внесе законопроект за това как да изглежда компенсацията за 
принудителния престой не по вина на работодателя. В европейските страни доходът се компенсира между 60 и 90%. Ние 
сме предложили 80%, без да се очаква да се заплаща до 100%. Възможно е, защото парите ги има”, добави 
председателят на АИКБ. 
Велев е на мнение, че трябва да се компенсират и предприятията. Според него запазването само на хората не е 
достатъчно. 
„ЕК позволи да се компенсират до 90% от разходите на малките и микропредприятията”, заяви той. 
 „Има хора, които са взимали 2 000 - 3 000 лева и компенсирането за всички по равно на ниво минимална работна 
заплата е несправедливо. Заедно със синдикатите се борим за месец декември да влезе друг дизайн на мярката 60/40, 
която можем да наречем 80/0. Да се компенсира 80% от отсъстващия доход в затворените бизнеси”, коментира още 
Велев. 
„Най-накрая, на десетия месец от кризата, да направим това, което хората направиха в първия ѝ ден”, заключи 
председателят на АИКБ. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Дарик  
 
√ Васил Велев: Затворените бизнеси трябва да бъдат компенсирани веднага 
От 1 млрд. лева към предприятията са достигнали само 173 млн. за микропредприятията, заяви председателят на 
АИКБ 
Видяхме какво се случи през второто тримесечие, в резултат на първата вълна и затварянето на много бизнеси. Налице е 
спад от -8.5% на БВП. Такъв не сме имали през това столетие. Имаше по-голям само през 90-те години. Не би следвало да 
се допусне отново подобен срив”. Това заяви в студиото на NOVA председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 

https://nova.bg/news/view/2020/11/29/306958/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8/?fbclid=IwAR11CkuspV98UR7OGUMNa0LHhl7Xo99agOsgRpL4SxUS6JUlc1XqQpnoNE0
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Велев посочи, че икономиката е започнала да се възстановява през третото тримесечие на годината и спадът е достигнал 
5%. 
„Очакваше се четвъртото тримесечие да продължи пътят на възстановяване. Грешка ще е ако не се компенсират 
затворените бизнеси и то веднага, а не както след първата вълна. От обявените 1 млрд. лева към предприятията са 
достигнали само 173 млн. за микропредприятията, за малките още не е стартирало”, заяви още той. 
Велев коментира и анонсираната от вицепремиера Томислав Дончев мярка за затварящите бизнеси. Председателят на 
АИКБ заяви, че не бива да има пренасочване на пари от мерките, предвидени за малки фирми. Васил Велев смята, че 
могат да се вземат пари от републиканския бюджет, след като в него има милиарди за въоръжение и за вдигане на 
заплатите на държавната администрация. По думите му не трябва да се дава по равен процент, а е необходим 
диференциран подход. Той заяви, че е необходимо първо обсъждане с бизнеса на новата мярка от 170 млн., която в 
петък анонсира вицепремиерът Томислав Дончев. 
„От това, което чуваме, там ще се допуснат три грешки. Всички работодателски организации настояваме да не стартира 
такава мярка, без да бъде обсъдена. Една от тези грешки ще е от къде ще се вземат парите. Идеята е да се пренасочат 
обещани средства за малките предприятия и да се дадат на други. Източникът не трябва да е програма 
„Конкурентоспособност”, а бюджетът, защото пари има. В затворените бизнеси хората ще получават 50% от доходите си, 
а бюджетната сфера - 140%. Къде е справедливостта? Втората грешка е кой ще администрира тези плащания. А третата - 
на кого по колко”, допълни той. 
 
Vesti.bg  
 
√ Васил Велев: Да се компенсират веднага затворените бизнеси 
Велев коментира и анонсираната от вицепремиера Томислав Дончев мярка за затварящите бизнеси: „От това, 
което чуваме, там ще се допуснат три грешки” 
През седмицата стана ясно, че държавата ще компенсира служителите на затворени обекти с 24 лв. на ден. Адекватна и 
навременна ли е мярката, кой и как ще може да се възползва от нея – темата коментира пред NOVA председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
„Видяхме какво се случи през второто тримесечие, в резултат на първата вълна и затварянето на много бизнеси. 
Налице е спад от -8.5% на брутния вътрешен продукт. 
Такъв не сме имали през това столетие. Имаше по-голям само през 90-те години. Не би следвало да се допусне отново 
подобен срив”, коментира Велев.   
Председателят на АИКБ посочи, че икономиката е започнала да се възстановява през третото тримесечие на годината и 
спадът е достигнал 5%. 
„Очакваше се четвъртото тримесечие да продължи пътят на възстановяване. Грешка ще е, ако не се компенсират 
затворените бизнеси и то веднага, а не кактo след първата вълна – още не са компенсирани бизнесите. 
От обявените 1 млрд. лева са достигнали само 173 млн. за микропредприятията, за малките мярката все още не е 
стартирала. Парите ще бъдат отклонени и изобщо няма да стартира. За средните предприятия – не е започнало 
компенсиране на загубите от април и май”, заяви още той. 
Велев коментира и анонсираната от вицепремиера Томислав Дончев мярка за затварящите бизнеси. „От това, което 
чуваме, там ще се допуснат три грешки. Всички работодателски организации настояваме да не стартира такава мярка, 
без да бъде обсъдена. 
Една от тези грешки ще е от къде ще се вземат парите. Идеята е да се пренасочат обещани средства за малките 
предприятия и да се дадат на други. Източникът не трябва да е програма „Конкурентоспособност”, а бюджетът, защото 
пари има. В затворените бизнеси хората ще получават 50% от доходите си, а бюджетната сфера – 140%. Къде е 
справедливостта? Втората грешка е кой ще администрира тези плащания. А третата – на кого по колко”, допълни той. 
Относно най-новата мярка „Запази ме”, насочена към служителите, работещи във временно затворени предприятия, 
Велев обясни, че 24 лв. ще получат хората на трудов договор, а тези на непълно работно време – 12 лв. Кандидатстването 
ще започне от понеделник. 
„Това за нас е крайно недостатъчно. АИКБ, заедно с КНСБ, внесе законопроект за това как да изглежда компенсацията за 
принудителния престой не по вина на работодателя. В европейските страни доходът се компенсира между 60 и 90%. Ние 
сме предложили 80%, без да се очаква да се заплаща до 100%. Възможно е, защото парите ги има”, добави 
председателят на АИКБ. 
Велев е на мнение, че трябва да се компенсират и предприятията. Според него запазването само на хората не е 
достатъчно. „ЕК позволи да се компенсират до 90% от разходите на малките и микропредприятията”, заяви той. 
 
В. Труд 
 
√ Васил Велев: Грешка ще е, ако не се компенсират веднага затворените бизнеси 
„Видяхме какво се случи през второто тримесечие, в резултат на първата вълна и затварянето на много бизнеси. Налице 
е спад от -8.5% на брутния вътрешен продукт. Такъв не сме имали през това столетие. Имаше по-голям само през 90-те 
години. Не би следвало да се допусне отново подобен срив”, това заяви пред Нова тв председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Председателят на АИКБ посочи, че икономиката е започнала да се възстановява през третото тримесечие на годината и 
спадът е достигнал 5%. 



3 

 

„Очакваше се четвъртото тримесечие да продължи пътят на възстановяване. Грешка ще е, ако не се компенсират 
затворените бизнеси и то веднага, а не както след първата вълна - още не са компенсирани бизнесите. От обявените 1 
млрд. лева са достигнали само 173 млн. за микропредприятията, за малките мярката все още не е стартирала. Парите ще 
бъдат отклонени и изобщо няма да стартира. За средните предприятия - не е започнало компенсиране на загубите от 
април и май”, заяви още той. 
Велев коментира и анонсираната от вицепремиера Томислав Дончев мярка за затварящите бизнеси. 
„От това, което чуваме, там ще се допуснат три грешки. Всички работодателски организации настояваме да не стартира 
такава мярка, без да бъде обсъдена. Една от тези грешки ще е от къде ще се вземат парите. Идеята е да се пренасочат 
обещани средства за малките предприятия и да се дадат на други. Източникът не трябва да е програма 
„Конкурентоспособност”, а бюджетът, защото пари има. В затворените бизнеси хората ще получават 50% от доходите си, 
а бюджетната сфера - 140%. Къде е справедливостта? Втората грешка е кой ще администрира тези плащания. А третата - 
на кого по колко”, допълни той.  
Относно най-новата мярка „Запази ме”, насочена към служителите, работещи във временно затворени предприятия, 
Велев обясни, че 24 лева ще получат хората на трудов договор, а тези на непълно работно време - 12 лева. 
Кандидатстването ще започне от понеделник. 
„Това за нас е крайно недостатъчно. АИКБ, заедно с КНСБ, внесе законопроект за това как да изглежда компенсацията за 
принудителния престой не по вина на работодателя. В европейските страни доходът се компенсира между 60 и 90%. Ние 
сме предложили 80%, без да се очаква да се заплаща до 100%. Възможно е, защото парите ги има”, добави 
председателят на АИКБ. 
Велев е на мнение, че трябва да се компенсират и предприятията. Според него запазването само на хората не е 
достатъчно. 
„ЕК позволи да се компенсират до 90% от разходите на малките и микропредприятията”, заяви той. 
 
БНР 
 
√ Васил Велев: Спадът в БВП е сравним само с този от `90-те години 
Видяхме какво се случи през второто тримесечие, в резултат на първата вълна и затварянето на много бизнеси. Налице е 
спад от 8.5% на БВП. Такъв не сме имали през това столетие. По-голям имаше само през `90-те години. Подобен срив не 
би следвало да се допусне отново”. Това заяви пред Нова телевизия председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
Велев посочи, че през третото тримесечие икономиката е започнала да се възстановява на годината и спадът е достигнал 
5 процента. 
„Очакваше се четвъртото тримесечие да продължи пътят на възстановяване. Грешка ще е, ако затворените бизнеси не 
бъдат компенсирани, и то веднага, а не както след първата вълна. От обявените 1 млрд. лв., към предприятията са 
достигнали само 173 млн. лв. за микропредприятията, за малките още не е стартирало”, заяви още той. 
 
В. Монитор 
 
√ Васил Велев: Затворените бизнеси трябва да бъдат компенсирани веднага 
Видяхме какво се случи през второто тримесечие, в резултат на първата вълна и затварянето на много бизнеси. Налице е 
спад от -8,5% на БВП. Такъв не сме имали през това столетие. Имаше по-голям само през 90-те години. Не би следвало да 
се допусне отново подобен срив”. Това заяви в студиото на Нова телевизия председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
Велев посочи, че икономиката е започнала да се възстановява през третото тримесечие на годината и спадът е достигнал 
5%. 
„Очакваше се четвъртото тримесечие да продължи пътят на възстановяване. Грешка ще е ако не се компенсират 
затворените бизнеси и то веднага, а не както след първата вълна. От обявените 1 млрд. лева към предприятията са 
достигнали само 173 млн. за микропредприятията, за малките още не е стартирало”, заяви още той. 
Председателят на АИКБ заяви, че не бива да има пренасочване на пари от мерките, предвидени за малки фирми. Васил 
Велев смята, че могат да се вземат пари от републиканския бюджет, след като в него има милиарди за въоръжение и за 
вдигане на заплатите на държавната администрация. По думите му не трябва да се дава по равен процент, а е 
необходим диференциран подход. Той заяви, че е необходимо първо обсъждане с бизнеса на новата мярка от 170 млн., 
която в петък анонсира вицепремиерът Томислав Дончев. 
 
Dnes.bg 
 
√ Васил Велев: Затворените бизнеси да се компенсират веднага 
Не трябва да се допуска срив на БВП 
Тази седмицата стана ясно, че държавата ще компенсира служителите на затворени обекти с 24 лева на ден. Адекватна и 
навременна ли е мярката, кой и как ще може да се възползва от нея? Темата коментира председателят на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
"Видяхме какво се случи през второто тримесечие, в резултат на първата вълна и затварянето на много бизнеси. Налице е 
спад от -8.5% на брутния вътрешен продукт. Такъв не сме имали през това столетие. Имаше по-голям само през 90-те 
години. Не би следвало да се допусне отново подобен срив", коментира Велев пред Нова ТВ.   
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Председателят на АИКБ посочи още, че икономиката е започнала да се възстановява през третото тримесечие на 
годината и спадът е достигнал 5%. 
"Очакваше се четвъртото тримесечие да продължи пътят на възстановяване. Грешка ще е, ако не се компенсират 
затворените бизнеси и то веднага, а не както след първата вълна - още не са компенсирани бизнесите. От обявените 1 
млрд. лева са достигнали само 173 млн. за микропредприятията, за малките мярката все още не е стартирала. Парите ще 
бъдат отклонени и изобщо няма да стартира. За средните предприятия - не е започнало компенсиране на загубите от 
април и май", заяви още той. 
Велев коментира и анонсираната от вицепремиера Томислав Дончев мярка, която се отнася за затварящите бизнеси. 
"От това, което чуваме, там ще се допуснат три грешки. Всички работодателски организации настояваме да не стартира 
такава мярка, без да бъде обсъдена. Една от тези грешки ще е от къде ще се вземат парите. Идеята е да се пренасочат 
обещани средства за малките предприятия и да се дадат на други. Източникът не трябва да е програма 
"Конкурентоспособност", а бюджетът, защото пари има. В затворените бизнеси хората ще получават 50% от доходите си, 
а бюджетната сфера - 140%. Къде е справедливостта? Втората грешка е кой ще администрира тези плащания. А третата - 
на кого по колко", допълни той. 
Относно най-новата мярка "Запази ме", насочена към служителите, които работят във временно затворени предприятия, 
Велев обясни, че 24 лева ще получат хората на трудов договор, а тези на непълно работно време - 12 лева. 
Кандидатстването ще може да започне от понеделник. 
"Това за нас е крайно недостатъчно. АИКБ, заедно с КНСБ, внесе законопроект за това как да изглежда компенсацията за 
принудителния престой не по вина на работодателя. В европейските страни доходът се компенсира между 60 и 90%. Ние 
сме предложили 80%, без да се очаква да се заплаща до 100%. Възможно е, защото парите ги има", добави 
председателят на АИКБ. 
Велев смята, че трябва да се компенсират и предприятията. Според него запазването само на хората не е достатъчно. 
"ЕК позволи да се компенсират до 90% от разходите на малките и микропредприятията", заяви той. 
 
Мениджър 
 
√ Васил Велев: Грешка ще е, ако затворените бизнес не се компенсират веднага  
Видяхме какво се случи през второто тримесечие, в резултат на първата вълна и затварянето на много бизнеси. Брутният 
вътрешен продукт се понижи с 8,5%. Ние такъв спад не сме имали през това столетие. Имаше по-голям само през 90-те 
години. Не би следвало да се допусне отново подобен срив“, това заяви пред NOVA председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев по отношение на новите ограничителни мерки в страната. 
Той обясни, че през третото тримесечие икономиката тъкмо е била започнала да се възстановява и е регистрирала спад 
от едва 5%. По думите му пътят на възстановяването се е очаквало да продължи и през четвъртото тримесечие. 
На въпрос дали настоящият локдаун е грешка, той заяви, че ще бъде грешка, ако не се компенсират затворените бизнеси. 
„Грешка би било, ако не се компенсират затворените бизнеси и то веднага, а не както след първата вълна - още не са 
компенсирани бизнесите. От обявените 1 млрд. лева са достигнали само 173 млн. за микропредприятията, за малките 
мярката все още не е стартирала. Парите ще бъдат отклонени и изобщо няма да стартира, от това, което четем по 
вестниците. За средните предприятия - не е започнало компенсиране на загубите от април и май”, заяви още той. 
Велев коментира и анонсираната от вицепремиера Томислав Дончев мярка за затварящите бизнеси. 
„От това, което чуваме за новата мяркта, там ще се допуснат три грешки. Всички работодателски организации настояваме 
да не стартира такава мярка, без да бъде обсъдена. Една от тези грешки ще е от къде ще се вземат парите. Идеята е да се 
пренасочат обещани средства за малките предприятия и да се дадат на други. Източникът не трябва да е програма 
„Конкурентоспособност”, а бюджетът, защото пари има. Оттам се взеха няколко милиарда за оръжия. Оттам се взимат 
пари, за да се увеличат заплатите в бюджетната сфера, които нарастват от 20 до 40 процента на върха на кризата. В 
затворените бизнеси хората ще получават 50% от доходите си, а бюджетната сфера - 140%. Къде е справедливостта? 
Втората грешка е кой ще администрира тези плащания, като според нас това трябва да се направи от Национална 
агенция за приходите Там е цялата информация и там има капацитет. А третата грешка - на кого по колко. Процентът не 
може да е равен, той трябва да бъде диференциран според икономическата дейност.”, допълни той. 
Относно най-новата мярка „Запази ме”, насочена към служителите, работещи във временно затворени предприятия, 
Велев обясни, че 24 лева ще получат хората на трудов договор, а тези на непълно работно време - 12 лева. 
Кандидатстването ще започне от понеделник. 
„Това за нас е крайно недостатъчно. АИКБ, заедно с КНСБ, внесе законопроект за това как да изглежда компенсацията за 
принудителния престой не по вина на работодателя. В европейските страни доходът се компенсира между 60 и 90%. Ние 
сме предложили 80%, без да се очаква да се заплаща до 100%. Възможно е, защото парите ги има”, добави 
председателят на АИКБ. 
Велев е на мнение, че трябва да се компенсират и предприятията. Според него запазването само на хората не е 
достатъчно. 
„ЕК позволи да се компенсират до 90% от разходите на малките и микропредприятията”, заяви той. 
 
 
 
 
 

https://nova.bg/
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Капитал 
 
√ Новата мярка "Запази ме" тръгва с бюджет от 50 млн. лв. 
Около 356 000 души ще бъдат засегнати от частичния локдаун до 21 декември, а парите по "Запази ме" ще стигнат 
за 50 000 от тях 
Подаването на документи по новата мярка на социалното министерство "Запази ме" започва от понеделник. За целта бе 
издадена заповед на ресорния министър Деница Сачева за утвърждаване на икономическите дейности, които попадат в 
нейния обхват. Чрез мярката с по 24 лв. на ден ще се подпомогнат работниците от временно затворените бизнеси заради 
мерките за ограничаване разпространението на COVID-19. Става въпрос за питейни заведения, туристически агенции, 
търговци на дребно, ресторантьори, музеи, зали за представления и др. 
"Отделените за целта средства са 50 млн. лева от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", което ще 
осигури обезщетения за 50 хил. души до края на годината. Ако тези средства не достигнат, сме готови да осигурим 
допълнително", коментира пред "Капитал" социалният министър Деница Сачева. "По данни на статистиката общият брой 
на засегнатите осигурени лица, подчертавам - осигурени, в тези затворени сектори е 356 000 души", каза още тя. 
С новата мярка ще се предоставя подкрепа чрез изплащане по 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск на всяко 
лице, осигурено на пълно работно време или пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор, но не 
по-рано от 29 октомври и не по-късно от 21 декември т.г. Подкрепата се отнася за фирмите, които директно 
преустановяват работа заради наложените противоепидемични мерки. 
Образците на всички декларации и приложения, които се изискват, вече са качени на сайта на Агенцията по заетостта. 
Кандидатства се по електронен път или с препоръчано писмо с обратна разписка, или на място в бюрото по труда. 
Не е достатъчно 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев смята, че тези 24 лв./ден не са достатъчни. 
Пред "Нова тв" той настоя държавата да плати 80% от осигурителния доход на работещите. Самите предприятия също 
трябва да бъдат компенсирани, тъй като, ако фалират, хората няма къде да се върнат на работа, отбеляза той. Велев 
коментира, че не бива да се допуска повторен срив на икономиката, както през първата вълна на коронавируса през 
пролетта. 
Според Деница Сачева обаче подобна опасност няма. Тя уточни, че мерките могат да бъдат комбинирани, но един и същ 
човек - работник или служител - не може да получава пари по всички мерки едновременно. Един работодател обаче 
може да комбинира всички мерки, за да осигури средства за различни свои работници и служители. Пред БНР 
министърът коментира, че безработицата намалява от 9% през май на 6.9% през октомври, като през декември можело 
да има леко покачване. 
"Очакваме известен ръст на безработицата, но не очакваме да се случи нещо катастрофално да края на годината. Не 
очакваме безработицата до края на 2020 да е повече от 7%", увери Сачева и допълни, че регистрираните безработни към 
днешна дата са 227 909 души. 
 
Business.dir.bg 
 
√ Васил Велев: Грешка ще е, ако не се компенсират затворените бизнеси 
Икономиката е започнала да се възстановява през третото тримесечие и спадът е достигнал 5% 
 Видяхме какво се случи през второто тримесечие, в резултат на първата вълна и затварянето на много бизнеси. Налице е 
спад от -8.5% на БВП. Такъв не сме имали през това столетие. Имаше по-голям само през 90-те години. Не би следвало да 
се допусне отново подобен срив. Това заяви пред Нова тв председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
Велев посочи, че икономиката е започнала да се възстановява през третото тримесечие на годината и спадът е достигнал 
5%. 
"Очакваше се четвъртото тримесечие да продължи пътят на възстановяване. Грешка ще е ако не се компенсират 
затворените бизнеси и то веднага, а не както след първата вълна. От обявените 1 млрд. лева към предрпиятията са 
достигнали само 173 млн. за микропредприятията, за малките още не е стартирало", заяви още той. 
 
Investor.bg 
 
√ Затворените бизнеси да се компенсират веднага, настоява АИКБ 
Васил Велев посочи три грешки в новата мярка на правителството в помощ на бизнеса за работниците в неплатен 
отпуск 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев настоява затворените бизнеси 
да се компенсират веднага, за да не се допуска драматичен икономически срив. 
„Видяхме какво се случи през второто тримесечие  в резултат на първата вълна и затварянето на много бизнеси. Налице е 
спад от 8,5% на брутния вътрешен продукт. Такъв не сме имали през това столетие. Имаше по-голям само през 90-те 
години. Не би следвало да се допусне отново подобен срив”, коментира Велев по Нова телевизия. И посочи, че 
икономиката е започнала да се възстановява през третото тримесечие на годината и спадът е достигнал 5%. 
„Очакваше се четвъртото тримесечие да продължи пътят на възстановяване. Грешка ще е, ако не се компенсират 
затворените бизнеси и то веднага, а не както след първата вълна - още не са компенсирани бизнесите. От обявените 1 
млрд. лева са достигнали само 173 млн. за микропредприятията, за малките мярката все още не е стартирала. Парите ще 

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/11/26/4144021_denica_sacheva_prez_dekemvri_shte_predstavim_nova/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/11/26/4144021_denica_sacheva_prez_dekemvri_shte_predstavim_nova/
https://www.az.government.bg/pages/zapazi-me/
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бъдат отклонени и изобщо няма да стартира. За средните предприятия - не е започнало компенсиране на загубите от 
април и май”, заяви още той.  
Велев посочи три грешки в новата мярка на правителството в помощ на бизнеса - 24 лева на ден за работниците в 
неплатен отпуск. Той призова всички работодателски организации да не стартират такава мярка 
„От това, което чуваме, там ще се допуснат три грешки. Всички работодателски организации настояваме да не стартира 
такава мярка, без да бъде обсъдена“, каза от. 
„Една от тези грешки ще е от къде ще се вземат парите. Идеята е да се пренасочат обещани средства за малките 
предприятия и да се дадат на други. Източникът не трябва да е програма „Конкурентоспособност”, а бюджетът, защото 
пари има. В затворените бизнеси хората ще получават 50% от доходите си, а бюджетната сфера - 140%. Къде е 
справедливостта“, попита Велев. 
Втората грешка е кой ще администрира тези плащания. А третата - на кого по колко”, допълни той. 
Относно най-новата мярка „Запази ме”, насочена към служителите, работещи във временно затворени предприятия, 
Велев обясни, че 24 лева ще получат хората на трудов договор, а тези на непълно работно време - 12 лева. 
Кандидатстването ще започне от понеделник. 
„Това за нас е крайно недостатъчно. АИКБ, заедно с КНСБ, внесе законопроект за това как да изглежда компенсацията за 
принудителния престой не по вина на работодателя. В европейските страни доходът се компенсира между 60 и 90%. Ние 
сме предложили 80%, без да се очаква да се заплаща до 100%. Възможно е, защото парите ги има”, добави 
председателят на АИКБ. 
Велев е на мнение, че трябва да се компенсират и предприятията. Според него запазването само на заетостта не е 
достатъчно. „ЕК позволи да се компенсират до 90% от разходите на малките и микропредприятията”, даде пример той. 
 
Дневник  
 
√ Васил Велев посочи три грешки в планираната нова мярка за бизнеса  
"Грешка би било ако веднага не се компенсират затворените бизнеси. Те още не са компенсирани за първото затваряне 
на страната. От обявените 1 млрд. лева за предприятията, до тях са достигнали 173 милиона", това каза пред "Нова 
телевизия" Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). За малките 
предприятия мярката не е стартирала, парите ще бъдат отклонени и изобщо няма да стартира. За средните още не е 
започнало разплащането за компенсиране на загубите им от април и май. 
По повод подготвяната от вицепремиера Томислав Дончев нова мярка на стойност 180 млн. лева, Велев коментира: "Там 
ще се допуснат три грешки. Призоваваме да не стартира такава мярка без да се обсъди с работодателските организации. 
Първата грешка е откъде ще се вземат парите. Идеята е да се пренасочат обещани пари с апломб за малките 
предприятия (по 50 000 лева на пострадало предприятие с обороти над 500 хил. лева за миналата година) и да се дадат 
на други. Източникът не трябва да бъде програма "Конкурентноспособност", а държавният бюджет. На върха на кризата 
заплатите в бюджетната сфера нарастват от 20 до 40%, пари има." 
Според Велев втората грешка е, че НАП трябва да администрира плащането. 
Третата грешка е свързана с това коя фирма колко ще получи. "Не може да е равен процентът. Той трябва да е 
диференциран според икономическата дейност", обърна внимание Велев. 
 
  
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ Борисов: Работещата икономика е гаранция за бързо излизане от кризата  
Работещата икономика е гаранция, че страната ни ще излезе по-бързо от кризата, породена от пандемията. 
Това коментира премиерът Бойко Борисов при посещението си в  пловдивско предприятие за производство на роботи, 
подпомогнато с 1 милион и 600 хиляди лева  по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. 
Компанията е производител и на  устройства, с които се тестват ваксини за коронавирус, започва  производство и на 
товарни електромобили. 
Пред ръководството на предприятието, Борисов коментира  наложените нови противоепидемични мерки: 
“Вчера във Франция пуснаха фризьорските салони, голяма радост. Ние тук не сме спирали нищо. Две-три седмици, ако се 
свием, да се пазим, нищо повече - маската, дистанцията, след това ще можем да отпуснем. Нито има КПП-та, можеш да 
излезеш, да се разходиш, парк, планина, на риба, ако щеш. В същото време от другата страна на везната ми стоят 
докторите, казват - натискът е огромен. Дай за две-три седмици да го намалим. И ние затова учениците, ресторантите, 
това сме, публиката, спортните, икономиката цялата работи, нищо не ни се е променило“. 
 
√ Стартира кандидатстването по мярката „Запази ме“ 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/dyrjavata-shte-kompensira-slujitelite-na-zatvoreni-obekti-s-24-leva-na-den-316655/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/dyrjavata-shte-kompensira-slujitelite-na-zatvoreni-obekti-s-24-leva-na-den-316655/
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От днес започва кандидатстването по новата мярка „Запази ме“ за компенсиране с по 24 лева за работен ден за хората, 
които са в неплатен отпуск в периода от 29-и октомври до 21-и декември. 
Става дума за работещите в дейностите, които затвориха заради наложените противоепидемични мерки, включително и 
персонала на детски градини и ясли. 
На сайта на Агенцията по заетостта са публикувани образците на всички документи, които се попълват и подават от 
работодателите по електронен път, по пощата с обратна разписка, или на място в бюрата по труда. 
В интервю за Българското национално радио социалният министър Деница Сачева уточни, че различните мерки, 
предприети от правителството могат да бъдат комбинирани от работодателя: 
„Всички мерки могат да бъдат комбинирани. Просто един и същи човек – работник или служител, не може да получава 
всички мерки едновременно. Но един работодател, за различни свои работници и служители може да комбинира 
различни мерки. Те. Един хотел може да използва както мярката „Заетост за теб“, така и мярката 80/20, така и тази нова 
мярка „Запази ме“ за тези хора, които работят към заведенията към хотела или към нощните заведения или фитнеси към 
хотелите. 
Социалният министър увери, че Агенцията по заетостта проверява и обработва получените заявления в рамките на 10 
дни, след което в петдневен срок парите ще бъдат превеждани по сметките на служителите. 
Право на подпомагане, но по друга мярка ще имат и родителите на деца до 14 годишна възраст, които се обучават 
дистанционно, като за целта няма да е необходим документ от учебното заведение. 
 
√ БАН избира председател на академията 
На онлайн заседание общото събрание на Българската академия на науките ще проведе избор на председател на 
академията. 
Единственият кандидат за поста е настоящият и председател - академик Юлиан Ревалски. 
Той ще представи програмата си за управление, която ще бъде обсъдена от членовете на Общото събрание, след 
което  кандидатурата на академик Ревалски ще бъде гласувана. 
 
√ Дискусия по Плана за възстановяване на ЕС организира мисията на ЕК 
Представителството на Европейската комисия в България организира онлайн дискусия, посветена на Плана за 
възстановяване на Европа и възможностите пред България. 
Дългосрочният бюджет на Европейския съюз, съчетан с инициативата Next Generation EU, която е временен инструмент 
за стимулиране на възстановяването, ще бъде най-големят пакет от стимули, финансиран от бюджета на съюза. 
С общо 1,8 трилиона евро ще бъда подпомогнато възстановяването на Европа с Covid-19. 
Механизмът за възстановяване и устойчивост, централният елемент на Next GenerationEU, ще бъде един от основните 
инструменти за възстановяването с безпрецедентната сума от 672,5 милиарда евро под формата на заеми и 
безвъзмездни средства, авансово отпуснати като финансова подкрепа през особено важните първи години на 
възстановяването. 
В своите планове за възстановяване и устойчивост държавите членки трябва да включат предложения за реформи и 
инвестиции, насочени към по-устойчива, по-екологична и по-цифрова Европа. 
 
БНТ 
 
√ Ева Майдел: 80% от младежите у нас се реализират успешно на пазара на труда през 2019 г.  
"Данните от четвъртия доклад на сдружение "Образование България 2030" за наблюдение и анализ на 
образователната система ясно показват, че има подобрение по отношение на реализацията на младите хора на 
пазара на труда у нас. 80,5% от наскоро завършилите образованието си младежи се реализират успешно. Този дял се 
доближава значително до средното за ЕС – 80,9%. Освен това делът на младите хора, които нито работят, нито 
се обучават през 2019 г. е рекордно нисък - 17,5%, което е два пъти по-ниско в сравнение с 2010 г. Това е резултат от 
целенасочените усилия на институциите за подобряване на професионалното образование, позволяващо на 
учениците да придобиват практически умения, а не само статични знания." Това заяви българският евродепутат 
от ГЕРБ/ЕНП Ева Майдел след представянето на новото издание на мониторинговия доклада на Образование 
България 2030 (ОБ2030) за 2020 година. 
"Пандемията от коронавирус със сигурност забави започналите успешни реформи. Споделям мнението на експертите, че 
реакцията на българските институциите за налагане на дистанционно обучение беше успешна. Моделът с онлайн часове 
е по-подходящ от този в Западна Европа, където материалът за седмицата се изпраща наведнъж и ученикът сам решава 
кога да учи. Важно е тези мерки да не изместват фокуса на Министерството на образованието от системния подход към 
максимално широк достъп до качествено образование. Обективният анализ показва, че реформите от последните пет 
години в сферата дават резултат, макар да ни се иска подобрението да е още по-бързо", допълни Майдел, която е 
инициатор и съосновател на ОБ2030. 
Основаното през 2015 г. сдружение Образование България 2030 обединява организации от гражданския, частния и 
публичния сектор за обща визия за качествено образование в България до 2030 г. Ежегодно публикуват доклад, 
проследяващ ключови аспекти на образователната система като достъпа на всички ученици до качествено образование, 
резултатите на учениците и реализацията им след училище. 
Вижте целия мониторингов доклад ТУК. 
 

https://www.az.government.bg/pages/zapazi-me/
http://edu2030.bg/wp-content/uploads/2020/11/Monitor-Report-2020_EduBG2030.pdf
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√ Частни училища и детски градини са против новите мерки  
Частните училища и детски градини се обявиха срещу строгите ограничителни мерки. От Българската асоциация на 
частните училища настояват за преразглеждане на заповедта на здравния министър. Искат да има възможност училища и 
детски градини с ниска или нулева заболеваемост и спазен здравен протокол да продължат да работят. Настояват и за 
икономическа подкрепа от държавата. 
От понеделник песните и танците ще бъдат индивидуални, у дома. Тъй като тази частна детска градина, както и всички 
останали в държавата, ще затвори. Ръководството обаче е против и настоява за диференциран подход. 
Валентина Денчева, директор на частна детска градина: Частните детски градини са с малки групи, с по-малък 
числен състав и изключителна прецизност в спазване на противоепидемичните мерки, така че заболелите деца в 
огромна част от нашите детски градини са много малко. 
Родители са на мнение, че с тази мярка се прави компромис с образованието и здравеопазването за сметка на други 
сектори. 
Славина Дамянова, родител: В голямата си степен са по-малки от 15 деца, това е изключително нелогично спрямо 
мярката за присъственост до 15 човека на празнични събития. 
Подобна е и ситуацията в частните училища - настояват да не се преминава изцяло онлайн. Тук, например, имат няколко 
форми на обучение. 
Нина Стаматова, начален учител в частно средно училище: В училище присъствено, един ден дистанционно, два дни 
на открито в планината или на отделни различни планински бази, така че всъщност е разнообразно. 
Радка Карагьозова, частно средно училище, член на УС на БАЧУ: Настояваме да се реализира модел, в който училищата и 
детските градини, образователните институции, да могат да взимат самостоятелни и аргументирани решения за това как 
да се обучават. 
В "Денят започва с Георги Любенов" просветният министър Красимир Вълчев заяви, че в ситуацията с частните училища и 
детски градини по-скоро се чува гласът на частния собственик, който липсва при общинските и държавните. Той допълни, 
че не само частните, но и други училища не одобряват заповедта. 
 
√ Крие ли риск от депресия работата в домашна среда  
Учени предупреждават, че работата от вкъщи започва да става опасна. Изследователи от британския институт "Улф" са 
установили, че липсата на отговор кога пандемията ще приключи, води до тревожност, а от там и до повече депресии. 
Общуването с колегите през интернет пък се оказва в пъти по-изморително за служителите. 
Стефка Огнянова, служител в IT компания: Метафорично казано - циркът е пълен. Този режим на работа се натрупа на 
всеки. 
И психолозите забелязват това натрупване. Разказите, които чуват, са на хора, стигнали предела. Всички те започват с "Не 
мога". 
Александра Петрова, психолог: Не мога да се справям с работата вкъщи. Не издържам в едно и също пространство. Не 
ме интересуват парите. Нищо не ме интересува в този момент. Махам се, напускам и искам просто да изчезна. 
Това има своето обяснение. Този ноември е повторение на март. 
Александра Петрова, психолог: Това е като да получиш наново тежка диагноза и вече да нямаш сили да се справиш с 
нея. 
Питаме Стефи кои са топ 3 на най-големите трудности в работата онлайн. 
Стефка Огнянова, служител в IT компания: Топ 3 е среща с колеги, среща с колеги, среща с колеги. 
И учени от британския "Саут бан Юнививърсити" са го доказали: енергията, която изразходваме, за да върнем няколко 
имейла е много по-голяма от тази, която изчерпваме, когато просто отидем до съседното бюро. 
А умората вкъщи си има научно обяснение: по-малко светлина - по-малко мелатонин (хормон на съня) - повече безсъние 
- повече тревожност, по-слаба концентрация и мотивация. За всеки човек има няколко изхода от тази верига. 
Александра Петрова, психолог: Да се опита да направи една графика в кои часове от деня е най-продуктивен и кога се 
уморява. И когато направи едно такова проследяване в рамките на една седмица, той ще знае кога най-добре работи, 
кога се чувства най-уморен. И кога да изключи компютъра. 
Във фирмата на Стефи са измислили свой начин да напомнят, че работният ден трябва да свърши: малки онлайн събития. 
Стефка Огнянова, служител в IT компания: Бирени партита, куизове, онлайн събития...те маркират точно това - сега 
вече не е време за работа, сега е време да направим нещо за себе си. 
Стефи го прави, като излиза достатъчно често сред природата и достатъчно упорито си повтаря, че и това ще мине. 
 
Сега 
 
√ Помощите за локдауна може да останат и за след Нова година 
Социалният министър Деница Сачева обаче уверява, че правителството не е закъсняло с мерките 
Уверенията на правителството, че всички засегнати от локдауна ще бъдат подкрепени, все повече издишат. Освен, че част 
от мерките за бизнеса тепърва се обсъждат, готовите програми са заложени с дефекти, които също ще ги забавят. Вчера в 
предаването "Неделя 150" на БНР социалният министър Деница Сачева вече допусна част от плащанията по най-
рекламираната мярка - 24 лв. компенсация на ден за хора от спрени бизнеси, да се правят след Нова година. 
24-те лв. компенсация за хора в неплатен отпуск бяха набързо регламентирани тази седмица, въпреки че се обещават от 
поне един месец. В правилата е заложено кандидатстването да става след използването на неплатения отпуск, т.е. за 
хората, които ще бъдат потърпевши от локдауна, работодателите ще подават заявки след 21 декември. Мярката влиза в 

https://bnr.bg/post/101381270/denica-sacheva-sredstvata-koito-otivat-pri-rabotodatelite-po-razlichnite-merki-sa-samo-za-zaplati
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действие от понеделник, но първо ще кандидатстват служители от вече затворени бизнеси във връзка с действали до 
момента ограничения - например нощни заведения и т.н., които не работят от 28 октомври. 
До днес Сачева уверяваше, че целта на правителството е хората да имат пари за празниците. На въпрос на водещата 
защо са предвидени за подпомагане само 50 000 души, при положение че локдаунът засяга 356 000, министърът 
отговори, че има готовност да се организира допълнителен ресурс, ако заявките надвишат прогнозите. "50 млн. лв. ще са 
достатъчни за плащанията преди Коледа. И през следващата година ще се плащат тези компенсации, които не сме 
успели да изплатим до Нова година", каза министърът. Така излиза, че отново правителството ще остави хора без доходи 
точно за празниците. 
Социалният министър представи оптимистична версия и на другите действия на правителството. Тя няколко пъти увери, 
че различните мерки могат да се комбинират, но това не е така - един работодател може да кандидатства за различни 
схеми (60/40, 80/20, 24 лв. компенсация), но само ако има различни категории работници. Един работник може да 
ползва само един вид помощ - например родител в неплатен отпуск на дете до 14 г. от затворен бизнес не може да 
получи и 24 лв., и 610 лв. по мярката за родители. 
Сачева рекламира и една не особено навременна мярка - облекчения, които тези дни бяха предприети по схемата 
"Заетост за теб". По нея работодатели могат да наемат работна ръка от армията безработни в бюрата по труда. Едва ли 
обаче предстоящите седмици ще са период на повишено търсене на работна ръка. 
Министърът не приема и обвиненията, че мерките закъсняват. Според нея те са били предвидени още след лятото, но 
се изчаквало до последно с въвеждането на ограничения, за да не се пречи на икономиката. Сачева посочи като 
пример за добра подготовка програма, която тръгна с фалстарт - подкрепата от 610 лв. за родители в принудителен 
отпуск заради върнати от училище деца. Тази програма обаче бе предложена през август, след като с подобна мярка 
правителството се провали в подкрепата си за родители и през пролетта при пълното затваряне на държавата. До 
момента от нея са се възползвали едва 49 семейства, което принуди министерството преди броени дни да облекчи 
условията за достъп до подпомагането, като увеличи доходния критерий. Така че това трудно може да бъде пример за 
навременна подготовка. 
Социалният министър определи като овладяемо и положението с безработицата, която от 9% през пролетта спадна на 
6.9%, но призна, че може да се очаква известен ръст през декември, понеже част от бизнеса може да се възползва от 
локдауна и да освободи повече хора. "Но все пак не очакваме безработицата да бъде повече от 7%, не очакваме нещо 
катастрофално до края на годината", увери министърът. Тя цитира данни, според които в момента 227 909 души са без 
работа, като най-много са в София, Пловдив, Варна и Бургас. 
В политически план Сачева увери, че правителството не залага капани в бюджета и има готовност да го изпълнява и след 
изборите, "ако се наложи". "Не се водим от тънки политически сметки. Стремим се хората да преминат възможно най-
щадящо през кризата", каза тя. Министърът призна, че е от хората в правителството, които смятат, че на 21 декември 
трябва да започне отваряне на бизнесите. "Не предвиждаме да се случи нещо, което да налага още по-тежки затваряния, 
но разчитаме всички заедно да ги спазваме, за да не се налага допълнително да затягаме коланите", коментира тя. 
На въпрос стабилна ли е осигурителната система, социалният министър увери, че няма рискове пред нея и посочи за 
пример спада в болничните. Вече стана известно, че те намаляват спрямо 2019 г. въпреки опасенията, че хората ще 
източат бюджета с болнични за карантина. През октомври са издадени 230 000 болнични листа, което е с 11 400 по-
малко спрямо същия месец на 2019 г. Общият брой на болничните листове за 2020 г. е 2.25 млн., което е с 378 000 по-
малко в сравнение с 2019 г. Министърът очерта следните причини за това - намаляването на плановите операции; 
ограниченията, които хората сами си налагат за посещения на лекари и намалелите опити да се ползва болничен за 
дълъг уикенд и сливане на празници. От тези думи пролича, че Сачева не вижда проблем с тези фактори, които на 
практика означават ограничен достъп до лечение и медицинска помощ и ограничено ползване на осигурителни права. 
Твърденията за ползване на дълъг уикенд така и не се потвърждават от статистиката. 
Сачева не пропусна да се оплаче и от опозицията и президента. "Натрупа се умора, хората не могат да стоят постоянно 
затворени. Но негативен ефект имат и опитите за разбиване на доверието към правителството и от опозицията, и от 
президентството. Трябва да има малко повече отговорност в тези моменти, а сме свидетели на преждевременна 
предизборна кампания от хора със съмнителен личностен интегритет", коментира министърът. 
Всичко за новата компенсация - тук. 
 
√ Ананиев отхвърли идеите за данъчна ваканция 
Няма да бъдат намалени лицензионните такси или наемите на фирмите, които са затворени заради кризата с 
корона вируса  
МФ е категорично против да има ново отлагане на плащането или опрощаване на данъчни задължения и осигуровки от 
фирмите. Няма да се съкратят сроковете по възстановяването на ДДС, нито ще се махнат авансовите вноски по данъците. 
Няма да бъдат намалени лицензионните такси на фирмите, които са затворени заради кризата с корона вируса. Това 
стана ясно от интервю на финансовия министър Кирил Ананиев пред “Дарик”. Подобни предложения бяха лансирани от 
работодателските организации и затворените бизнеси. 
”Данъците и осигуровките вече бяха разсрочени веднъж. Всеки иска допълнително пари, но за да ги дадем, държавният 
бюджет трябва все пак да ги осигури. Иначе значи дълг”, обясни той. 
За евентуален нов кредитен мораториум трябвало да решат БНБ и банките. За намаляване на наемите топката бе 
прехвърлена към общините и отделните министерства. “Аз като финансов министър трябва да осигуря финансовата 
стабилност на държавата, защото от едната страна ме обвиняват, че не предприемаме максималните мерки за 
възстановяване на доходите на населението или на фирмите, а от другата страна ме обвиняват, че водя държавата към 
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дълг, който ще съсипе бъдещите поколения. Задачата ни е да намерим баланс между двете”, каза Ананиев. След като 
изброи известните вече схеми за подпомагане на работниците в затворените фирми, които тепърва ще тръгват, той 
подчерта, че следващата седмица ще има решение и компенсиране с определен процент от оборота на фирмите, които 
са спрели със заповедта на здравния министър. 
Ананиев защити и раздаването на 650 лв. на всеки лекар, дори и на тези, които не работят с болни от ковид-19. “Ние 
трябва да сме благодарни на всички лекари, всички медицински сестри и санитари”, каза Ананиев. Той смята, че случаите 
за неприети хора в болница, които са завършили трагично, са грешки на организацията, единични случаи. Той отхвърли 
критиките към бюджета. “Президентът няма необходимото образование и основание да критикува бюджета за 2021 
година. Той разединява нацията и противопоставя едни хора на други”, смята Ананиев. 
Според министъра и критиките и от страна на Иван Костов също не отговарят на реалността и даде за пример доклад на 
"Стандарт енд Пуърс", където агенцията дава прогноза за бързо възстановяване на страната без дисбаланси. 
 
√ България остава първа в ЕС по смъртни случаи с COVID-19 
За седмица загубихме 971 болни с коронавирус  
България остава на първо място в ЕС по смъртни случаи с COVID-19, показват данните на Европейския център за 
превенция и контрол на заболяванията. За последните 14 дни у нас починалите са 23.2 на 100 000 души население. 
Единствено Лихтенщайн сред 31 държави в ЕС/ЕИП и Великобритания има по-висока смъртност от нас - 28.7, но тя не е в 
съюза. В последните дни Белгия и Чехия, които водеха по жертви, успяха да обърнат тенденцията и при тях се наблюдава 
понижение, като и при двете смъртните случаи вече са под 20 на 100 000. С 643.1 потвърдени случая на 100 000 страната 
ни е на 11-о място по заболеваемост сред 31 държави. 
У нас за последното денонощие жертвите са 69, а новите случаи - едва 1792. Това обаче се дължи не на подобряване на 
ситуацията, а на слабото отчитане в почивните дни. Отчетени са само 4928 направени теста, докато предишната неделя 
отчетохме 5729. Делът на положителните проби спада на 36.36% при 39.78% предишната неделя. Във вчерашните данни 
делът на положителните проби бе 36.24%. 
Натискът върху здравната система продължава - за седмица хоспитализираните пациенти са се увеличили с 10%. 
Миналата неделя имахме в болница 6193 души, а сега са вече 6830. В интензивни отделения се лекуват 431 при 436 
вчера и 408 на 22 ноември. Най-малък брой пациенти в интензивни грижи през изминалата седмица имахме на 25 
ноември, когато бяха 392-ма. 
Активните случаи към момента са 90 219, а излекуваните за последното денонощие са 1039. 
За една седмица България загуби 971 души с COVID-19. Когато опозицията попита здравния министър проф. Костадин 
Ангелов къде бъркаме в подхода си към заболяването, та имаме такава висока смъртност, той не прие тези констатации 
и обясни, че извличаме максимално доброто от здравната система. 
 Един от изтъкнатите хирурзи в Бургас - д-р Бирджан Йозтюрк, загуби битката с коронавируса. Той беше проктолог, 
специалист по коремна и минимално инванзивна хирургия в МБАЛ "Лайф хоспитал". Бил е диагностициран с 
коронавирус преди около 2 седмици. Не е известно да е имал придружаващи заболявания. 
 
√ Политикът, пистолетът и парите 
Личният живот на българския министър-председател Бойко Борисов се превърна в тема от политическо значение. 
Причината: снимки от спалнята му. В интервюто той обяснява как са се появили тези снимки. Автор МИХАЕЛ МАРТЕНС, 
«Франкфуртер алгемайне цайтунг». 
- Г-н министър-председател, едно интервю с правителствен ръководител не би трябвало да се занимава с неговата 
спалня, защото това не засяга обществеността – но незаконно направените снимки и видеоклипове от дома Ви 
превърнаха личния Ви живот в политически въпрос и в чуждите медии. Казвате, че тези снимки имат политически 
контекст – бихте ли искали да го обясните? 
- Имам много обяснения за това и някои от тях достигат до 20 години назад във времето. През последните десет години 
ние осъществихме тук множество реформи, които са уникални за региона. Те включват реформиране на банковата 
система. Тя междувременно е толкова стабилна, че България бе приета във валутния механизъм ERM II, който е известен 
като чакалнята на Еврозоната, и едновременно с това и в Банковия съюз, който представлява общият банков надзор на 
ЕС. Едва преди няколко месеца някои олигарси осъзнаха, какво им причиних с това. Те успяваха да преодолеят в 
миналото националния ни банков надзор, но на европейско ниво това бе невъзможно за тях. Банковата ни система 
междувременно е толкова стабилизирана, че престъпните машинации и фалитите на банки, които преживяхме след 
прехода и когато социалистите бяха на власт в България, са невъзможни. Времето, когато в българските банки можеше 
да се перат пари, отмина. Банковата ни система е изцяло под контрола на Европейската централна банка и Европейския 
банков орган. 
- С други думи: Българските банки са толкова сигурни, че на хората вече не се налага да трупат пачки с пари и 
златни кюлчета в нощните шкафчета, както се вижда на снимките от Вашата спалня? 
- Ще стигнем и дотам. Това, което имам предвид е, че българските банки понастоящем са толкова стабилни и 
внимателно наблюдавани, че вече няма да има нужда, да ги спасяваме с парите на данъкоплатците. Освен това се 
борихме с контрабандата на цигари и с това нанесохме щети в размер на стотици милиони евро на организираната 
престъпност на Балканите. Тъкмо разбихме нелегална фабрика за производство на цигари Marlboro в село до Пловдив. 
Освен това предприехме действия срещу незаконното производство на горива, алкохол и други продукти. Така 
нелегалните структури загубиха стотици милиони евро приходи. Същото важи за хазартния бизнес, който 
национализирахме, защото държавният бюджет бе ощетен с много пари чрез укриване на данъци в тази област. Никой 
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преди дори не би се осмелил да мисли, че това би било възможно в България, защото е в разрез с интересите на 
влиятелни структури в България. 
- Значи казвате, че имате много врагове, които искат да Ви компрометират, включително със снимките от 
личните Ви пространства? 
- Бързате ли? Ще стигнем и дотам. Важно е също така решението ни да закупим американски бойни самолети F-16 за 
почти 1,3 милиарда долара, за да сменим старите съветски МиГ-ове. Вече сме ги платили на 100%, така че едно бъдещо 
правителство не може да развали сделката. Така сега военновъздушните ни сили съответстват на стандартите на НАТО и 
могат за първи път да участват заедно със съседите ни във въздушното наблюдение, което досега не беше възможно. 
Правителството ми понася в момента много удари и заради това, че диверсифицирахме доставките си на природен газ. 
Сега участваме с 20% в гръцкия терминал за течен газ в Александруполис, който се изгражда в момента. Това ще ни 
позволи да внасяме допълнително втечнен газ - от САЩ, от Катар и откъдето и да е. Така че вече няма да има 
едностранна зависимост от Русия за доставките на газ. Освен това междувременно обявихме шестима замаскирани като 
дипломати служители на руската служба за военно разузнаване за „персона нон грата“ и ги експулсирахме от страната. И 
сега към снимките: при циркулиращите от спалнята ми снимки става въпрос за снимки аранжирани като по учебник на 
КГБ, където се дава насока унищожаването на един човек да бъде постигнато, като се вземат известни за човека истини, 
които обаче да бъдат инструментализирани за целта. 
- И кой е аранжирал тези снимки според Вас? 
- За да разберем това, първо трябва да знаем, че моята партия „Граждани за европейско развитие на България“, 
съкратено ГЕРБ, от години печели всички избори. Миналата година спечелихме както европейските избори, така и 
местния вот, а социологическите агенции, независимо от политическия им контекст, продължават да ни виждат като най-
силната политическа сила в страната. И така как може една личност като мен или една популярна партия като моята да 
бъдат спрени? В учебниците на КГБ е записано: Трябва да се създаде „компромат“, т.е. компрометиращ материал - и то 
от такъв вид, че човекът, който трябва да бъде засегнат, да се отврати от себе си, когато види материала. Този план се 
подготвя от години и всичките ми реформи само подтикнаха още повече враговете ми. И така, преди две или три години, 
най-вероятно през 2017 г., съм сниман как спя. Някой е успял да отвори вратата на спалнята ми и да направи снимката. 
Но на нея виждате само как спя. Това все още не разгръща предвидения от извършителите ефект. Трябваше да се добави 
нещо, което да отврати хората. Затова сложиха златни кюлчета, пачки пари и пистолет в нощното ми шкафче и след това 
снимаха тази аранжировка. 
- Какъвто и да са скритите причини, не трябва ли да се притесняваме за състоянието на една държава-членка на ЕС 
и НАТО, в която правителственият ръководител може да бъде шпиониран в леглото? 
- Снимката е направена в правителствената резиденция, където живея. Отдавна съм разведен и живея сам. Имам ли 
любовен живот? Разбира се, че имам. Ако хората ги интересува, мога да го кажа: аз съм човек с човешки потребности. 
- Не бихме Ви питали за това никога. 
- Можете спокойно да го направите. Въпросът е, че никога през всичките години, когато една дама ме е посещавала, 
охраната не е претърсвала и контролирала чантата й. 
- Не е ли това невероятно безразсъдно? 
- Вероятно е било безразсъдно. Именно заради това на извършителите вероятно им е било лесно. Една красива жена 
може много лесно да преодолее защитата ми. Така враговете ми вкараха златото и пачките пари в къщата ми. Снимаха 
ме, докато спя и в други моменти направиха снимки на нощното ми шкафче с пари и злато в него. И след това има един 
видеозапис, който разкрива извършителите. Можете да видите как някой минава през къщата ми. Показана е банята, 
гардеробното помещение и накрая спалнята ми. Там има няколко шкафа, но човекът, който е правил видеото, 
целенасочено отива към нощното шкафче и отваря едно чекмедже, в което се виждат пари и златни кюлчета. 
- Значи казвате, че жена, с която сте имал връзка, е вкарала това в къщата Ви? 
- (Борисов се изправя, взима дамската чанта на седящата до него шефка на кабинета му). Погледнете тази дамска чанта: 
Вътре има достатъчно място, за да съберете малки кюлчета злато и пачки пари. И тогава ми се обажда дамата и казва: 
„Идваш ли? Чакам те.“. Аз й казвам: „Изчакай, все още съм на интервю, идвам след 15 минути“. Охраната има указания 
да я допусне в къщата ми, и сега тя знае, че има 15 минути, през които е необезпокоявана там. След това слага парите и 
златото в шкафчето ми, излиза и започва да снима с мобилния си телефон и отново идва в спалнята ми. Като Мата Хари. 
- Посрещате ли ли още жени с непроверени дамски чанти? 
- Сега дори не искам да виждам жени. Виждате ли, аз съм успешен политик, но личният ми живот е провал. Работя по 20 
часа на ден, цялото ми време е посветено на работата, докато враговете ми се опитват да ми пришият скандали. Какво ли 
не е имало. Твърдят, че притежавам къща в Барселона, имот в Лос Анджелис или гръцки остров, където дори уж трябва 
да съм убил манекенка. Когато хората погледнат отблизо, никога не остава нищо от тези обвинения. В допълнение 
трябва да знаете, че в България отдавна съществува черен пазар за компромати. 
- Сигурен съм, че добре познавате този пазар. 
- Да, познавам този пазар. Не за първи път се случва някой да подготви компромати срещу мен. Преди всички избори 
опонентите ми се опитват да ме компрометират с измислени истории. Въпреки всичко се удивлявам в този случай на 
извършителите за това колко добре са го натъкмили. Неслучайно говоря за методите на КГБ. Някои от опонентите ми, 
които работят за президента Румен Радев, са бивши тайни агенти, хора от тази среда или деца на големи шпиони, 
офицери на руската военноразузнавателна служба. И основното правило на тези служби е, че ако вашата мишена е 
смятана за честен човек, трябва да създадете противоположно впечатление. Ако някой е известен като честен полицай, 
го представяте като корумпиран. Ако живее скромно, покажете го с пари и злато в охолство. И който гледа снимките и 
видеото от моята къща, ще признае: живея в обикновени условия. Почти като в казарма. Освен това във видеото се 
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вижда за кратко, че в стаята пред спалнята ми има сейф. Той е монтиран здраво там от преди много време. Така че, ако 
някой трупаше пари и злато вкъщи, дали наистина би ги сложил в чекмеджето на нощното си шкафче - или по-скоро в 
сейфа? 
- Г-н Министър-председател, благодаря Ви много, че бяхте готов да говорите за съмнителните снимки. Позволете 
ми обаче и въпроси относно външния имидж на правителството Ви. Неотдавна Европейският парламент изрази в 
своя резолюция относно състоянието на върховенството на закона в България загриженост относно 
злоупотребата с европейски фондове във Вашата страна. 
- Защото политическите ни опоненти с техните политически групи се погрижиха в Европейския парламент да се твърди 
нещо подобно за нас. Евродепутатите от Европейската народна партия гласуваха против. Институциите в Брюксел, които 
се занимават с въпроса не от политическа гледна точка, а професионално и обективно, като Комисията и службите, не са 
открили грешки при изразходването на средства. 
- В резолюцията на Европейския парламент също така се говори за „систематичен отказ“ от страна на България да 
съблюдава основните ценности на ЕС и европейските договори. Това просто пропаганда на Вашите опоненти ли е? 
- Да, това е пропаганда. Има доклад на Европейската комисия, който е обективен. Подготвен е от най-добрите 
специалисти в Европа. Когато те отправят препоръки, ние ги прилагаме. 
- Агенцията за борба с корупцията в Румъния, под ръководството на бившата си шефка Лаура Кьовеши, издейства 
десетки присъди срещу влиятелни обвиняеми и дори постави зад решетките тогавашния най-влиятелен човек в 
страната. В България няма нито една сравнима присъда. Това допуска два извода: Или Румъния е силно корумпирана 
държава, докато България е пример за върховенство на закона; или в България просто няма борба с корупцията, 
както в Румъния. 
- Г-жа Кьовеши свърши работа, която се оценява от всички нас, поради което тя бе номинирана за европейски прокурор с 
категоричната подкрепа на България. Но и в България междувременно има много разследвания, в това число срещу 
министри или тяхни заместници, срещу депутати, кметове и различни олигарси. 
- Разследвания – но окончателни присъди? 
- Министърът на околната среда и водите беше в ареста три месеца. Процесът срещу него ще започне скоро. Вие на 
Запад винаги казвате, че съдебната система трябва да бъде независима. И ние казваме това. Тогава с какъв инструмент 
трябва аз, като правителствен ръководител, да се погрижа за повече процеси и присъди? 
- Нека го разгледаме икономически: Имаме например добре документирания случай „Осемте джуджета“, при който 
на собственик на българска компания е било отнето имуществото от корумпирана съдебна система. Ако средно 
голяма германска компания научи за подобни процеси, това може да бъде разбрано единствено като 
предупреждение за инвестиция в България. 
- За щастие германските инвестиции в България се развиват много добре. Има над 250 фабрики и предприятия само в 
така наречения автомобилен клъстер. Сътрудничеството между българските институции и Германската външнотърговска 
камара функционира по най-добрия начин. Мисля, че в момента няма нито един проблем с германските инвеститори в 
България. Ако някой се включи в незаконна дейност, разбира се не мога да коментирам, защото не знам нищо за това. 
Но знам, че има инвеститори, които след отварянето на първата фабрика в България са построили и втора, трета, 
четвърта и пета. Защото са били доволни. 
- Това лято България преживя вълна от протести срещу Вашето правителство. Казвате, че избягалият в Дубай 
олигарх Васил Божков стои зад тях. Не е ли обида за множеството хиляди хора по улиците, да ги окачествявате 
като дистанционно управлявани инструменти на един изгонен олигарх? 
- Това, че той стои зад тях, го каза самият олигарх, не аз. Това се доказва от записите на телефонните му разговори. 
Самият той казва в тях, че управлява протестиращите. Тези разговори са били законно подслушвани, по заповед на 
прокурора. Затова честните и спонтанно протестиращи с течение на времето в по-голямата си част се оттеглиха от 
протестите. Винаги съм говорил с уважение за протестиращите. През всичките години, през които съм министър-
председател, винаги съм се срещал с демонстранти, независимо дали са учители, лекари, болничен персонал, 
превозвачи или синдикати. Също така винаги сме намирали решение. И това лято многократно казах, че уважавам 
протестиращите, защото правото на протест е част от демокрацията. Но тези хора нямаха друго искане освен моята 
оставка, въпреки че още през март следващата година ще има парламентарни избори. Тогава ще бъде взето решението.  
- Да се върнем отново към външната политика. Германия иска по време на нейното председателство на Съвета на 
ЕС да започне преговори за присъединяване към ЕС със Северна Македония, но се твърди, че София може да наложи 
вето и то заради спор за историческата идентичност на македонците. Няма ли изход от тази безизходица? 
- Единствената държава, която би искала започване на преговори за присъединяване към ЕС със съседната ни страна 
дори повече от Германия, е България. Но за мен бе голяма изненада, че неотдавнашната резолюция на Европейския 
парламент за България повдигна въпроса за предполагаемо македонско малцинство в България. В България няма 
македонско малцинство. Какво македонско малцинство трябва да има в България? Не познавам такова. Едва от 
резолюцията научих, че уж има такова. И тъй като българските социалисти в Европейския парламент подкрепиха 
резолюцията, очевидно те също считат, че такова малцинство живее при нас. Вместо да водим позитивен дебат за 
европейския път на Република Северна Македония, сега се насочваме към съвсем различен дебат. Трябва да кажа, че 
това развитие наистина ме тревожи. 
- Но нито министър-председателят на Северна Македония Зоран Заев, нито заместникът му Никола Димитров или 
други важни политици в Скопие излизат и твърдят, че в България има македонско малцинство. Това просто не се 
случва. 
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- Компромис е възможен. Но също така трябва да се познава историята. Българските комунисти и Комунистическият 
интернационал, контролиран от Сталинистка Москва, искаха по идеологически причини след Втората световна война да 
превърнат насилствено българите в Македония в македонци. Българите там бяха принудени да се наричат македонци. 
Ако сега в процеса на присъединяване към ЕС се появят определени погрешни твърдения и аз не реагирам, 
политическите ми опоненти ще кажат: Борисов продава българската история и се огъва под натиска от европейските 
партньори. 
 
√ България изпада в европейска безтегловност 
Срещу Северна Македония държавата не успя да измисли нито един европейски аргумент  
Ако хлапе се плези на батко си, а той му отвърти шамар и то ревне - на кого ще се скарате? Вероятно на по-големия, 
защото от него се очаква по-разумно поведение. Ето ви картината на българската дипломация в ЕС, където тече 
възпитателна процедура как да се държи с малкия кандидат за членство РС Македония. 
България драматично заяви, че налага вето на старта на преговорите за членство на Северна Македония, защото е 
угрижена Скопие да не внесе в ЕС нерешени двустранни проблеми, с които после да се занимават останалите държави. 
Имало такова правило и тя го спазва. Вицепремиерката и външна министърка Екатерина Захариева каза на 
пресконференция в София на 3 ноември: "С нерешени двустранни въпроси няма как да се влезе в Европейския съюз. 
Нито една държава не желае нерешени двустранни въпроси да влизат на кръглата маса - не само България, не само 
Германия". Като висш български дипломат, тя би трябвало да познава правилата на външната политика. Не пада по-долу 
и вицепремиерът и военен министър Красимир Каракачанов, който на 7 ноември заяви в интервю за телевизия 
"България он еър": "Самият ЕС си има достатъчно много проблеми и мисля, че на самата Европа не й трябва още един 
проблем на Балканите - с формираните  на базата на кражбата на история измислени претенции към България. Това не 
може да съществува повече". 
Ще излезе, че България прави голяма услуга на Европа чрез превантивна дипломация, за което следва да получи 
благодарност. Само че по странна причина нито една европейска държава не се солидаризира с нейната позиция, а 
някои дори започнаха да я натискат да се откаже от ветото си, което впрочем още не е официално, а е изразено 
само като намерение преди срещата на Съвета по общи въпроси на ЕС на 8 декември. 
Защо се получава такова недоразумение? 
Както подсказва семантиката на думата - поради недостатъчен разум. Българската дипломация не разбира на какви 
европейски правила се позовава, а действа според принципа да гони целите си, пък после да търси подходящи правила 
за оправдаването им. Какво означава да не се инжектират двустранни проблеми в ЕС при приемането на нови членки? 
Това правило бе споменато за пръв път като добавка към Копенхагенските критерии от 1993 г. за очакваното отваряне на 
ЕС за държавите от Централна и Източна Европа.  В Заключенията на срещата на високо равнище в Копенхаген (21-23 юни 
1993 г.) се казва: "Европейският съвет обсъди френското предложение за инициатива от страна на ЕС в подкрепа на Пакт 
за стабилност в Европа. Тази инициатива е насочена към гарантиране, че в практиката ще се прилага принципът, 
договорен между европейските страни, относно зачитането на границите и правата на малцинствата". 
От този Европейски съвет и до днес се помнят трите критерия от Копенхаген за членство в ЕС, но е 
позабравена френската инициатива, наречена тогава Пактът "Баладюр" - по името на френския премиер Едуар Баладюр, 
който я лансира с встъпителната си реч на 8 април 1993 г. Тя имаше значителна роля, за да се отпушат преговорите 
за Петото (голямото) разширяване през 2004 г. с десет държави плюс добавените през 2007 г. България и Румъния. 
Пактът за стабилност бе одобрен на конференция в Париж на 21 март 1995 г. За да се покаже неговият смисъл, Унгария и 
Румъния в навечерието на конференцията направиха декларация, че ще сключат договор за отказ от териториални 
претенции и за защита на унгарското малцинство в Румъния. Два дни по-рано Унгария подписа такъв договор със 
Словакия. Постепенно пактът изигра своята помирителна роля и надзираването му бе прехвърлено на ОССЕ, но неговият 
основен принцип бе възприет като предварително условие за начало на присъединителни преговори с ЕС. 
На него се опира сега и българският натиск над РС Македония  
Като заявява, че той изисква доказателства за добросъседство, България настоява, че Скопие не изпълнява Договора 
за приятелство, доросъседство и сътрудничество, подписан на 1 август 2017 г. Само че самата тя трябва да даде в Съвета 
на ЕС доказателства за нарушаването на договора. За доказателства съгласно Пакта за стабилност се приемат 
териториалните претенции и потискането на национално малцинство. 
Ако РС Македония показваше с нещо, че се опитва да откъсне територия от България или че потиска българско 
малцинство у дома си, щеше незабавно да получи колективен отказ за начало на преговори. Но още с промените в 
македонската конституция от 2 декември 2018 г. бе записано, че "Републиката зачита суверенитета, териториалната 
цялост и политическата независимост на съседните държави". Следователно аргументът за териториални претенции не 
би издържал. Що се отнася до българско национално малцинство в Македония, България не казва нищо за негово 
потискане, защото твърди, че македонците са от български произход, т.е. става дума за мнозинство, а не за 
малцинство. Пред Народното събрание Каракачанов заяви: "Говорът на омразата е част от една политическа практика, 
която цели изграждането на една нова, различна от българската идентичност, но въз основа на омраза на българския 
народ и всичко българско". С други думи, 
проблемът е, че ни се плезят, иначе са нашенци 
Няма как с такъв дипломатически аргумент да се търси европейска солидарност - особено с позоваването на исторически 
и езикови съображения. От позицията на големия батко Каракачанов самонадеяно заяви на 7 ноември: "Надявам се този 
студен душ да им подейства да излязат от своите илюзии, да доведе до отрезвяване, сядане на масата и честен диалог 
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между хора, които имат обща история и говорят един и същи език. Това очаквам. Ако не – няма проблем, ние не бързаме 
(...) 28 години спориха с Гърция. Ние сме готови и на такъв дълъг разговор“. 
Идентични ли са казусите на Гърция и България с Македония и защо Гърция срещаше разбиране в ЕС, а България - не? 
Когато Атина претендираше Република Македония да си смени името, изтъкваше, че съдържа териториални претенции 
към нейната северна провинция Македония. При наличието на териториален спор нямаше как ЕС да започне преговори 
със Скопие, макар че Македония има статут на кандидат за членство още от 2005 г. България тихо недоволства, че новото 
име Република Северна Македония, което има географска определеност, изключва претенция към гръцката  провинция, 
която е на юг, но оставя двусмислие по отношение на Пиринска Македония, която е на север. Скопие се кълне, че няма 
такива задни мисли и София не поставя остро този въпрос. 
С какъв дипломатически багаж отива Екатерина Захариева на преговорната маса в Брюксел? Колкото и да рови в 
дамската си чантичка, няма да изкара нито един аргумент, който да звучи по европейски. Иначе за вътрешна употреба 
може да намери всякакви принадлежности. 
 
√ "Файнаншъл таймс": България се включва в групата на опасните 
Британският всекидневник обръща внимание на Брюксел, че помпа корупцията в държавата на Борисов 
България залита към Унгария и Полша, а Брюксел помпа корупцията й с еврофондовете, предупреждава британският 
финансов всекидневник "Файнаншъл таймс", който също се пита как така чекмеджето на нощното шкафче на премиера 
Бойко Борисов се пълни с пари. Поредната статия в голямо западно издание разобличава корупцията на високо равнище, 
генерирана от управляващата партия ГЕРБ и толерирана от главната прокуратура. 
"Политическите трудности на Борисов поставиха тежки въпроси пред Брюксел и другите държави. Критиците казват, че 
те са се провалили да подложат на ефективен натиск София, за да подобри управлението си. През последните седмици 
напрежението нарасна, защото България блокира стартирането на преговори за присъединяване на Република Северна 
Македония към ЕС и породи опасение, че може да се нареди до Унгария и Полша в техните чести битки с Брюксел и 
другите страни членки", пише изданието. 
Цитиран е Симеон Дянков, бившият финансов министър на Борисов в първото му правителство, който казва, че 
"еврофондовете практически засилиха корупцията и завладяването на държавата. Те се използват за купуване пряко или 
чрез обществени поръчки на голяма част от медиите, които да служат за прикритие на политиците". 
Цитиран е последният доклад на ЕК за България, в който се казва, че липсват солидни данни за окончателно осъдени за 
корупция високопоставени лица. Именно липсата на резултати в борбата с корупцията бе в основата на гражданското 
недоволство при протестите, пише вестникът. "България упорито държи най-високи нива на корупция в блока според 
“Трансперънси интернешънъл”. Срива се свободата на медиите, откакто страната се присъедини към ЕС. Четири пети от 
гражданите смятат, че корупцията е широко разпространена." 
"Файнаншъл таймс" напомня, за съобщенията, че "прокурорите в испанския регион Каталуния са започнали разследване 
за пране на пари с възможно участие на господин Борисов". Българският премиер отрече обвиненията срещу него, 
отбелязва изданието, но добавя, че "неотдавна се появиха снимки на нощното шкафче на г-н Борисов, на които се вижда 
пистолет и банкноти от 500 евро на стойност около 1 милион. Борисов признава, че притежава пистолет, но казва, че 
снимките са били манипулирани." 
В публикацията се напомня за последната констатация на Венецианската комисия, че проектът за нова конституция, 
лансиран от Борисов, се е оказал негоден, защото е щял да засили безконтролната власт на главния прокурор и да ореже 
пълномощията на президента и правосъдния министър. "Главният прокурор Иван Гешев се смята за близък помощник на 
г-н Борисов. Президентът Румен Радев се сблъска и с двамата",  
Според Дянков Брюксел започва да осъзнава заплахата от корупцията в България твърде късно. “Брюксел трябва да е 
напълно наясно, че ако не се направи нещо сега, България ще влезе в групата на Полша и Унгария и това ще е проблем”. 
 
√ Шотландия иска нов референдум за независимост догодина  
Премиерът на Шотландия Никола Стърджън заяви, че подкрепя провеждането на нов референдум за независимост през 
следващата година, предава БГНЕС, позовавайки се на ''Ройтерс''. 
Лидерът на Шотландската национална партия, която подкрепя независимостта на Шотландия, каза, че се надява 
гласуването да се проведе в началото на мандата на новия шотландски парламент, който започва през следващата 
година. Ако Стърджън спечели изборите в Шотландия на 6 май, премиерът на Велиокбритания Борис Джонсън ще трябва 
да реши дали да отхвърли референдума и така да позволи на шотландското недоволство да избухне, или да позволи 
референдум, който може да доведе до разпадане на Обединеното кралство. Без неговото съгласие референдумът не 
може да се проведе законно. 
На референдума през 2014 г. 55% от шотландците гласуваха против независимостта на страната, но Брекзит и начинът, по 
който британското правителство се опитва да се справи с кризата от коронавирус, оказаха влияние в полза на 
независимостта на Шотландия. Според британския министър за Шотландия Алистър Джак може да става въпрос за нов 
референдум след ''25 или 40 години''. 
 
Investor.bg 
 
√ М. Николова: Загубите от пълно затваряне на ски курортите ще достигнат около 1 млрд. лв. 
Отчита се спад на записванията за зимна почивка с 40% спрямо предходната година, коментира вицепремиерът 
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При пълно затваряне на зимните курорти загубите ще достигнат около 1 млрд. лева. Това съобщи вицепремиерът и 
министър на туризма Марияна Николова пред Нова телевизия. 
Коментарът и е по повод мерките в туристическия сектор и желанието на германския канцлер Ангела Меркел ски 
курортите в Европа да бъдат затворени. 
Тя обясни, че българските курорти спазват всички противоепидемични мерки. С моя заповед бяха издадени указания, 
които бяха заимствани от най-добрите ски дестинации. Те се спазват безупречно, както показват проверките, с 
изключение на някои административни пропуски. Не считам, че някой от бранша би си позволил риск или грешка, които 
могат да ударят целия сектор, подчерта министърът,  цитирана от пресслужбата на Министерството на туризма. 
По думите на Николова въведените от правителството мерки са навременни. Опитваме се да спазваме баланса между 
това икономиката да работи и да запазим здравето на хората. В настоящия случай много е важна дисциплината и считам, 
че ако се мобилизираме за 3 седмици, ще можем да посрещнем Коледните и Новогодишните празници, посочи тя. 
Министърът казва, че има спад на записванията за зимна почивка с 40% спрямо предходната година. Тя допълни, че се 
води много засилена рекламна кампания на балканските страни. В тази връзка тя коментира, че границите ни трябва да 
останат отворени, като може да има само изискване за отрицателен PCR тест. 
Министър Николова каза още, че бизнесът не се дели на туристически, на транспортен или на друг вид. Той е един и за 
всеки трябва да има помощ, като не трябва да бъде оставен сам в тази тежка ситуация. Тя изрази надежди, че 
туристическият бранш ще бъде гъвкав по отношение на възможността да кандидатства по новите икономически мерки и 
допълни, че към момента за секторите туризъм и ресторантьорство е осигурена помощ за над 23 млн. лева. 
По думите на вицепремиера към настоящия момент местата за настаняване и спа центровете не са затворени, като 
работят с възможност да предоставят кетъринг услуга на базата на румсървис по стаите. Тя разясни, че браншът е изискал 
възможност в хотелите хранене да се извършва присъствено само за гостите. 
 
√ Чрез нова е-платформа пчеларите ще се уведомяват за пръскане с препарати 
Всички фермери трябва да се регистрират в системата, която ще се поддържа от БАБХ и ще праща известия на 
заинтересованите 
Всички пчелари и фермери, обработващи площи със земеделски култури, трябва да се регистрират в Електронната 
платформа за оповестяване на растителнозащитните и дезинфекционни дейности.  
Задължението се въвежда с нова наредба за опазването на пчелите, публикувана в Държавен вестник. 
Платформата се подържа от Българската агенция по безопасност на храните и има за цел да уведомява пчеларите за 
предстоящи пръскания с препарати. 
Употребата на химикали отдавна е повод за напрежение между земеделци и пчелари, защото според пчеларите това е 
причина за масово отравяне на пчелните семейства. 
Досега уведомяването се правеше чрез кметовете на населените места. Но често информацията не се подаваше или не 
достигаше до заинтересованите. До края на януари всички пчелари и фермери трябва да се регистрират в платформата, 
което е безплатно. 
Задължително условие е да имат е-поща. Пчеларите ще трябва да въведат джипиес координати на пчелините си. 
От 1 март следващата година оповестяването ще се извършва само чрез електронната платформа.  
 
√ Влиянието на Китай в ЕП подклажда сериозно напрежение 
Специална нова комисия ще разследва за чужда намеса в демократичните процеси в ЕС, включително дейността на 
групите за приятелство на Парламента  
Преди малко повече от година виден европейски депутат призова новоизбраните му колеги да му помогнат да освободи 
блока от „ожесточената конкуренция с Китай“. На пръв поглед поканата за събитие на групата за приятелство между 
Европейския съюз (ЕС) и Китай изглеждаше обичайна в Европейския парламент (ЕП). Много така наречени групи за 
приятелство се стремят да насърчават културните и икономическите връзки между ЕС и различни държави, например 
Обединените арабски емирства или Тайван. 
Китайската група обаче показа по-голям потенциал - и амбиция - от други по рода си, пише онлайн изданието Politico.eu 
в свой анализ. 
Нейният лидер, високопоставен чешки консерватор на име Ян Захрадил, беше заместник-председател на комисията за 
международна търговия на Парламента. Като такъв той оценява търговските решения на ЕС и може да получи достъп до 
чувствителни документи за преговори на Европейската комисия (ЕК). 
Генералният секретар на групата беше Гай Лин, китайски гражданин, който през последното десетилетие и половина е 
помогнал да се организират повече от дузина пътувания до родината му и беше включен в обширната мрежа от 
институции с мека сила в Пекин. 
В поканата си Захрадил обещаваше да използва „по-силния си политически профил“, за да укрепи връзките между ЕС и 
Китай, особено в „търговията и политиката в областта на околната среда“ - последната е изключително спорна област в 
началото на търговските преговори. 
Година по-късно групата на Захрадил е подложена на яростен контрол заради опасенията, че е твърде близо до Пекин и 
може да даде предимство на Китай в текущите търговски преговори с Брюксел. Високопоставен евродепутат, който 
ръководи официалната делегация на Парламента за връзка с Китай, както и други парламентарни фигури и мозъчни 
тръстове, близки до американския външнополитически елит, казват, че групата е част от плеяда от организации, 
свободно или изрично обвързани с Китай, които се стремят да подобрят програмата на Пекин в чужбина. 

https://www.investor.bg/evropa/334/a/ek-zabranata-za-ski-sezona-si-e-nacionalna-kompetentnost--316781/
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Те посочват, че групата е разширила дейността си в момент, когато Пекин категорично разширява своята външна 
политика. ЕС също обвинява Китай в разпространяване на дезинформация. 
Захрадил отхвърля всички тези твърдения, както и обвиненията, че неговата позиция му е предоставила привилегирован 
достъп до информация за китайските политики на ЕС. „Нямам достъп до класифицирана или поверителна информация 
по въпроса, освен [от] отворени източници или публично достъпни материали на Европейския парламент“, казва той в 
отговор на въпроси на Politico. 
Докато ЕС преразглежда отношенията си с Китай в разгара на спорните търговски преговори и подозира нарушения на 
човешките права, влиянието на Пекин в Европейския парламент бие аларма.  „Всички разбираме, че има хора отвън, 
които искат да подкопаят нашата демократична система и процеси“, казва Рафаел Глюксман, френски депутат от 
социалдемократите, който председателства нова, специална комисия за чужда намеса във всички демократични 
процеси в ЕС. „Става въпрос за заплахи, които са вътре в институциите и в ЕП“, посочва той. 
Парламентарни служители, които са поискали анонимност заради опасения от политически реванш, казват, че групата за 
приятелство заплашва интересите на ЕС, тъй като позициите й отразяват дневния ред на Пекин и поради позицията на 
лидера й в търговската комисия. „Бързо осъзнах, че тази група не е нещо, с което искаме да бъдем свързани“, казва 
служител, присъствал на заседанието на групата през октомври 2019 г. 
Други твърдят, че групата се вписва в нарастващите усилия на Пекин за засилване на влиянието си в Брюксел. Тези 
усилия включват различни действия – от финансиране на мозъчни тръстове до подозрения за шпионаж, насочен към 
институциите на ЕС. 
Миналия септември белгийските служби за сигурност започнаха разследване срещу бивш британски дипломат и бивш 
служител на ЕК по подозрение, че предава чувствителна информация в замяна на възнаграждение. По-рано тази година 
германските прокурори започнаха разследване срещу Герхард Сабатил, бивш служител на ЕС, обвинен в предаване на 
информация на Китай, макар че по-късно разследването беше прекратено. Няма предположения, че Захрадил е участвал 
в подобни дейности. 
Захрадил пое поста в групата през есента на 2009 г., но групата за приятелство между ЕС и Китай има корени, простиращи 
се до 2006 г., когато беше стартирана от британския консервативен евродепутат Нирж Дева. 
Скоро след създаването и групата се откроява от останалите групи благодарение на нивото на активност. Осъществени са 
общо 15 пътувания до Китай, всички по покана на китайски институции. Групата присъства на големи събития, като 
церемонията по откриването на олимпийските игри в Пекин през 2008 г. и церемонията по откриването на форума за 
международно сътрудничество през 2019 г. 
Групата също така организира "политически диалог на високо равнище с няколко държавни глави и някои лидери на 
китайски провинции", според вътрешната комуникация на групата, видяна от изданието. 
При редовните пътувания на групата в чужбина пътните разходи и разходите за престоя на членовете и редовно са се 
поемали от китайското правителство, според разкрития на бившия и председател и бивши членове на ЕП, което е 
потвърдено и от Bloomberg. Централният комитет на Китайската комунистическа партия също така е спонсорирал 
пътуване на Яна Тоом, либерален естонски евродепутат и настоящ член на групата за приятелство, до Пекин и Шанхай за 
събитие за сътрудничеството на Китай със страните от Източна Европа. 
Миналогодишното събитие за рестартиране на дейността на групата, проведено в сградата на ЕП в Страсбург, е посетено 
и от един китайски дипломат от мисията на Китай в ЕС. "Съгласих се и все още не виждам никакъв проблем с това", казва 
Захрадил. 
Чешкият евродепутат се готвеше за поредното пътуване до Китай тази година, но то беше отложено заради 
коронавируса, която спря всякакви групови дейности в последните месеци. Подобни посещения, включващи срещи с 
представители на правителството и комунистическата партия на високо равнище в Китай, както и разговори с китайски 
медии, отдавна разочароваха законодателите на ЕС, отговарящи за официалната делегация на Парламента в Китай. 
Делегацията, сформирана малко след първите директни избори през 1979 г., е официалната група за парламентарен 
контакт с Пекин. Тя обаче вижда, че нейният дневен ред е провален от паралелния контакт на групата за приятелство с 
китайските лидери и в китайските медии - без официалното съгласие на ЕП. 
„Групата за приятелство между ЕС и Китай е смущение откакто се помня", казва Райнхард Бютикофер, виден германски 
законодател от ЕС и председател на китайската делегация. Групите за приятелство "се инициират от чуждестранно 
правителство и се подпомагат от това чуждестранно правителство по един или друг начин и събират хора, които са 
симпатични на това правителство, допълва той. 
Германският депутат добавя, че китайските медии представят членовете на неофициалната група като "истински 
представители" на Европейския парламент. 
Захрадил беше цитиран в китайски медии по чувствителни въпроси, като продължаващите търговски преговори. Това са 
изяви, които според Бютикофер подкопават силата на официалната делегация на ЕП в Китай и дипломатическата му 
работа в Пекин. 
Запрадил признава, че официалната делегация обхваща "по-сложен дневен ред" и допълва, че неговата група внимава 
да не противоречи на официалната позиция на Парламента по въпроси, свързани с Китай. Групата например не заема 
публични позиции по чувствителни въпроси, като протестите в Хонконг или задържането на уйгурските мюсюлмани в 
Синдзян, казва той, като се позовава на процедурния правилник на Парламента, който му забранява да създава 
"объркване с официалните дейности". „Ние напълно уважаваме това“, посочва Захрадил. "Под моето председателство 
ние планираме да се концентрираме върху положителна програма във взаимните отношения между ЕС и Китай“, 
коментира той. 
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Другата фигура, която привлича вниманието на законодателите на ЕС, е Гай Лин, първият китайски гражданин, нает от ЕП, 
според уебсайта на групата за приятелство. Гай е ключов играч в групата за приятелство, акредитиран асистент на 
Захрадил на непълно работно време след изборите за ЕП през май 2019 г. 
Като генерален секретар на групата за приятелство той помогна за установяването ѝ и в един момент тя стана най-
голямата от този тип в Парламента. По данни на Захрадил в момента групата наброява 15 членове от 10 страни от ЕС и 
представлява целия политически спектър. 
Гай разглежда внимателно връзките си с групи, свързани с Пекин. Той е свързан с провинциална китайска "народна 
асоциация за приятелство за чужди държави", която принадлежи към мрежа от културни институции с мека сила, 
свързани с китайската външна политика. 
Според чешкия атлантически мозъчен тръст Sinopsis членството на Гай в групата е "доказателство за пряката връзка 
между групата [Приятелство между ЕС и Китай] и системата за външни работи на [Китайската комунистическа партия]". В 
документ от 42 страници, посветен на групата за приятелство на Парламента, тръстът, който получава финансиране от 
Националния фонд за демокрация на САЩ, също подчертава връзките си с огромна мрежа от други организации, 
включително търговски групи и търговски камари. 
Запитан за членството си в провинциалната група, Гай пише, че ролята му е „почетна“ и той няма отговорности. На 
позицията той е бил от юни 2015 г. до май 2018 г. Той казва още, че не е разкрил позицията в задължителна "декларация 
за отсъствие на конфликт на интереси", когато е бил нает от Захрадил, защото смята, че ролята му там е извън обхвата на 
изискванията на ЕС. 
Други записи показват, че групата на ЕП постоянно е развивала връзки с китайската държава. През 2010 г. тя е създала 
асоциация съгласно белгийското законодателство, която посочва редица китайски власти като „партньори“ на уебсайта 
си, включително Мисията на Китайската народна република към ЕС, китайското министерство на външните работи и 
други. 
Гай е генерален секретар на тази асоциация, докато тя престава да функционира през 2016 г. Той казва, че тя е била 
домакин на срещи с властите, но не е имала "законово определено партньорство" с държавата. Дева, бивш председател 
на групата за приятелство, не е дал отговор на запитването на медията за коментар. 
Анализаторите твърдят, че парламентарната група е една от многото организации, които провеждат благоприятна за 
Китай дипломация извън официалните канали. "Всички те работят за постигане на целите на [Китайската 
комунистическа] партия. И част от това минава през външните работи, а други преминават през тези групи“, коментира 
Марейке Олберг, старши сътрудник в трансатлантическия мозъчен тръст Германски фонд Маршал в Берлин. 
Документ на Центъра за стратегически и бюджетни оценки, базиран във Вашингтон мозъчен тръст, близък до 
американската отбранителна индустрия, твърди, че Китайската комунистическа партия използва асоциации за 
приятелство, за да постигне своите "вътрешни приоритети и външнополитически цели" и че се опитва да си сътрудничи 
неофициално с елити, извлечени от европейската политическа класа и бизнес общност". Захрадил отрича случаят с 
групата за приятелство между ЕС и Китай да е такъв. 
Белгийските разузнавателни служби, които наблюдават повечето асоциации, НПО и групи, действащи в европейския 
квартал на Брюксел, също следят дейността на такива групи. В доклада си за 2017-2018 г. те отбелязват, че много 
приятелски настроени към Китай групи са били съсредоточени върху "установяването на контакти с европейски 
институции и политически партии", за да получат достъп до информация. 
Разузнаването установява, че "многобройни китайски дейности в Белгия" са насочени към "придобиване на 
предварителни знания за решения, стратегически планове и политически изявления, които могат да окажат влияние 
върху Китай", посочва се в доклада. 
Говорител на мисията на Китай към ЕС посочва, че групата е изиграла "положителна роля" в укрепването на отношенията 
между ЕС и Китай. "Обичайна практика е парламентите по света да развиват отношения с чуждестранните си колеги чрез 
създаване на групи за приятелство ... От стартирането на Групата за приятелство между ЕС и Китай в ЕП китайската страна 
подкрепя по открит и прозрачен начин някои дейности на групата, като обмен между хора, културни изложби и 
семинари“. 
Говорителят допълва, че китайското правителство „поздравява Групата за приятелство между ЕС и Китай за усилията му 
да изгради приятелство и доверие“. По думите му „Китай остава ангажиран да работи с евродепутати, включително 
членове на Групата за приятелство, за да увеличи обществената подкрепа за отношенията между Китай и ЕС, да насърчи 
растежа на отношенията и осигури повече ползи за нашите народи“. 
Белгийската служба за държавна сигурност отказа да коментира въпроси, свързани с групата. 
Въпреки опасенията си, ЕП никога не е действал решително, за да ограничи влиянието на групата, което се разраства под 
ръководството на Захрадил. Като заместник-председател на комисията за международна търговия той може да поиска 
достъп до чувствителни търговски документи на ЕК, вкл. за преговорите с Китай. Заместник-председателите получават 
актуализации от службите на Парламента относно текстове, класифицирани като ограничени, и са поканени да получат 
копия от тези документи при поискване. Те включват чувствителни работни текстове на текущи преговори. 
Обикновените членове на търговската комисия могат да поискат документи на Комисията с по-ниски нива на 
класификация. Комисията също така информира членовете на Европейския парламент в „група за наблюдение“, след 
като приключи преговорни кръгове. Членовете на търговската комисия на ЕП обикновено могат да се присъединят към 
такива брифинги „на закрито“, които са затворени за обществеността. 
„Достъпът до информация обикновено се основава на питане ... Правилото е, че се пита и дава информация на базата на 
необходимост“, коментира Юлиу Уинклер, друг заместник-председател на комисията и докладчик на Парламента за 
текущите преговори за инвестиционната сделка ЕС-Китай. Захрадил обяснява, че не е търсил достъп до чувствителна 
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информация относно търговските въпроси между ЕС и Китай. „Не споделям с никого информация от изслушвания при 
закрити врата и не внасям поправки, когато се гласуват резолюции за Китай“, посочва той. 
Гай подчертава, че е лоялен към ЕС и че никога не е обменял чувствителна информация с китайски служители. "Няма 
значение ... моето китайско гражданство, аз бях лоялен към ЕС, откакто станах служител [член] на институциите на ЕС", 
посочва той. 
Захрадил отбелязва, че наемането на Гай е одобрено от службите на Парламента и че той е подписал декларации, 
подчертавайки, че няма конфликт на интереси в ролята си и ще спазва правилата за поверителност, "които му пречат да 
разкрива каквато и да е информация“. 
За ЕП групите за приятелство като тази с Китай попадат в регулаторно сляпо петно. През 2018 г. видни законодатели 
предупредиха ръководството на Парламента за злонамерено влияние на тези групи, писа EU Observer. ЕП промени 
правилата си през януари 2019 г., за да принуди неформалните организации, включително групи за приятелство, да 
декларират „каквато и да е подкрепа, независимо дали в пари, или в натура“, и да даде възможност на избран кръг от 
евродепутати да контролират тези декларации и да прилагат правилата. 
Групите за приятелство обаче не трябва да декларират съществуването си. Поради това и ЕП няма списък с тези групи, 
посочва говорител на институцията. Дали да ги оповестят, или не, това               зависи изцяло от законодателите, които 
ръководят групите. Отделните евродепутати трябва да "гарантират, че декларацията им за финансови интереси е точна и 
актуализирана", включително да опишат и подаръци от чуждестранни служители, казва говорител на ЕП. 
Китайската група на приятелство е също неформална, не притежава никаква банкова сметка, няма собствени източници 
на приходи, не изготвя никакъв годишен бюджет, посочва Захрадил. Той казва, че не е получил "никакво финансиране, 
дарения и вноски или каквато и да е друга подкрепа" и че не е запознат с финансирането и преди да я оглави. 
Депутатите, както се оказва обаче, рядко декларират подаръци. За 16-те месеца, откакто 751 новоизбрани членове 
встъпиха в длъжност, са декларирани три подаръка, показват данните на ЕП. 
Новата специална комисия за чужда намеса във всички демократични процеси в ЕС си е поставила за задача да 
изкоренява чуждото влияние от институциите на ЕС, включително от Парламента. „Оценката на нивото на проникване, 
когато става въпрос за индивидуална корупция и индивидуални връзки, ще бъде едно от ключовите неща на нашата 
комисия“, казва Глюксман, нейният председател. Той допълва, че групата ще поиска информация от службите за 
сигурност. 
 
В. Труд 
 
√ Красимир Вълчев: Между 35 000 и 40 000 деца няма да се включат ефективно в онлайн обучението 
„Между 35 000 и 40 000 деца няма да се включат ефективно в онлайн обучението. Част от причините не са само липсата 
на устройства и интернет, но и заради липсата на отношение към образованието. Над 10 процента са децата, които не 
посещават редовно училище”. Това заяви образователният министър Красимир Вълчев пред Нова тв. 
„В Монтана вече има изчезнали устройства, предоставени за онлайн обучение на децата, и ще ги търсят по заложните 
къщи", допълни той. 
По думите му учениците, които ще се обучават онлайн до 21 декември, са над 700 000. 
По думите му, в цял свят има недостиг на компютри. Предвидено е да се доставят още около 105 - 106 000 устройства - за 
ученици и за учители. Очаква се 10 000 да пристигнат следващата седмица.  
„Не можем да компенсираме човешките животи, но можем да компенсираме образователните трудности. Там, където 
има нужда, може да се удължи учебният процес. Като при малките класове, може да бъде с две седмици“, каза още 
Вълчев. 
„Тези, които сега учат и провеждат дистанционно обучение по седмично разписание, накрая тези две седмици ще им 
останат за проектни дейности или екскурзии. Тези, които сега правят проектни дейности ще учат през тези две седмици”, 
посочи той. И допълни: „Не удължаваме учебният план, но и не губим време в момента за тези деца, които правят 
проектни дейности”. 
 
√ Ваксини и тестове за COVID-19 без ДДС  
Цената на пробите може да падне, допускат медицински специалисти 
Урежда се транспорта от Острова 
Ваксините и тестовете за COVID-19 да са с нулева ДДС ставка. Това предлагат депутати от ГЕРБ с промени в Закона за 
Данък добавена стойност. Предложението на управляващите е в България преференцията да е в сила до края на 2022 г. 
както вече стана ясно, идеята на правителството е ваксинацията срещу COVID-19 да е безплатна и по желание. 
В мотивите вносителите посочват, че единствено медицинските изделия за инвитро диагностика на COVID-19, на които 
които може да бъде поставена маркировка „СЕ”, и ваксини срещу COVID-19, разрешени от Комисията или от държавите 
членки, ще отговарят на условията за прилагане на нулева ставка. Според медицински специалисти, предложенията биха 
намалили цената на тестовете за коронавирус. 
На европейско ниво държавите членки също ще дадат възможност временно да се освободи от данък върху добавената 
стойност (ДДС) доставката на ваксини срещу COVID-19, като в текстовете е посочено, че това са комплекти за тестване. С 
промените в Закона се урежда още и режимът с Великобритания, след като от 1 януари изтича гратисният период на 
Брекзит. Обединеното кралство и Северна Ирландия трябва да се считат за трети за Европейския съюз страни, но се 
предлага, когато транспортът се извършва до Северна Ирландия, за целите на ДДС доставката да се третира като страна 
член на Европейския съюз. 
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√ Чехия разхлабва мерките срещу COVID-19  
От трети декември чешкото правителство ще разреши отварянето на ресторанти и магазини за стоки, което не са от 
първа необходимост след спад на заразените с COVID-19. 
Страната преминава към по-ниската трета степен от петстепенната скала за риск от патогена. Това ще позволи отваряне 
на заведения и търговски обекти, но при намален брой клиенти за спазване на социална дистанция. 
Отменя се нощният час, музеите може да работя при ограничен капацитет, подновяват се индивидуалните спортни 
занимания. Баровете ще работят до 22.00 ч. Разрешава се събирането на 50 души на открито и 10 на закрито, при 
ограничения от шест души навсякъде сега. 
Чешкото правителство ще компенсира разхлабването на мерките с по-голям брой антигенни тестове. Броят на 
новозаразените спадна под 5 хиляди през шест от последните седем дни. 
 
Капитал 
 
√ Новата трибуна 
Политическата война вече минава през анонимни и полуанонимни сайтове 
"Шок в Мрежата: Водил ли е Карбовски плеймейтки във вила "Калина" - под това заглавие в началото на месеца се появи 
публикация, в която се твърдеше, че президентът Румен Радев "правил "бунга-бунга" партита във вила "Калина" също 
като италианския политик Силвио Берлускони". И още: "Анонимни свидетели са готови да разкажат пред широката 
публика пикантни истории за българския президент Румен Радев, който организирал сходни празненства в резиденция 
"Калина", твърди изданието, като се позовава на сигнали от известни с лековатото си поведение жени." 
Статията е от сайта tribune.bg, а като източник се цитират Vestonosec.net, ПИК и Lifeonline. След малко публикацията се 
появява в ПИК, където за източник е посочен tribune.bg. В третия посочен първоизточник - lifeonline, пък цитират ПИК. В 
следващите часове статиите тръгват из социалните медии, като буквално през минути, вероятно координирано, се 
публикуват във фейсбук групи, подкрепящи правителството, ГЕРБ, главния прокурор или такива с пропаганда срещу 
Румен Радев. 
С изключение на жълтия проправителствен сайт ПИК нито едно от другите издания не е изпълнило задълженията си да 
декларира действителен собственик пред Министерството на културата. Примерът с разпространението на очевидно 
фалшивата новина за президента Радев, който е основен политически опонент на управляващите, е само един от 
многото подобни. Практика, която показва, че след превземането на мейнстрийм медиите политическият елит се е 
насочил към по-мащабно навлизане в интернет през анонимни или полуанонимни сайтове. Тази тенденция може да се 
обясни с вече изхабения ресурс на контролираните вестници, телевизии и "стари" сайтове. 
Рекламни агенции, изолации и един спортен министър 
Официално сайтът tribune.bg е собственост на рекламната агенция "Никадвертайзинг", чийто управител и собственик 
Милен Койчев потърсихме на посочения за връзка мобилен телефон, но не открихме. Редакционната политика на 
изданието е видимо проправителствена. Техническите характеристики на сайта (хедъри, дата на издаване на 
сертификатите, използвана система за качване на съдържанието) и хостингът са идентични със страницата lifeonline. 
Последният домейн се води на дружеството "Алтернатив медия груп", което до 2014 г. е собственост на спортния 
министър Красен Кралев. На сървъра, на който е качен lifeonline, са и сайтовете от групата "Утре", които се издават от 
"Маг комюникейшънс", която според Търговския регистър е еднолична собственост на министъра на спорта. 
Всъщност в tribune почти всеки ден има публикация, посветена на Кралев, а в instagram акаунта на сайта има повече 
снимки на Кралев, отколкото на премиера Борисов. 
На сайта tribune могат да се видят реклами на спортния тотализатор (през платформата google ads), а преди два месеца 
там имаше банер на проект, финансиран от управляваната от Министерството на младежта и спорта програма за 
превенция на зависимостите. 
Сайтът "Вестоносец" e на сървър в САЩ, където пък е посочен адрес в Малко Търново. Страницата обаче има брат 
близнак - novinarnik.net (имат еднакъв CMS, а освен това vestonosec.net има поддомейн novinarnik, който отваря другия 
сайт). Сайтът novinarnik.net също е качен на сървър в САЩ. 
Има също така и сайт novinarnik.bg. Собственик на домейна е варненската фирма "Изолации" ЕООД на Светослав Жеков, 
който също беше потърсен за коментар, но не върна обаждането. Сайтът излиза като администратор на фейсбук 
страницата "Няма такава държава!" (редактирано в 21:05 на 27 ноември 2020 г.) 
Анализ на съдържанието на тази група от сайтове показва, че те имат съвсем ясна редакционна политика, която е в 
синхрон с интересите на управляващата коалиция и в частност ГЕРБ. 
През лятото в сайта tribune.bg беше публикувана статия, в която се твърдеше, че британски журналист и анализатор от 
уважавания център за международни изследвания Royal United Services Institute Джон Кампфнер е направил изследване, 
според което тайните служби в Русия използват Румен Радев и евродепутатката Елена Йончева, за да свалят 
правителството на Бойко Борисов. От RUSI отговориха на запитването на "Капитал", че подобно изследване няма. 
Новината се появява за пръв път сутринта на 7 август в жълтия сайт "Блиц", а три часа по-късно и в Tribune. Седмица по-
късно фалшивата новина се появява и в ПИК (цитирайки tribune). В началото на септември информацията е претоплена. 
Този път румънският Romania libera цитира blitz.bg, което става повод на редица медии да напишат, че румънските медии 
са разкрили за иначе несъществуващото проучване. Сред тях например е лоялният към ГЕРБ "24 часа", който обаче 
спестява да уточни, че статията в Romania Libera всъщност преразказва публикация от жълтия български сайт blitz.bg. 
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Ако може да се вярва на броячите на страниците в сайтовете на 24chasa, ПИК и blitz.bg, операцията по 
разпространяването на фалшивата новина има общо над 350 хил. прочитания. 
За лов на покемони 
Употребата на публикации като горните не свършва с появата им в съответната интернет страница. Напротив - те 
заживяват собствен живот, веднъж попаднали във фейсбук. Тъй като сайтове като цитираните по-горе приличат на 
съвсем реални медии, публикуваното в тях се възприема като чиста монета от потребителите на социалните мрежи. 
Дори по-критичните читатели да отворят източника на новината, ще видят, че на страницата преобладават нормално 
списани статии, а не "шок и ужас" и потоци от конспиративни теории или жълтини 
Статиите за "бунга-бунга" партитата в резиденция "Бояна" и тази в несъществуващото британско проучване, пратило 
Радев и Йончева на работа при Путин, имат сходна съдба във facebook. Малко след публикуването им, в рамките на 
часове, а понякога и на минути те се появяват в групи като "Аз ще гласувам за Бойко Борисов и ГЕРБ!", "Импийчмънт за 
президента Радев", "Народът е с ГЕРБ, напук на Русофилите", "В подкрепа на Борисов и ГЕРБ за всеки техен мандат!", 
"Народът с Гешев". Някои от споделянията са от видимо фалшиви профили. 
От другата страна 
Информационната война, разбира се, се води не само от управляващите. През юли 2018 г. сайтът informiran.net обяви, че 
министър-председателят си е купил остров в Гърция. Тази и още няколко новини за Борисов и ГЕРБ намериха сериозен 
институционален отпор. През март сайтът ПИК подаде сигнал до Върховна касационна прокуратурата, че сайтът 
informiran разпространява "редица клевети, за които политици и обществени фигури не могат да си търсят правата", 
както и "опасни за обществото новини". 
Месец по-късно в ПИК се появиха документи от проверка, извършена от ГДБОП, сред които и справка от масивите на 
МВР, от които можеше да се предположи, че сайтът е свързан със PR експерта (редактирано в 15:31 на 27 ноември 2020 
г.) Арман Бабикян. 
Informiran.net е сред малкото (общо пет) сайтове, за които Министерството на културата, което поддържа регистър на 
собствеността на медиите, е поискало съдействие от МВР за разкриване на собственика. 
Обект на сериозен интерес от страна на "24 часа" е друг анонимен сайт - narod.bg, който поддържа сериозна анти-ГЕРБ 
линия. Страницата е собственост на фирма на руски гражданин, който признава пред изданието, че е подставено лице. В 
неподписана статия в "24 часа" от юни четем следното за narod.bg: "Какво показва контент анализът на публикациите - 
много често се пише за разцепление и напускане на структури на ГЕРБ. Рядко има позитивни публикации - например 
"Възкръсването на Цветан Цветанов в политиката", "Новият живот на Цветан Цветанов" и "Цветан Цветанов се разходи по 
порта във Варна и събра тълпа от фенове". Според "24 часа" Narod.bg се свързва с Русислав Димитров, който заявява 
пред медиата, че е продал сайта на чужденци. Русислав Димитров е собственик на фирмата "Хот Арена" (на 
едноименния сайт) заедно със Светослав Кантарджиев, който беше съдружник с Васил Божков в "Джей моделс". 
Narod.bg, разбира се, има свое мнение за антагонистите си - сайтове, подкрепящи управлението. Така например 
изданието отразява "новината" за бунга-бунга партитата в резиденция Бояна така: "В ранния следобед медийни рупори 
на хунтата ГЕРБ предприеха нелепа атака по президента Румен Радев, че бил участвал в "бунга-бунга" партита по 
примера на Силвио Берлускони, гарнирани с леки момичета и тежки алкохоли." 
Цялата мрежа от анонимни сайтове, които подкрепят ГЕРБ и атакуват неговите противници, е активизирана някъде през 
късното лято на тази година, когато протестите срещу правителството и главния прокурор бяха в пика си. Каква е била 
причината да се появят може само да се гадае, но е ясен ефектът от тях - властта вече има в арсенала си и фабрика за 
създаване и разпространение на фалшиви новини. По всичко личи, че първите залпове в тази нова информационна 
война са дали някои противници на Борисов, но сега вече е възможно да се води истинска кална война. Това, което 
страда, е доверието на хората към медийната среда. От свободни и професионални медии имат нужда всички, но към 
момента за властта, изглежда, е важно точно обратното. 
 
Мениджър 
 
√ Президентът за Бюджет 2021: Разоряващ и неадекватен на текущите реалности 
Президентът Румен Радев определи държавния бюджет за следващата година като разоряващ, чиято философия е "след 
мен и потоп". 
"Бюджетът не само, че не е реалистичен, но и е вече неадекватен на текущите реалности. Да не говорим за 
предизвикателствата, които ни очакват през 2021 година. Ако сравните подходът на българското правителство към тези 
предизвикателства с подхода в другите държави, ще си отговорите на въпроса защо ние сме на последно място в Европа 
и защо тази разлика между нас и другите държави продължава да расте", посочи президентът. 
Държавният глава обаче няма да наложи вето. Румен Радев заяви, че никой президент досега не е налагал вето на 
държавния бюджет, но управляващите трябва да мислят какво ще стане със страната след тяхното управление.  
"Следващият кабинет ще бъде поставен в изключително неблагоприятна ситуация - опоскана хазна, фалирали 
домакинства и бизнеси, липса на приходи, нула реформи и социални напрежения, защото приходите в този бюджет няма 
от къде да дойдат, а социалните разходи ще бъдат спрени. Този бюджет ни въвлича във все повече държавни дългове 
при все по-неконкурентна икономика", подчерта Радев.  
Относно новите мерки, Радев заяви, че са "пожарни и закъснели". "Използването на тази криза води до загубите на 
човешки животи. Години наред медици напускат страната, Здравната каса се източва, закриват се общински болници. 
Лятото, знаете, не се взеха никакви мерки. А сега се опитва да се внуши, че виновни са болните. Българите умират не 
заради коронавируса, а заради хаоса в управлението на кризата. Умират от лошо качество на живот, от блокирането на 
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лечението на други, не по-малко опасни болести", каза още Радев и апелира за спазване на мерките, за да се разтовари 
колкото може работата на лекарите и медицинските сестри.  
Според президента България трябва да даде съгласие за начало на преговорите на Северна Македония, след като се 
признаят обективните исторически факти и процесът по изкоренявана на езика на омразата стане устойчив и необратим. 
"Ние имаме най-голямо желание нашите приятели от РС Македония да получат своята европейска перспектива и точно 
заради това сега трябва да изчакаме да се успокоят емоциите. Трябва да се въоръжим с търпение за един открит, 
спокоен разговор, така че да видим ясно позициите на двете страни и да не се изкушаваме от бързи решения с имитация 
на триумф. Докато зад тази фасада продължават да гният проблемите на Титовия режим и неговата идеология, България, 
след като не успя да включи нашите изисквания в преговорната рамка, трябва да даде съгласие за начало на 
преговорите, след като се признаят обективните исторически факти, когато процесът по изкоренявана на езика на 
омразата и изкореняване на нашата идентичност и суверенитет стане устойчив и необратим", категоричен бе 
президентът. 
 
√ Бойко Борисов: Поредната добра оценка за страната значи, че мерките дават резултати  
Международната рейтингова агенция "Standard & Poor's" потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на 
България в чуждестранна и местна валута 'BBB/A-2' със стабилна перспектива. Това заяви премиерът Бойко Борисов в 
публикация в социалната мрежа Facebook. 
"Това е поредната добра оценка на престижна международна агенция за страната ни, което показва, че мерките 
предприети от правителството са в правилна посока и дават резултати. Не ние, а световните експерти опровергават 
тезите на нашите противници за фалит на държавата. Успяваме да поддържаме икономиката и финансите, въпреки 
пандемията, която тормози цял свят", каза още той. 
"Според световните експерти от агенцията ние сме една от държавите с най-ниските темпове на намаляване на брутния 
вътрешен продукт. Заедно със запазената външна конкурентоспособност ще можем бързо да се върнем към ускорено 
нарастване на БВП. От "Standard & Poor's" отчитат още, че бюджетният дефицит ще остане умерен през настоящата и 
следващата година", посочи премиерът. 
Агенцията изтъква и голямото значение за българската икономика и фискална стабилност от включването на българския 
лев във Валутния механизъм II. 
"Очаква се бързо възстановяване на българската икономика след пандемията, без поява на дисбаланси във външния и 
финансовия сектор през следващите две години", пише още Борисов. 
 
√ Дончев: С четвъртия стълб от Плана за възстановяване ще се подобри бизнес средата  
Само при осъществяването на всички планирани инвестиционни приоритети от Плана за възстановяване и устойчивост 
ще постигнем търсения ефект. Ние не можем да развиваме конкурентоспособна икономика само и единствено с 
инвестиции в предприятията, трябва ни целият комплекс от мерки. С този четвърти стълб затваряме целия комплекс от 
мерки. Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев при представянето на четвъртия стълб от плана - "Справедлива 
България" с акцент върху здравеопазването, социалното включване, групите в неравностойно положение, промяната на 
работата на публичните институции в услуга на хората и бизнеса.  
"Стълб 4 е изключително важен. Тук са интервенциите за подобряване на бизнес средата и мерките в сферата на 
здравеопазването, съдебната система и културата", посочи Дончев.   
Подобряването на бизнес средата, здравеопазването и социалното включване са обхванати в "Справедлива България", 
като за тези цели са предвидени 2,55 млрд. лв. В първото направление се набляга на модернизирането на 
администрацията. Информационна система ще бъде внедрена в административните съдилища, които ще могат да 
обменят информация, страните по делата ще се призовават електронно, съдебни заседания ще могат да се провеждат 
онлайн. Това ще стане с 23 млн. лв. електронни услуги и правосъдие за гражданите ще се доразвият с 1,5 млн. лв., както и 
информационната система на съдилищата - с 53 млн. лв. 
169 млн. отиват за национална интелигентна система с цел превенция и анализ на информация в сферата на 
обществената безопасност и надграждане на системата за противодействие на корупцията сред служителите на МВР, 
повишаване на прозрачността при обслужване на гражданите. Регистрите в администрацията ще се дигитализират със 
150 млн. лв. Става въпрос за Агенцията по вписванията, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Министерството 
на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, НСИ и др. Със 192 млн. лв. ще се изгради система за 
електронна идентификация и персонализация в личните документи. Според плана болниците ще трябва да се 
модернизират и оборудват с иновативни технологии, като за това са предвидени 780 млн. лв. и за квалификация на 
персонала.  
Обърнато е внимание и на социалните мерки. За закриване на домове за стари хора и създаването на подходящи 
институции за грижа за тях са заделени 755 млн. лв. За възрастните е предвидено и дигитално обучение с 80 млн. лв. Със 
150 млн. ще се улесни достъпът на хората с увреждания - чрез софтуери, адаптирани превозни средства, технически и 
медицински устройства и др.   
По думите на Томислав Дончев е необходимо довършване на електролизацията, включително в системата на 
правосъдието и електронната идентификация. "Трябва да решим въпроса как гражданите да представят електронно себе 
си пред институциите, за да разгърнем потенциала на електронното управление. Има два много важни акцента – как се 
справяме със застаряването на населението, необходимостта да мислим за икономика, в която се ангажират възрастни 
хора и ученето през целия живот. Искам това да се превърне в реално работеща политика. Трябва да разгърнем спектъра 
от финансиране, регулация и мерки в системата", посочи вицепремиерът.  
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Според него има какво да се направи в сферата на образованието, тъй като "само след няколко години след завършване 
на някаква образователна институция, знанията вече са неактуални". 
"Културната индустрия също е застъпена в този план. Освен ново финансиране и дигитализация, е предвидена реформа 
на Фонд „Култура“, както и експорт на културна индустрия и достъп до повече европейски културно съдържание в 
България", допълни той.  
По думите на министъра на правосъдието Десислава Ахладова в четвъртия стълб от Националния план "Справедлива 
България" на преден план се поставя оптимизацията на съдебната карта и въвеждане на електронно правосъдие. 
"Като съществен елемент на реформата в съдебната система в резултат на широк кръг консултации по Националния план 
за възстановяване и устойчивост са предвидени мерки за една цялостна реформа и дигитализация на съдебните 
процедури. С цел постигане на всеобхватност тези мерки са консултирани с всяка заинтересована страна", заяви 
Ахладова.  
"Реформите са ключов елемент от съдебната система и са сред стратегическите приоритети на страната. На преден план 
се поставя оптимизацията на съдебната карта и въвеждане на електронно правосъдие. Акцентът върху електронното 
правосъдие беше и ключов аспект на предприетите в началото на годината мерки за ограничаване на разпространението 
на COVID-19 и беше подчертан в Доклада на Европейската комисия за върховенството на закона от 30 септември 2020 г.", 
посочи министърът на правосъдието. 
По думите й, след въвеждането на дигитализацията по всяко време гражданите и бизнеса ще могат да следят 
движението на всяко дело и да проследяват всяко забавяне на процедурите и сроковете, което ще доведе до 
прозрачност. "Предвиждаме и възможността по електронен път от всяка точка в страна да бъде подадено заявление или 
искова молба. Правителството въведе възможност при подаване на документи по електронен път таксата да бъде 
намалена с 15%, което ще улесни достъпа до правосъдие", добави Ахладова.  
И обясни, че промените в Гражданско-процесуалния кодекс са нормативната база, върху която ще се осъществява 
дигитализацията на съдебната система. "Всички тези мерки в стълб 4 са насочени към позитивен ефект както върху 
гражданите, така и върху бизнеса и подобряване на прозрачността, бързината и ефективността на съдебната система", 
допълни тя.  
 
√ Сачева: Не очакваме безработицата до края на 2020 да е повече от 7%  
Безработицата намалява от 9% през май на 6,9% през октомври. Това заяви пред БНР министърът на труда и социалната 
политика Деница Сачева и прогнозира известно покачване през декември, тъй като затворените бизнеси могат да 
освободят хора, които да отидат на бюрото по труда въпреки предложените икономически мерки. 
"Очакваме известен ръст на безработицата, но не очакваме да се случи нещо катастрофално да края на годината. Не 
очакваме безработицата до края на 2020 да е повече от 7%", категорична беше тя и посочи, че регистрираните 
безработни към днешна дата са 227 909 души, а най-много са в София, Пловдив, Бургас и Варна. 
Тя заяви, че поддържа тезата, че на 21-ви декември трябва да започне отваряне на бизнесите, като не се предвижда 
въвеждането на по-строги мерки. "Тези в момента дават възможност поне с 30% да можем да овладеем заболеваемостта 
и дори с по-висок процент да намалим смъртността от коронавируса". 
По думите и средствата, които отиват при работодателите по мерките "60 на 40", "80 на 20" и "Заетост за теб", са само за 
заплати и не могат да бъда използване за нищо друго. 
Тя беше категорична, че мерките могат да бъдат комбинирани, но един и същи човек - работник или служител - не може 
да получава пари по всички мерки едновременно, но един работодател може да комбинира всички мерки, за да осигури 
средства за различни свои работници и служители. 
Социалният министър заяви, че средствата са разчетени и до нова актуализация на бюджета до края на 2020-а година 
няма как да се стигне. 
"Това са по-скоро политически спекулации, че следващото правителство ще бъде изправено едва ли не пред спиране на 
социални плащания. Ние сме правили Бюджет 2021 така, че да имаме готовност да го изпълняваме и след изборите. Не 
сме залагали капани, не се водим от тънки политически сметки. Всичко, което се опитваме да направим, е хората да 
преминат през тази криза колкото се може по-щадящо". 
Започващата от понеделник, 30 ноември, мярка "Запази ме" ще даде възможност да се изплащат по 24 лева на ден до 
21-ви декември на работещите, които са осигурени на 8-часов работен ден, обясни министър Сачева. 
 
√ АПИ призовава шофьорите да тръгват на път само с автомобили, готови за зимни условия 
През нощта и днес - 30 ноември, се очаква понижение на температурите, а в Северна и Западна 
България  метеорологичната прогноза е за понижение на температурите, силен вятър и дъжд, който ще преминава в 
сняг.  
Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите, на които им предстои пътуване да тръгват с автомобили с 
подходящи гуми, да карат със съобразена скорост и повишено внимание, да спазват необходимата дистанция и да не 
предприемат резки маневри. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни 
условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника. 
Областните пътни управления следят метеорологичните прогнози по райони и ще предприемат обработка на настилките. 
В поддържането на 20 000 км републикански пътища през зимните месеци ще участват около 3000 снегопочистващи 
машини - снегорини, техника за разпръскване на пясък и т. н. По опорните пунктове има инертни материали - сол, пясък, 
калциев двухлорид за обработка на настилките. 
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Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното 
поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от 
денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ. 
 В агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за 
състоянието по републиканските пътища. 
 
√ КЗК разреши концесията на летище София  
Комисията за защита на конкуренцията публикува решение, с което разрешава на международния консорциум „Соф 
Кънект“ дa бъдe ĸoнцecиoнep нa Лeтищe Coфия и дa гo cтoпaниcвa пpeз cлeдвaщитe 35 гoдини.  
Дoгoвopът зa ĸoнцecиятa бe пoдпиcaн пpeз юли, нo влизането му в cилa става с  oдoбpeниe oт aнтимoнoпoлния 
peгyлaтop. KЗK мoжe дa блoĸиpa вcяĸa cдeлĸa, aĸo cмeтнe, чe имa pиcĸ зa ĸoнĸypeнциятa. 
Решението е постановено за незабавно изпълнение, но и може да бъде обжалвано относно неговата съобразност пред 
Административния съд София област от всяко трето лице в 14-дневен срок. 
Консорциумът включва „Меридиам Ийстърн Юръп Инвестмънтс“, „Меридиам Инвестмънтс“, „Меридиам 
Инфрастракчър  Юръп III“ и „Щрабаг“. Договорът беше подписан от министъра на транспорта на през юли 2020 г. Според 
условията му концесията е за 35 години, като в това време консорциумът се задължава да инвестира 608 млн. евро. 
Началната дата на концесията зависи от изпълнението (или отказа до степента, до която съответната страна може да се 
откаже) на всички предварителни условия, съгласно посоченото в приложение 5 към концесионния договор. Едно от тях 
е получаване от концесионера на окончателно и обвързващо разрешение за концентрация от българската Комисия за 
защита на конкуренцията или Европейската комисия, уточняват КЗК. 
Оборотът от услуги на "Летище София" за 2019 г. е 121 млн. лв., а летищните такси, които са преведени на 
министерството на транспорта са 110 млн. лв. В бъдеще те ще се събират от концесионера, като част от приходите му. 
Общият оборот за миналата година е 230 млн. лв. 
Междувременно Летище София обяви драстично поскъпване на летищните такси за следващата година. 
Образуването  на новите такси се обжалва от трите най-големи авиокомпании, които използват аеропорта - България Ер, 
Уизер и Райънер. 
 
√ Втората Covid-вълна попари икономическите и потребителските нагласи  
Икономическите и потребителски нагласи в ЕС, Еврозоната и в България се влошиха рязко през ноември под 
въздействието на втората вълна на Covid-19, която заля стария континент. Това показва последното проучване на 
Европейската комисия. 
Индексът, измерващ икономическото доверие в рамките на ЕС, се влоши през ноември за пръв път осем месеца насам, 
достигайки 86,6 пункта спрямо 90,2 пункта през октомври. Това е най-ниското ниво на индекса от юли. 
Аналогичният показател на икономическите нагласи в България пък спадна през ноември до 76,9 пункта от 79,0 пункта 
през октомври. Това представлява влошаване на бизнес нагласите в нашата страната за втори пореден месец и най-ниско 
ниво на индекса от август насам. Индексът на потребителското доверие в България пък се влоши през ноември до -31,0 
пункта от -29,1 пункта през октомври, достигайки най-ниско ниво от юни. 
Подобно на проучването за целия ЕС, през ноември се отчита влошаване на нагласите във всички по-важни сектори на 
българската икономика. В това число - сферата на услугите (спад на съответния индекс до -8,9 от -11,6 пункта през 
октомври) и в търговията на дребно (до -4,1 от +3,5 пункта месец по-рано), като в строителството спадът е по-сдържан 
(до -11,2 от -9,6 пункта). Единствено в промишлеността дори се отчита известно подобрение (до -11,8 пункта през 
ноември от -12,1 през октомври). 
"След частичното възстановяване на потребителските и бизнес нагласите между май и септември и колебанията през 
октомври, спадът през ноември е първият след драматичното влошаване при първата вълна на коронавирусната 
пандемия през пролетта", се казва в доклада на Европейската комисия. 
Влошаване на нагласите има във всички водещи икономически сектори - промишлеността, сферата на услугите, 
търговията на дребно и строителството, като най-сериозни са спадовете в сектора на услугите и при търговията на дребно 
с оглед на факта, че именно те са засегнати най-силно от въведените нови строги противоепидемични мерки в цяла 
Европа. 
Втората вълна на COVID-19 и последвалите я нови локдауни се отразяват доста негативно и на потребителските нагласи, 
като съответният индекс за еврозоната се понижи през ноември до -17,6 от -15,5 пунктa през октомври, а за целия ЕС - до 
-18,7 от -16,5 пункта, като и двата индекса достигнаха най-ниски нива от месец май насам. 
В същото време индексът, измерващ очакванията за заетостта и трудовия пазар, също бележи понижение в рамките на 
целия ЕС (до 87,2 от 90,5) и в частност на еврозоната (до 86,6 от 89,9), а за България - до 99,1 пункта през ноември от 
100,2 пункта месец по-рано. 
 
√ Европейският съюз осъди убийството на иранския ядрен физик Мохсен Фахризаде  
В декларация на външнополитическата служба на Европейския съюз, разпространена в събота, ЕС осъди терористичния 
акт, при който в петък бяха убити ядреният физик Мохсен Фахризаде - шеф на изследователския център при 
министерството на отбраната, и още няколко души, предава ТАСС.  
„Това е криминално престъпление, което противоречи на принципа за защита на човешкия живот, отстояван от ЕС”, се 
казва в документа. Върховният представител на Съюза за външните работи и сигурността Жозеп Борел изрази 
съболезнования на близките на загиналите и пожела скорошно оздравяване на ранените. 

http://www.api.bg/


24 

 

„В днешното време на неопределеност повече от всякога е важно всички страни да запазят спокойствие и да проявяват 
максимална сдържаност, за да се избегне ескалация, от която никой не може да има интерес”, се казва още в 
декларацията. 
Междувременно президентът на Иран Хасан Рохани обвини Израел за убийството на Фахризаде. За това "кърваво 
престъпление" е отговорен „наемническият узурпаторски ционистки режим“, заяви държавният глава. 
„Убийството на мъченика Фахризаде показва отчаянието на нашите врагове и дълбочината на тяхната омраза... Неговото 
мъченичество няма да забави нашите постижения“, подчерта Рохани и настоя, че Техеран ще отмъсти за смъртта на 
учения. Подобна закана отправи и върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей. 
 
√ Европейските фондови пазари ще изпреварят американския през следващата година, смята експерт  
Печалбите на фондовия пазар в САЩ ще бъдат засенчени от тези на редица други региони по света през 2021 г. Това 
заяви пред Си Ен би Си Боб Паркър, член на инвестиционния комитет в Quilvest Wealth Management. 
„Живеем в интересно време за пазарите, в което очаквам през следващите шест до девет месеца пазарите извън САЩ да 
се представят по-добре от тези в страната“, коментира Паркър. 
В проучване, изпратено до Си Ен би Си, паркар отбелязва, че инвеститорите ще започнат да се фокусират върху пазарите 
и секторите, които се възстановяват бързо след поставянето под контрол на пандемията. 
Той очаква европейските фондови пазари да бъдат сред най-добре представящите се, като тези в Обединеното кралство, 
Испания и Италия ще бъдат водят ралито. От началото на ноември испанският бенчмарк IBEX 35 е напреднал с близо 
24%, а италианският FTSE MIB – с 21% 
Паркър обясни, че до този месец голяма част от движението на пазарите е било ръководено от американските акции, 
които регистрираха по-добро представяне от останалите, особено в технологичния сектор. През ноември обаче 
фокусираните върху технологиите пазари се представят по-слабо. 
От началото на мсеца индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq  се е повишил с близо 10%, сочат данни на 
Refinitiv. Същевременно с това промишленият индекс Dow Jones, които включва повече акции, зависими от цикличното 
икономическо възстановяване, е напреднал с 13%. 
Новините за развитието на ваксините срещу COVID-19 на Pfizer и Moderna подкрепиха Dow на фона на надеждите, че 
скоро икономите може да се отворят и да започнат да се възстановяват от кризата. 
 
√ Повишения на борсите в Европа в края на седмицата  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха повишения в ранната търговия в петък, след като 
испанските банки BBVA и Banco Sabadell прекратиха преговорите си за сливане, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 0,16 пункта, или 0,04%, до 391,79 пункта. Бенчмаркът е напът да 
регистрира четвърти пореден седмичен ръст, макар че печалбите тази седмица бяха ограничени от нарастващият брой 
на заразените с COVID-19 на континента и въвеждането на по-строги ограничителни мерки срещу разпространението на 
заразата. 
 Немският показател DAX напредна с 38,36 пункта, или 0,29%, до 13 324,93 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 се понижи с 29,56 пункта, или 0,46%, до 6 333,37 пункта. Френският измерител CAC 40 записа ръст от 29,09 
пункта, или 0,52%, до 391,79 пункта. 
Акциите на BBVA поскъпнаха с 2,39%, докато тези на Banco Sabadell поевтиняха с 11,88%, след като двете банки не успяха 
да стигнат до споразумение за сливане. Очакванията са този резултат да се отрази негативно на Banco Sabadell, която бе 
считана за по-слабото звено в потенциалната нова финансова институция. 
 „Настроението на пазарите е много смесено тази сутрин, като някои негативни заглавия, свързани с COVID-19, 
ограничават печалбите. Инвеститорите обаче залагат, че скоро ще бъдат обявени нови мерки за стимулиране на 
европейската икономика, които да подобрят икономическите условия“, коментира Симона Гамбарини от Capital 
Economics 
Междувременно проучване на Европейската комисия показа, че икономическото доверие в Еврозоната е спаднало през 
ноември за първи път от седем месеца насам, след като Европа бе ударена от втората вълна на коронавируса. 
Акциите на британският фармацевтичен гигант AstraZeneca поевтиняха с 0,40% на фона на възникналите въпроси след 
последните резултати от клиничните изследвания на нейната ваксина срещу COVID-19. Главният изпълнителен директор 
на компанията съобщи, че тя ще проведе допълнителни изследвания, за да оцени ефективността на ваксината при прием 
на по-малки дози от нея. 
Като цяло търговията бе вяла, тъй като вчера пазарите в САЩ останаха затворени заради Деня на благодарността. 
Ръст в Азия 
Борсите в Азиатско-тихоокеанския регион запписаха предимно повишения в петък на фона на надеждите, че напредакът 
в разработването на ваксина срещу COVID-19 ще помогне за ускоряване на икономическото възстановяване, макар че 
някои анализатори предупреждават, че е твърде рано да се водят подобни заключения. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши със 107,4 пункта, или 0,4%, до 26 644,71 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 38,57 пункта, или 1,14%, до 3 408,31 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite записа ръст от 7,65 пункта, или 0,34%, до 2 253,12 пункта.  Хонконгският 
измерител Hang Seng добави 75,23 пункта към стойността си, или 0,28%, достигайки ниво от 26 894,68 пункта. 
Китайските пазари бяха подкрепени от новината, че печалбите на индустриалните предприятия в страната са се 
повишили за шести пореден месец през октомври, записвайки ръст от 28,2% на годишна база. 
Южнокорейският индекс KOSPI се повиши с 7,54 пункта, или 0,29%, до 2 633,45 пункта. 
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Австралийският бенчмарк ASX 200 отчете спад от 35,3 пункта, или 0,53%, до 6 601,1 пункта. 
У нас 
Повечето индекси на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният 
бенчмарк SOFIX отчете ръст от 0,58 пункта, или 0,14%, до 425,20 пункта. BGBX40 се повиши с 0,08 пункта, или 0,08%, до 
97,38 пункта. BGTR30 напредна с 1,05 пункта, или 0,22%, до 483,53 пункта. BGREIT се понижи с о,13 пункта, или 0,10%, до 
131,22 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Започват масови проверки в къщите за гости за спазване на мерките  
Министърът на туризма Марияна Николова ще сезира РЗИ, Комисията за защита на потребителите и МВР, с които да 
извършат масови проверки на къщи за гости и хотели за студентския празник. Реакцията идва след репортаж на NOVA, 
който показа как къщи за гости са готови да приемат над 15 празнуващи, въпреки наложените ограничения. 
Изразявам своето възмущение и недоумение към някои икономически субекти, които са решили да погазят законите на 
страната. Никой по никакъв повод не може да си позволява да нарушава тези правила, заяви Николова в ефира на 
„Здравей, България". Министърът увери, че ако при проверките бъдат констатирани нарушения, обектите ще бъдат 
затворени до края на сезона и ще понесат цялата строгост на закона. 
Ще сезирам и министъра на вътрешните работи още днес. Ще бъда безкомпромисна спрямо нарушителите, защото 
безскрупулното поведение само на един е достатъчно да доведе до трайни поражения върху имиджа на всички хотели, 
допълни още министърът на туризма. Ако при проверките се стигне до заключена врата и недопускане на 
инспектиращите, ще се търси съдействие от органите на реда. 
 
√ Емил Димитров: Задава се сериозна водна криза  
Екоминистърът Емил Димитров в петък дойде изненадващо в парламента, за да предупреди депутатите за лошото 
състояние на язовирите у нас. Той заяви, че Бургас е пред сериозна водна криза, която до 6 месеца ще е факт и в морския 
град предстои да се случи „Перник 2". 
Подобна е ситуацията и с други язовири в страната. Димитров изрази притеснение, че политиката по отношение на 
язовирите е сериозно изостанала. 
„Защо съм дошъл при вас? Да ви се помоля, да поискам съдействие, не да носите моята отговорност, аз ще си нося 
кръста, но да вземем едно изключително важно решение. Не с временна комисия, не с анкетна комисия, не с разговори 
тук-там, където и да било. Да ви поканя да дойдете по двама представители от партия в Министерството на околната 
среда и водите. Ще ви покажа всички карти. Ще ви покажа и черните карти, които се крият. Догодина, уважаеми дами и 
господа, ще има водна криза в земеделието. Ще имате трети път избори - един път редовни, един път президентски и 
един път водни бунтове". 
Министърът обяви още, че язовирите са обезпечени на 40-45% към днешна дата: „Телефон с дядо Боже нямам, не знам 
дали ще вали. Тази година дадохме вода на всички, никой не го призна, никой не го каза. Догодина имаме 45 (процента), 
ако ние го направим на 70-75 ще спасим цял един отрасъл". 
След изказването му опозицията призова за оставката на правителството. От ДПС поискаха премиерът Бойко Борисов да 
бъде изслушан в Народното събрание. 
 
√ Брутният външен дълг достигна 37.9 млрд. евро към септември  
Брутният външен дълг на страната достига 37,9 млрд. евро към края на септември 2020 г., показват най-скорошните 
данни на Българска народна банка (БНБ). На годишна база той се увеличава с 8.5%, а от януари насам със 7.7%. 
В края на септември 2020 г. дългосрочните задължения са 29,7 млрд. евро, като нарастват с 3,2 млрд. евро спрямо края 
на 2019 г.. Дългосрочният дълг се повишава с 3,4 млрд. евро на годишна база. 
Краткосрочните задължения възлизат на 8,1 млрд. евро. Те намаляват с 543.7 млн. евро спрямо края на миналата година. 
Краткосрочният външен дълг също върви надолу, като за година е надолу с 432.9 млн. евро. 
Дългът на сектор "Държавно управление" в края на третото тримесечие на 2020 г. е 7,5 млрд. евро. От началото на 
годината той нараства с малко над 2 млн. евро. Външните задължения на сектора се повишават на годишна база с 2,084 
млрд. евро, сочат още данните на БНБ. 
 
√ Единният портал за електронно правосъдие тръгва до дни  
Единният портал за електронно правосъдие ще заработи до дни, обяви представляващият Висшия съдебен съвет Боян 
Магдалинчев. „За период от два месеца беше отложено образуването на електронни дела през единната 
информационна система, защото трябваше доизчистване на технически моменти" , каза той в рамките на дискусията по 
Плана за възстановяване и устойчивост, който ще се финансира с евросредства. „От 10 декември тя трябва да започне да 
функционира във всички органи на съдебната власт", добави Магдалинчев. 
Министърът на правосъдието Десислава Ахладова обяви, че с осигуреното финансиране по Плана „след въвеждането на 
дигитализацията по всяко време гражданите и бизнеса ще могат да следят движението на делото и да проследяват всяко 
евентуално забавяне на процедурите и сроковете". 
„Това неминуемо ще доведе до прозрачност. Предвиждаме също така възможността по електронен път, от всяка точка 
на страната да може да бъде подадено например заявление или искова молба", добави тя. 
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√ 100 милиарда евро загуби за цяла Европа ще донесе затварянето на зимните курорти  
Ние като общество очакваме от европейските политици авангардни, а не ретроградни решения. Решението за ски 
курортите е консервативно и нереалистично. Считаме, че аргументите не издържат. Икономиката е част от живота ни. 
Здравето също е такова, но и то струва пари. Подобно решение означава компенсации на загуби за над 100 милиарда 
евро за цяла Европа. Това заяви в ефира на „Здравей, България" изпълнителният директор на Националния борд по 
туризъм д-р Полина Карастоянова. Тя благодари на правителството за заетата позиция и увери, че всичките ни зимни 
курорти спазват наложените мерки. 
Изравняването на PCR и бързите антигенни тестове е наложително. Това ще доведе до сериозна подкрепа за авиацията и 
пътуванията, каза Карастоянова. Тя добави, че в нашите курорти са инвестирани хиляди за санитарни уреди и 
покриването на хигиенните изисквания. Тези места са по-сигурни дори и от домовете ни. Защото вкъщи много хора 
нямат възможност да чистят през няколко часа, добави още д-р Карастоянова. 
 
√ На 1 декември са възможни затруднения при продажбата на е-винетки  
Във вторник - 1 декември, между 17 ч. и 21 ч., са планирани дейности по внедряване на актуализации на електронната 
система за събиране на пътни такси - винетки и тол. Възможно е да възникнат частични забавяния и прекъсвания, които 
биха могли да затруднят продажбите на електронни винетки и маршрутни карти. Актуализациите няма да повлияят на 
автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили 
над 3,5 тона. 
За избягване на риска от проблеми с покупката на е-винетка за леки коли и на маршрутна карта за камиони и автобуси по 
време на предвидените актуализации, препоръчваме на шофьорите внимателно да планират пътуването си по 
републиканската пътна мрежа и да купят своевременно електронната си винетка или маршрутна карта. 
 
√ ЕС ще удължи с още 6 месеца санкциите срещу Русия  
На срещата си на 10 и 11 декември лидерите на 27-те страни-членки на Европейския съюз ще вземат политическо 
решение за удължаване с още половин година на икономическите санкции срещу Русия, чийто срок изтича на 31 януари 
2021 г. Това е заявил за агенция ТАСС дипломатически източник от делегацията на една от европейските страни в Съвета 
на ЕС. 
"Както се очаква, на срещата ще бъде засегната темата за договореностите от Минск (б.р. - по урегулиране на конфликта 
в Украйна), в рамките на която лидерите ще приемат политическо решение да удължат санкциите с поредни шест 
месеца, тъй като няма съществен прогрес в реализирането им (на Минските договорености)", отбелязва източникът. 
По неговите думи, очаква се на срещата канцлерът на Германия - Ангела Меркел, и президентът на Фанция - Еманюел 
Макрон, по традиция да информират останалите лидери за хода на реализацията на минските договорености. 
"Не очакваме особени дискусии по темата, защото ситуацията е ясна - не виждаме каквито и да е промени", допълва 
дипломатът. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Икономика и мерки; 
- Готови ли са снегопочистващите фирми; 
- Мерките в туризма; 
- Мръсен въздух в София; 
- Старите къщи в София; 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Сняг и поледици; 
- Как се справят с трудностите учениците и учителите. Гост: Красимир Вълчев; 
- Нарушават ли се мерките за 8-ми декември. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Хиляди българи предлагат селските си къщи без пари; 
в. Труд - Пълният текст на интервюто на премиера Бойко Борисов за германския вестник Франкфуртер Алгемайне 
Цайтунг: Политикът, пистолетът и парите; 
в. Телеграф - Стратегия за пътна безопасност 2021-2030 г. предвижда: С 30 км/ч в центъра на града; 
в. Монитор - Нулев ДДС за ваксини за COVID-19; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Уж стресирани от Ковид българите смело теглят заеми за жилище; 
в. 24 часа - България изнася трюфели за 150 млн. евро годишно; 
в. Труд - Помощ в размер на 80% от заплатата; 
в. Труд - 7000 фирми са сложени nog лупа от данъчните; 
в. Телеграф - Дадохме 100 млн. лв. повече за здравеопазване този месец; 
в. Телеграф - Аптеки разнасят лекарства по домовете; 
в. Монитор - Премиерът обяви при инспекция на завод край Пловдив: над 100 млн. лева отгоре дадени за 
здравеопазване този месец; 
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в. Монитор - ДАПИ предупреди шофьорите да не тръгват с гуми галоши: Първият сняг иде днес - в Северна и Западна 
България; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Бойко Борисов, министър- председател на България: Аранжирали са снимките от спалнята ми по методите на 
КГБ, кюлчетата са внесени в дамска чанта; 
в. Труд - Министърът на младежта и спорта Красен Кралев, пред "Труд": Нова карантина, щеше да е пагубна за елитните 
спортисти; 
в. Телеграф - Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма към Унибит: Половин милион 
българи ще пътуват за прзниците; 
в. Монитор - Йолин Дончева, председател на Асоциацията на студентите медици в България: 100 студенти по медицина 
желаят да работят в COVID отделение; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - България никога не е била фашистки окупатор!; 
в. Труд - "Големият рестарт" - диктатура на глобалния елит; 
в. Телеграф - Винаги ще измислят как да ти вземат парите; 
в. Монитор - Не вярвайте овчедушно в края на книгите. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 30 ноември 
София 

- Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова ще се включи в конференция на високо равнище по 
въпросите на туризма по покана на Испания. 

- От 9.00 ч. ще се проведе онлайн заседание на Общото събрание на Българската академия на науките (БАН) за 
избор на председател на Академията. 

- От 9.00 часа в храм „Св. Андрей" ще започне Архиерейска Света Литургия, оглавена от епископ Поликарп. 
- От 11.00 ч. в централата на АБВ ще се проведе пресконференция. 
- От 17.00 ч., в НБУ ще се проведе публична лекция на д-р Джейн Муита, която ще бъде предавана на живо в 

Youtube канала на Университета. 
*** 
Добрич 

- От 10.00 ч. във „Фейсбук" страницата на Младежки център - Добрич ще се състои инициативата „Напиши песен 
за Коледа" III. 

 

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

