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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Българска свободна телевизия 
 
√ Председателят на АИКБ Васил Велев в «Актуално от деня»  
Коментар на мерките, които предприема държавата за бизнеса  
Няколко мерки са в ход за подпомагане на бизнеса. До момента са достигнали като безвъзмездна помощ 173 млн.лева 
за микро- и малки предприятия, но по-скоро за микро. Мярката за средни предприятия е пред разплащане, а помощта, 
обявена за малки предприятия, има опасност дори и да не стартира, макар че вече трябваше да е разплатена. Това каза 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България в ефира на предаването „Актуално от деня“ по 
БСТВ. 
Той заяви, че вдигането на възнаграждения в бюджетната сфера с 43% по време на криза, не е уместен ход, при 
положение, че частният сектор страда. И допълни, че увеличаването на разходите за отбрана също не е необходимо в 
период на такава криза. 
За повече информация вижте цялото видео.  
 
В. Монитор 
 
√ Затворените бизнеси получават между 10 и 20% от загубените обороти 
156 млн. лв. ще бъдат пренасочени за изпълнението на новата антикризисна мярка в подкрепа на затворените със 
заповедта на здравния министър бизнеси в страната. Обсъжда се да има две ставки, които варират между 10 и 20% в 
зависимост от това кои сектори са засегнати. Работата по процедурата е на финален етап, съобщи министърът на 
икономиката Лъчезар Борисов по време на заседанието на ресорната парламентарна комисия, предаде БТА.  
По думите на Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал те ще бъдат в размер на 20% за дейностите, които 
са извън търговията, и 10 на сто за търговията 
С цел процедурата да бъде бърза и прозрачна е създаден специализиран модул в ИСУН за подаване на документи, 
предвижда се и включването на Националната агенция по приходите (НАП). За последно обаче е необходимо съдействие 
от депутатите за даване на подобни функции на Агенцията или през Закона за извънредното положение или през Закона 
за НАП. Министърът припомни, че средствата се пренасочват от две други процедури на оперативната програма 
"Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК), които са отложени и се търси вариант да се дофинансират през следващия 
програмен период, включително през ОПИК и през REACT EU. 
Той допълни, че се очаква мярката да засегне около 1 млрд. лева обороти, като уточни, че по темата се водят разговори с 
бизнеса. 
От Управляващия орган на ОПИК съобщиха, че се планира НАП да е бенефициент на програмата. Вече е започнало 
изготвянето на условията за кандидатстване, като остава детайлизирането на основни моменти, които след обсъждане с 
работодателите ще са ясни. На следващия етап са предвидени подготовката за нотификация от Европейската комисия 
(ЕК) и заседание на Комитета за наблюдение на програмата за одобрение. Предприети са мерки НАП да подготви 
условия за кандидатстване за фирмите, които да подават заявления още в края на другата седмица. 
„Докато се набират заявленията и се разглежда кои предприятия са допустими, ще може да се получи одобрение от ЕК и 
да се извървят и другите стъпки, като целта е най-бързо тези средства да достигнат до компаниите“, заявиха от 
оперативната програма. 
Борисов коментира, че идеята е нотификацията и вземането на решение от наблюдаващия комитет да се случат 
едновременно с отварянето на процедурата. Планирано е кандидатстването да става за една седмица, а 
7 дни след него да започне разплащането към бизнеса 
Водят се и разговори с финансовия министър в този времеви буфер на осигуряване средствата от оперативната програма 
към НАП да има други средства, които да се използват за директно разплащане. Така в рамките на месец декември 
трябва да започне изпълнението на процедурата на базата на получените проектни предложения, каза министърът и 
допълни, че това ще стане без да има никаква административна тежест към бизнеса, засегнат от противоепидемичните 
мерки. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AabKYMb3YwY
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В. Стандарт 
 
√ Л.Борисов: Покриваме до 20% от загубения оборот 
156 млн. лв. ще бъдат пренасочени за изпълнението на новата антикризисна мярка в подкрепа на затворените със 
заповедта на здравния министър бизнеси в страната. Помощтта ще бъде диференцирана, в зависимост от загубените 
обороти, съобщи министърът на икономиката Лъчезар Борисов, цитиран от БНР. 
Две ставки - 10% или 20% от загубените обороти в зависимост от степента, в която са засегнати бизнесите, са договорили 
работодателите и властта. 
"Съответно 20 за дейностите, които са извън търговията, и 10 за търговията" - обясни Васил Велев от Асоциацията на 
индустриалния капитал. 
Засегнатите бизнеси ще подават заявленията си през НАП, като целта е мярката да се прилага още от следващите дни, 
допълни министър Лъчезар Борисов. 
"Това, което сме предвидили - насочваме 156 милиона лева, но нека да видим очакванията, анализите, това, което към 
момента се очаква за бизнеса е, че около 1 милиард лева обороти могат да бъдат засегнати, но това е разговор, който 
водим с бизнеса ежедневно". 
Парите ще дойдат от оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съобщи министърът на икономиката 
Лъчезар Борисов пред ресорната парламентарна комисия. 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНT 
 
√ НС отхвърли ветото на президента върху Закона за ДДС  
Почти без дебати, със 121 гласа "за" и 74 "против", парламентът отхвърли ветото на президента върху Закона за ДДС. 
Държавният глава върна норматива с мотив, че в преходните и заключителните разпоредби е вкарана точка, която 
предвижда при просрочване на бърз кредит, длъжникът да заплаща двойно главницата по заема. 
 
√ България ще получи 11,5 млрд. евро по оперативни програми  
България ще получи 11,5 милиарда евро през следващите 7 години. Това става възможно, след като европейските 
институции постигнаха споразумение по Общия регламент на европейските фондове. 
От парите за страната ни - 5 милиарда евро ще бъдат за регионално развитие, 2 милиарда - за инвестиции в заетостта, 1,5 
милиарда - за околната среда, 1 милиард - за енергийния преход. Това уточни евродепутатът Андрей Новаков, който 
беше един от преговарящите. 
"От днес нататък държавите, общините, бенефициентите ще знаят на какви условия трябва да отговарят, за какви 
изисквания трябва да са подготвени, така се да получат европейско финансиране. Това означава край на неяснотата. 
Ясно е как ще се разпределят европейските средства, а в случая говорим за 330 милиарда евро", каза Андрей Новаков - 
евродепутат ГЕРБ/ЕНП. 
 
БНР 
 
√ КЕВР решава за нови цени на водата в 26 района 
Новите цени на водата за 26 различни района на страната ще бъдат обсъдени в Комисията за енергийно и водно 
регулиране (КЕВР). Предложенията на регулатора се движат от поскъпване с 6 на сто до поевтиняване с 22 процента за 
различните ВиК дружества. 
За да определи дали да има поскъпване или поевтиняване на ВиК услугите в различните райони на третата година, 
регулаторът е проверил изпълнението на 5-годишните бизнес планове на дружествата, казва Ивайло Касчиев от КЕВР. 
„До момента изменението на одобрените цени беше свързано единствено с натрупаната инфлация. Сега вече се отчита и 
реално свършената работа от дружествата по отношение на изпълнението на инвестиционните програми и показателите 
за качество“. 
Поскъпване на ВиК услугите е предвидено в 7 града, като най-голямото е от 6% и е за София и Разград. 
В случая с водата поевтиняването може да бъде разглеждано и като лоша новина, защото означава, че ВиК дружествата 
не са се справили, казва още Ивайло Касчиев. 
„Има няколко оператора, които се открояват с недобри постигнати резултати и при тези дружества намалението на 
одобрените цени е сравнително най-високо спрямо другите“. 
Поевтиняване е предвидено за 16 населени места, като най-голямото е във Видин – с близо 22%, в Сливен – 17%, в Ямбол 
и Добрич – 14-15%. 
Без промяна остава цената на водата в Монтана. 
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За пръв път ВиК дружествата в Хасково и Търговище имат одобрени бизнес планове. Там, както и в градовете Варна, 
Силистра, Монтана, Шумен, Враца, Добрич, Ловеч и Стара Загора услугата ще струва над 3 лева за кубичен метър. Най-
скъпо ще е в Разград – 3,63 лeва.  
 
√ БНБ удължи до март 2021 г. разсрочването на банковите кредити на засегнатите от Covid кризата 
На свое заседание на 2 декември Българската народна банка взе решение да удължи до 31 март 2021г. законодателните 
и частните мораториуми върху плащанията по банковите кредити на кредитополучатели, които са засегнати от 
коронавирусна криза. Предишният срок на този мораториум беше до 30-и септември 2020 г. 
Решението на БНБ идва непосредствено след днешното решение на Европейския банков орган (ЕБО, или EBA) да 
реактивира насоките от април тази година относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по 
кредити. От ЕБО посочиха, че максимално допустимият срок на отсрочванията е девет месеца, като този срок включва и 
срока на вече одобрено отсрочване по съответната експозиция. 
Управителният съвет на БНБ реши на заседанието на 2-ри декември, че ще спазва гласуваните от Европейския банков 
орган насоки относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на 
кризата, предизвикана от Covid-19. 
На база на гласуваните в ЕБО насоки и съобразно определените в тях условия БНБ отново има правната възможност да 
разгледа за утвърждаване евентуален нов проект на Асоциацията на банките в България за удължаване на частния 
мораториум върху плащанията по  банкови кредити във връзка със ситуацията с Covid-19, съобщава Българската народна 
банка. 
През септември 2020 г. след анализ на ефектите от мораториумите и възможностите за нормализиране на 
икономическата активност и финансовото посредничество, ЕБО взе решение за преустановяване на мораториумите 
върху плащанията. С това решение на ЕБО, дефиниращо рамката за целия европейския банков сектор, ефективно 
отпадна правната възможност Българската народна банка да утвърждава нови такива мораториуми. 
Междувременно обаче се наблюдава повторно ускорено разпространение на пандемията, което доведе до различни по 
обхват, дълбочина и продължителност ограничителни мерки както в България, така и в целия Европейски съюз. Това 
отново постави на дневен ред необходимостта от разглеждане на възможността за удължаване действието на насоките 
на ЕБО. Българската народна банка заедно с останалите национални надзорни органи участваше във възобновените в 
ЕБО дискусии по тази тема, където се анализират ефектите от подобни мерки върху икономиката и съответно върху 
балансите на кредитните институции. 
Независимо от различните ефекти върху националните банкови системи възможността за общ подход към проблема е 
единствено възможният начин за спазване на пруденциалната и регулаторна рамка при третирането на експозиции, 
попаднали под мораториум след съответната преценка от страна на банките. Също така банките следва да осигурят 
необходимите им ресурси за посрещане на бъдещо влошаване в качеството на кредитите. 
Поради това Българската народна банка планира да продължи и през 2021 г. да прилага всички мерки, приети през 
месец март 2020 г, като мярката за неразпределение на дивиденти ще покрие и печалбите от текущата година. 
 
√ Близо 400 са получените заявления по мярката „Запази ме“ за два дни 
Близо 400 са получените заявления по новата мярка „Запази ме“ само за двата дни, откакто тя започна. 
Това обяви пред ресорната парламентарна комисия социалният министър Деница Сачева. Мярката предвижда 
компенсации от 24 лева на ден за работещи в неплатен отпуск до 60 дни: 
"В момента събираме документи за всички тези, които бяха затворени от 29 октомври до момента. Разбира се, за 
декември също е възможно да се подават заявления, но самото изплащане ще настъпи, след като приключи съответният 
период. Всеки един ден неплатен отпуск, за него се дължи съответното обезщетение". 
 
√ Германия ще удължи Covid рестрикциите до 10 януари, заяви Ангела Меркел 
Германия ще удължи срока на въведените заради новия коронавирус ограничителни мерки до 10 януари, съобщи 
канцлерката Ангела Меркел, цитирана от Ройтерс и БТА. 
"Провинциите ще удължат срока на мерките от 20 декември до 10 януари. По принцип нещата ще останат каквито са 
сега", каза Меркел след разговори с ръководителите на германските провинции. 
"Още през ноември казахме, че мерките ще останат в сила, ако няма съществени изменения (в ситуацията с 
коронавируса). Ако положението със случаите на заразяване продължи да се развива като сега, ще се срещнем още 
веднъж на 4 януари", съобщи Меркел. 
Меркел заяви, че не може да каже кога ЕС ще разреши ваксина срещу Covid-19. 
"Не мога да кажа дали това ще стане преди Коледа или веднага след това. Трябва да се изчака", каза тя. 
Меркел уточни, че първо ще бъдат ваксинирани здравните работници и силите на реда, както и хора от третата възраст и 
болни. 
"Знаем, че през първото тримесечие (на 2021 г.) ще получим 7 милиона дози", заяви тя, имайки предвид ваксините на 
компаниите „Модерна“ и на „Пфайзер/Бионтех“. За ваксината на „АстраЗенека“ Меркел каза, че засега не може да 
съобщи нищо конкретно. 
 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101383013
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√ Производствените цени в България са се повишили за втори пореден месец 
На годишна база цените в индустриалния сектор у нас са намамели по-малко от средното в ЕС и еврозоната 
Производствените цени в България са се повишили за втори пореден месец в синхрон с ръстовете в сектора в еврозоната 
и ЕС през октомври, показват данните на Европейската статистическа служба Евростат. 
Цените на производителите у нас са се повишили с 0,5% на месечна база през октомври. Това е вторият месечен ръст за 
показателя, като през септември той нарасна с 0,4%. Спрямо същия период през предходната година се наблюдава 
понижение на цените в производствения сектор у нас - с 1,4%, което е под средното понижение от 2% за еврозоната и ЕС, 
показват данните на Евростат.  
Същевременно производителите в еврозоната отчитат повишение в цените повече от очакваното през октомври, като 
икономиката продължи да се възстановява преди втората вълна на пандемията COVID-19, показват данните. 
Статистическата служба на Европейския съюз Евростат обяви, че производствените цени в 19-те държави, споделящи 
еврото, са се повишили с 0,4% на месечна база, а са се понижили с 2% на годишна база. Икономистите, анкетирани от 
Ройтерс, очакваха 0,2% месечно увеличение и 2,4% годишен спад. В ЕС повишението на месечна база е с 0,3%, а на 
годишна база спадът е като този в еврозоната (- 2%).  
Цените на производители са ранна индикация за крайните цени, плащани от потребителите, които Европейската 
централна банка иска да запази под, но близо до средносрочната цел от 2%. Банката обаче не успява да постигне тази 
цел през последните осем години. 
Разходите за енергия бяха основният фактор, движещ индекса на цените на производител през октомври, тъй като 
цените на енергията се повишиха с 1,4% за месец. На годишна база те отчитат спад от 7,6%. Без този колеблив компонент 
фабричните цени се повишиха с 0,1% спрямо предходния месец септември и се понижиха с 0,2% спрямо година по-рано. 
На месечна база най-високите увеличения на цените на индустриални производители са регистрирани в Белгия (+ 3,7%), 
Ирландия (+ 2,1%) и Хърватия (+ 1,1%), докато най-големият спад се наблюдава в Дания (-2,4%), Кипър (-0,5%), Испания и 
Латвия (и двете -0,4%). 
 

 
 
√ Новият Закон за индустриалните паркове мина на първо четене 
Основната цел е да се улесни изграждането и развитието на индустриална база, която да отговаря на 
съвременните потребности на инвеститорите 
Депутатите приеха на първо четене изцяло нов Закон за индустриалните паркове. От мотивите на Министерски съвет 
става ясно, че новият нормативен акти урежда статута на индустриалните паркове, условията и реда за тяхното 
създаване, изграждане, функциониране и развитие. 
Основната цел е да се улесни изграждането и развитието на индустриална база, която да отговаря на съвременните 
потребности на инвеститорите, както и развитие на производства и услуги с висока добавена стойност и подобрени 
условия на труд и подобряване на икономическата ефективност на предприятията, чрез внедряване на 
научноизследователска и развойна дейност, на иновации и на трансфер на технологии. 
Законопроектът дели индустриалните паркове по два критерия - собственост и дейности, за които паркът е 
предназначен. По първия критерий паркът е държавен, общински, съвместен. Съвместният може да е между държавата 
или една или повече общини, или частен. По втория критерий паркът може да бъде три вида, в зависимост от 
производствените дейности. 
След кратък дебат по темата управляващи и опозиция постигнаха консенсус за удължаване на срока за предложенията 
между първо и второ четене, за да се изчистят някои текстове в законопроекта, допълва Агенция „Фокус“. 
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√ България е сред 13-те страни в света с над двоен ръст на минималната заплата за 10 г. 
Коронакризата ще окаже силен натиск върху заплащането на труда в близко бъдеще, според доклад на МОТ  
България е една от 13 държави от общо 153, в които е отчетен над двоен ръст на минималната заплата в периода 2010-
2019 г., посочва се в доклад на Международната организация по труда (МОТ), публикуван днес.  
Сред останалите държави са Камбоджа, Ирак, Литва, Нигерия, Сиера Леоне и други. 
В сравнение с продуктивността на труда минималната заплата в България обаче е нараснала почти три пъти по-бързо за 
периода, показват още данните – с 9 на сто спрямо 3,3% за производителността. 
Данните показват още, че в България заплатите са паднали средно с 3,9% към края на второто тримесечие на 2020 г. 
заради пандемията. Общо 0,6% от възнагражденията в страната ни са изгубени заради загуба на работни места, а 3,3% - 
заради намалено работно време, констатират от организацията. 
Страната ни е и на трето място сред 42 държави по дял на социалните и здравни осигуровки и данък върху доходите, 
които се дължат върху минималната заплата – 22%. В данните се включват както плащаните от работодателя, така и от 
работника суми. 
На първо място е Унгария с 34%, следвана от Германия с 25%. На последно място е Малави, където минималната заплата 
е необлагаема и не се плащат социалноосигурителни вноски. Преди това е Мексико с 3%, както и Индонезия с 5% - и в 
двете страни само за социални и здравни вноски, без данък върху доходите. 
Заплатите намаляват заради кризата 
Месечните заплати забавят растежа си и дори намаляват през първите шест месеца на 2020 г. заради пандемията от 
COVID-19. Това се посочва в нов доклад на Международната организация на труда (МОТ), публикуван днес. 
Организацията прогнозира, че в две трети от страните, за които има официални данни за заплащането на труда, кризата 
вероятно ще окаже силен натиск върху заплатите в близко бъдеще. 
Заплатите на жените и нископлатените работници са непропорционално засегнати от кризата, подчертава се в 
документа. Освен това, увеличението на средните заплати в една трета от страните изглежда се дължи на значителния 
брой по-нископлатени работници, които губят работните си места, като така се изкривява средната стойност. 
В страните, в които се предприеха решителни мерки за запазване на заетостта, последиците от кризата се усещат 
предимно като спад на заплатите, а не като огромна загуба на работни места, казва се още в доклада. 
Неравномерно засегнати пазари на труда 
Данните на организацията показват, че не всички работници са еднакво засегнати от кризата. Въздействието върху 
жените е по-лошо, отколкото върху мъжете. 
Оценките, базирани на извадка от 28 европейски държави, показват, че без субсидии за заплати жените биха загубили 
8,1% от възнагражденията си през второто тримесечие на 2020 г. при 5,4% за мъжете. 
Кризата засяга тежко и по-нископлатените работници. Тези в по-нискоквалифицираните професии за изгубили повече 
работно време, отколкото по-високоплатените управленски и професионални работни места. Пак на базата на данните от 
28 държави в Европа докладът показва, че без временни субсидии най-ниско платените 50% от работниците биха 
загубили около 17,3% от заплатите си. 
Без субсидии средният размер на загубените заплати за всички групи би бил 6,5%. Субсидирането на заплатите обаче 
компенсира 40% от тази сума. 
 
√ Европа има идея за възстановяване на бизнес пътуванията 
Отпадането на карантината за пътуване до 72 часа предлагат две агенции на ЕС 
Пътуващите в рамките на до 72 часа да не бъдат подлагани на карантина предвиждат препоръки на Европейската 
агенция за безопасност на въздушния транспорт, както и на Европейската агенция за контрол и превенция на 
заболяванията. 
Тази стъпка може да възобнови бизнес пътуванията, пишат в съобщение до медиите от Световния съвет по пътувания и 
туризъм (WTTC). 
Пътуващите не трябва да бъдат разглеждани автоматично като рискови за разпространението на зараза, отбелязват от 
организацията и подкрепят и и другите препоръки на двете европейски институции - командированите служители да 
имат ограничени социални контакти при своя престой в чуждата държава. 
Пътуващите трябва да бъдат проверявани за наличието на коронавирус при заминаването им, а не да бъдат подлагани 
на карантина при завръщането им, препоръчват още двете агенции на ЕС. 
Авиокомпаниите, хотелите и цялата инфраструктура, свързана с бизнес пътуванията, са сериозно засегнати от 
ограниченията в международните пътувания. Особено това се отнася до авиокомпаниите, предлагащи пътувания на 
кратки дистанции и презокеански полети, защото командировките играят съществена роля за приходите им, отчитат още 
от браншовата организация. 
Икономическият сектор на пътувания и туризъм отговаря за 10,3% от глобалния брутен вътрешен продукт през 2019 
година. В него са заети около 330 млн. души. 
 
В. Монитор 
 
√ България и Светият престол отбелязват 30 г. дипломатически отношения  
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева и държавният секретар на Ватикана кардинал 
Пиетро Паролин поздравиха участниците в онлайн-симпозиум, посветен на 30-ата годишнина от дипломатическите 
отношения между България и Светия престол.  
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Захариева и кардинал Пиетро Паролин изпратиха видеообръщения за събитието, което бе отбелязан юбилеят в 
отношенията ни с Ватикана. В симпозиума участваха млади дипломати от българското външно министерство и Папската 
дипломатическа академия. 
Външната ни министърка напомни за историческите посещения на папа Йоан Павел II през 2002 г. и на папа Франциск 
през 2019 г. и подчерта добрите двустранни отношения в областите на образованието, културата и изледователската 
дейност. 
Във видеопосланието си министър Захариева изтъкна и сътрудничеството между българските и папските дипломати в 
международен план. Тя отбеляза като изключително признание за високото ниво на двустранните отношения 
формирането на съвместна българска делегация, която всяка година има привилегията за аудиенция на 24 май при 
Светия отец и държавния секретар. 
Кардинал Пиетро Паролин предаде сърдечни поздрави от името на папа Франциск и пожела успех на младите 
дипломати в бъдещите им начинания. 
В рамките на симпозиума бе представена дейността на Дипломатическия институт към МВнР, както и на 
дипломатическата академия на Ватикана. Бяха обсъдени възможности за провеждане на ежегодни срещи между двете 
школи с цел обмен на опит и добри практики. 
Събитието бе организирано от Дипломатическия институт към МВнР със специалното съдействие на посланика на 
България във Ватикана Богдан Паташев. Участваха и монсеньор Гуидо Пекорари, апостолически нунций в България, 
монсеньор Джозеф Марино, председател на Папската дипломатическата академия, директорът на Дипломатическия 
институт Таня Михайлова. 
 
√ Говорителят на ЦИК: Не можем да кажем как ще гласуват хора под карантина засега 
Не можем да отговорим как ще гласуват хора под карантина засега, ще се смисли за това, ако пандемичната обстановка 
продължи. Това коментира пред БТВ говорителят на ЦИК Таня Цанева. 
“Според Изборния кодекс с подвижни урни могат да гласуват само хора с трайни увреждания. COVID не е такова 
увреждане, ще се мисли, все пак имаме доста време до края на март, когато ще се знае каква е степента на развитие на 
пандемията, надяваме се, че ще е отшумяла до тога“, обясни тя. По думите й обаче ако ситуацията с пандемията 
продължи ще са нужни законови промени, но те били в правомощията на НС. 
Според нея има възможност, ако не се подобри ситуацията, да има отмяна с до два месеца на изборите: „Но това е 
компетенция на президента, датата може да варира в рамките на 2 месеца или тези през март да се преместят най-късно 
в края на май".  
Тя призна, че може да има и проблем с набиране на членове на Секционни избирателни комисии заради страха от 
коронавируса, но и добави, че има време до март месец. Освен това Цанева обясни, че има възможност изборният ден 
да започне по-рано с два часа или в 5 сутринта, за да се избегне струпването на хора. 
Напомни, че машините за гласуване ще са 9600, като секциите с над 300 избиратели в страната, където по закон трябва 
да има машини, са около 9500. Така има около 100 допълнителни, които ще се използват за целите на разяснителната 
кампания. Напомни, че обществената пръчка за доставката е обявена, крайният срок за заявления е 7 декември, а този за 
доставка на машините е 10 февруари, като са предвидели възможност за доставка на партиди. В този случай последната 
машина трябва да е налична на 25 февруари, защото устройствата трябва да бъдат сертифицирани и одитирани. 
Машини няма да се местят от секция в секция или да се подменят при повреда в изборния ден, защото са програмирани 
за определената секция, обясни Цанева. 
В секциите в чужбина по закон не е предвидено машинно гласуване, това ще става с бюлетини. Секциите там са 
предимно в посолствата ни, а извън тях спрямо подадените заявления. В някои държави пък е нужно и позволението на 
дадената страна, което ще зависи и от обстановката. Очаква се да започне и имунизация обаче, поясни говорителят на 
ЦИК, което може да ограничи пандемията. 
Тя напомни, че през есента са провели частични местни избори , като тогава са спазвали всички предписания на 
здравните власти - носене на маски, проветряване, дезинфекция. В края на февруари предстоят нови частични местни 
избори - засега в 9 малки кметства и 1 община. Разбира се те са малки секции, на национален вот е малко по-различно, 
тъй като има над 12 000 секции, отбеляза тя. 
 
Дума 
 
√ Най-сетне приеха план за действие при пандемия 
Координационен съвет ще организира имунизацията и съхранението на ваксини  
Най-сетне България има Националeн план за готовност при пандемия, който бе приет от правителството на вчерашното 
му заседание. Под натиска на БСП план има, но няма министър-председател, който да поеме отговорност за 
управлението, коментира в социалните мрежи Корнелия Нинова. Още от лятото левицата настоява правителството да 
приложи Националния план за действие при пандемия, приет през 2006 г., но мнозинството отказа, защото той бил за 
грипни епидемии. "След като го внесохме в парламента и задължихме правителството, най-накрая са приели план. Не 
знаем какво предвиждат в него", пише Нинова и припомня, че питане до премиера Борисов за плана бе върнато, защото 
не било в отговорностите му. 
Целта е с разписаните вече мерки да бъдат ограничени заболеваемостта и смъртността от пандемични инфекции и да 
бъде осигурена възможност за лечение на заболели, както и поддържане на функционирането на здравеопазването, 
сигурността, транспорта, обясни на пресконференция министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов. Това е 
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генеричен план, който касае всички възможни пандемии, поясни главният държавен здравен инпектор доц. Ангел 
Кунчев. По думите му планът е с програмен характер и ще влиза в действие при появата на различни агенти, като бъдат 
отчетени конкретните им специфики, например епидемии от ебола и други инфекции. Тъй като не се знае с каква 
инфекция ще се срещнем, в този план няма разчети и конкретни задачи. Въз основа на него ще бъдат изготвяни отделни 
пандемични планове за конкретна инфекция. Такъв план вече имало за грипа.  
Ангелов очаква до утре да бъде изготвен и Национален план за ваксиниране срещу КОВИД-19, който ще бъде представен 
за утвърждаване на кабинета. Създаден е Координационен съвет за ваксинацията, който се оглавява от генералния 
директор на БЧК и главен координатор на Експертния съвет по медицина на бедствените ситуации проф. д-р Красимир 
Гигов. Предстои да бъде утвърден съставът на звеното. Една от задачите на съвета е да отговаря за организацията, 
логистиката и съхранението на всички ваксини, които България ще получи, и да определи приоритетните групи за 
имунизация.  Очаква се след Нова година у нас да започнат ваксинациите срещу КОВИД-19. На първо време тя ще се 
извършва от лекари в болниците, а по-късно и от личните лекари. Очаква се до края на тази седмица да бъдат осигурени 
хладилници за съхранение на ваксините. Засега ще са 4 - в склада на "Бул Био", в Столичната РЗИ и в РЗИ в Бургас.  
За пореден ден данните на Европейския център за контрол на болестите показват сериозен спад на 14-дневната 
заболеваемост на 100 хил. души в България, но въпреки това стойността е над критичната от 600 на 100 хил. За сметка на 
това смъртността остава на същите нива и по този показател страната за втори ден е първа сред 31 европейски държави. 
 
√ Сред първенците сме по дял на харчовете за храна 
Наредиха ни до белгийците по процент на разходите за здравеопазване  
Българите са на четвърто място сред жителите на ЕС по дял на разходите за храна в бюджета на домакинствата. У нас 
18,4% от парите на семействата отиват за храна и безалкохолни напитки, обяви Евростат. Общо за страните от ЕС 
разходите за храна са само 13% от бюджета на домакинствата. На първите места в ЕС по дял на разходите за храна са 
Румъния - 26%, Литва - 20,2%, и Естония - 19,3%. 
В страните от ЕС най-много са разходите на семействата за наеми и битови сметки за вода, ток и газ - 23,5% от всички 
разходи. У нас тези разходи имат 20-процентен дял от семейния бюджет. Причината за това е, че в България почти всички 
живеят в собствени жилища и не дават пари за наеми, докато в другите страни от ЕС делът на хората, които живеят под 
наем, е по-голям. 
Третият най-голям разход у нас е транспортът с дял от 13,7%. Средно за страните от ЕС за транспорт отиват 13,1% от 
всички разходи, което не е голяма разлика спрямо ситуацията у нас. 
Голяма разлика между нас и останалите страни от ЕС има по отношение на разходите за здравеопазване. У нас 6,4% от 
всички разходи на домакинствата отиват за здравеопазване. Това ни нарежда на второ място в ЕС. Пред България е само 
Белгия, където разходите за здраве са 6,7%. Средно за страните от ЕС за здраве отиват само 4,4% от разходите на 
семействата. Най-добре сред страните от ЕС са в Словакия, където за здравеопазване хората дават само 2,4% от парите 
си, а след това се нареждат Чехия (2,5%) и Дания (2,9%). 
Българите дават по-голям дял от средствата си спрямо европейците и за алкохол, образование и комуникации. Затова 
пък харчим по-малко от средния европеец за дрехи и обзавеждане на дома. 
 
√ Калин Христов: Възстановяването няма да е бързо  
Лихвените равнища ще останат изключително ниски в продължителен период от време заради пандемията, 
прогнозираха водещи банкери по време на конференцията "Банките и бизнесът". Банките у нас остават в много силна 
позиция, а мораториумът засега задържа ръста на необслужваните кредити, заяви подуправителят на БНБ Калин Христов 
и прогнозира, че икономическото възстановяване догодина няма да е толкова бързо, колкото на всички ни се иска. 
Нов частичен мораториум върху задълженията не се очаква, тъй като той не би имал толкова голяма ефективност, смята 
Христов. 98 на сто от заявленията за разсрочване на кредитни задължения от бизнеса и домакинствата са подадени през 
първите три месеца от действието на временния мораториум. До края на юни са одобрени 89 на сто от заявленията за 
бизнеса и 93 на сто за домакинствата, сочи статистиката. Таксите за обслужване са се увеличили през годината, но 
доходът на банките от тях не бил толкова сериозен. За да намалят разходите, клиентите избират обслужване само от 
една банка и закриват сметките си в останалите, коментира Петър Андронов, председател на банковата асоциация. 
 
√ Неглижирането на учените вреди на образованието и науката 
Ръководството на Хумболтовия съюз изпрати отворено писмо до министър Красимир Вълчев 
Ръководството на Хумболтовия съюз в България, в който членуват стотици стипендианти на фондация "Александър фон 
Хумболт", изпрати отворено писмо до министър Красимир Вълчев по повод на негови изказвания за БАН, за учените и 
преподавателите във вузовете, които предизвикаха обществен скандал. Писмото е подписано от председателя на 
Хумболтовия съюз проф. Лора Тасева. В него се казва: 
"В тези времена на изпитание за цялото човечество и в частност за българския народ и Българската държава 
проследихме с изненада и тревога някои от Вашите публични изказвания (брифинг пред журналисти на 26.11., отразен в 
Mediapool.bg и оттам тиражиран в други медии; интервюта на 27.11. в bTV - "Лице в лице" и на 28.11. в БНТ - "Денят 
започва"). Освен пренебрежение към работата на учените от Българската академия на науките Вашите изявления и 
управленски решения създават впечатление за противопоставяне на отделни групи от академичната общност в България: 
учените от БАН на тези в университетите, младите учени на по-възрастните. От позицията на своя дългогодишен 
професионален опит можем да заявим, че всяка от тези групи има своето значение за настоящето и бъдещето на 
българската наука и образование и следва неотклонно своята специфична мисия. Омаловажаването на ролята и приноса 
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на която и да е от тези общности води до ненужни напрежения, вреди на колегиалния климат, провокира негативни 
обществени нагласи, а всичко това в крайна сметка нанася щети върху балансираното развитие на науката у нас.     
Като обединение на учени от цялата академична общност, в т.ч. от университетските среди и БАН, Хумболтовият съюз в 
България се стреми да съдейства за налагането на високи научни стандарти и за повишаването на авторитета на 
българската наука у нас и в света. Необходима предпоставка за това са сътрудничеството между водещите научни 
институции и диалогът между поколенията в различните научни колективи. Създаването на напрежение между тях чрез 
неглижиране на приноса на учените от дадена институция или чрез противопоставяне по възрастов признак е неуместно, 
защото пречи на така нужното в настоящия момент единство на нацията.  
Затова Ви призоваваме, уважаеми господин Министър, в управленческите си решения и в тяхната разгласа да отчитате 
специфичната мисия на различните изследователски институции и поколения, участващи в научния процес, и да 
оценявате техния принос съобразно тази специфика. Създаването на негативни обществени нагласи към определени 
професионални групи не обслужва националните интереси и не допринася за издигане на престижа на българското 
образование и наука. 
Опрян на своята широка академична представеност, професионална компетентност и международна разпознаваемост, 
Хумболтовият съюз в България търси конструктивен диалог между научната общност и Министерството на 
образованието и науката и е готов да съдейства за неговото осъществяване." 
Моделът на парадигмата 
Бел. ред. В news.bg се появи съобщение за друго писмо - от синдиката "Висше образование и наука" на КНСБ до 
ръководството на БАН, което възрази на казаното от Вълчев. Министърът рече: "в БАН може да не се работи" и "за кого 
се грижи тя - за младите учени или за "рентиерските" плащания на академиците. ДУМА вече писа за случилото се.  
Топлата връзка на синдиката ВОН-КНСБ с властта не е новина, но това писмо си заслужава да бъде цитирано. В него няма 
и гък за скандалните думи на министъра, но пък каква ода на радостта, какви дитирамби! Ето ги: 
"Красимир Вълчев обединява ресурса от възпитатели, учители, преподаватели, учени, ученици, студенти, докторанти, 
служители. Най-голямата ни гордост следва да бъдат младите колеги като Красимир Вълчев, които в работа доказаха, че 
искат, знаят и могат да правят образователни и научни политики, ориентирани в полза на икономиката, пазара на труда и 
обществото, а още по-ценен е фактът, че той има куража, знанията и уменията да ги отстоява. Нашият млад министър е 
модел на новата парадигма в образованието и науката, чрез развитие на личността на обучаващите се спрямо техните 
социални и граждански компетентности." 
От КНСБ изтъкват, пише news.bg, приноса на министъра и неговия екип, които се опитват да стигнат до консенсус и да 
развиват образованието в пандемичната криза. "Благодарение на това вече има ясно изразена социална справедливост, 
диалог и сътрудничество в съвместни дейности за достигане на общи цели." 
Да живей! И синдикатът с него. 
 
√ SOS за книгата!  
С 30 на сто са намалели продажбите на книги през тази вирусна година, като април и май спадът е стигал до 70%, сочи 
анкета на асоциацията "Българска книга". В същото време хората, затворени вкъщи, четат повече и, установявайки това, 
библиотека във Велинград дори разнася книги по домовете. ДДС върху продажбите на книги падна на 9% едва сега (в 
Европа е от години дори по-нисък), въртят се призиви да четем повече. Но замисля ли се някой как се издават тези 
книги? 
По-малките издателства издъхват. Общо 72% се крепят, а цели 18 на сто са буквално смачкани. Защото всъщност ДДС е 
намален не за книгоиздаването, а за продажбите на книги. Печатници, хартия, консумативи, набористи, редактори, 
коректори, дизайнери - това са основните разходи, а как да ги поеме едно издателство с оборотни пари на нула, 
спонсори се появяват евентуално само на приятелски начала с някой автор. 
Конкурсите на Министерството на културата са с мизерни траншове, с неясно назначени комисии от оценители. Едва 18% 
от издателите са усетили някаква полза от тия 100 хиляди лева, планирани според Боил Банов за програма "Помощ за 
книгата" тази година. Библиотеките нямат пари за обновяване на фондовете си, уж щели да им дадат 2 млн. лв. А 
българските писатели?  
Нека направят едно проучване с какви средства живеят писателите ни днес... А не като след кончината на Христо Фотев 
да установяват, че поетът е живял в мизерия! 
Книжният бранш е верига от дейности - от автора през издателя до разпространителя и търговеца. От всички тези етапи 
зависи дали до читателя ще стигне храна за душата. Как да издаваш, като не знаеш дали ще се продаде книгата и ще има 
ли поне някаква възвръщаемост? Да вземем дори само това, че преди във всеки квартал имаше книжарница, а сега 
колко са останали? Дори в София има само 3-4 известни книжарници, а прословутият базар на площад "Славейков" 
никой не знае кога и дали ще бъде възобновен. Книжарниците за 30 години изчезнаха - като кината. Преди дни имаше 
призиви: не затваряйте книжарниците, те са не по-малко важни от бакалиите. 
Ами държавата? Книгата е нейна последна грижа. Къде са механизмите за подпомагане на книгоиздаването в кризата? В 
бюджета на МК общо за "развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и 
читалища" до 2023 г. са замръзнали едни 9 млн. лв. за всичко това! 
Като загинат издателите, влекат след себе си печатниците, след тях - търговците. И най-вече - загива поколението, 
отучено и ненаучено да чете. Ясно е: едно общество илитерат е примитивна общност, подвластна на всякакви лъжи и 
управленски манипулации. 
 
 



9 

 

Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ България вече има Национален план за готовност при пандемия, купуваме фризери за първите ваксини 
Страната ни е похарчила над 2 млрд. лв. до момента за справяне с пандемията 
България вече има Национален план за готовност при пандемия, който е бил приет днес от правителството, съобщи 
здравният министър д-р Костадин Ангелов по време на брифинг. 
Като основни цели на плана министърът посочи ограничаване на заболеваемостта и намаляване на смъртността от 
пандемична инфекция, осигуряване на оптимални възможности за лечение на заболелите, на работата и 
взаимодействието на ангажираните институции и осигуряване на достоверна информация за обществото за 
предприетите мерки. 
По думите на Костадин Ангелов България е дала над 2 млрд. лв. до момента за справяне с пандемията от коронавирус, 
като само за бонусите на служителите на първа линия се дават по 80 млн. лв. на месец. 
Междувременно стана ясно, че здравното министерство разработва национален план за ваксиниране срещу 
коронавируса. Планът се очаква да бъде представен на следващото заседание на правителството за утвърждаване. 
„Председател на координационния съвет за изпълнение на плана за ваксините ще бъде проф. д-р Красимир Гигов, 
генерален директор на БЧК“, съобщи още здравният министър. 
Костадин Ангелов подчерта, че ваксините ще са безплатни за всички български граждани и всеки, който пожелае да бъде 
ваксиниран, ще получи такава ваксина, каквато пожелае. 
„До края на тази седмици ще оборудваме с хладилници и фризери за първите пристигащи ваксини“, каза още Ангелов. 
На следващ етап ще се оборудват с фризери всички РЗИ-та. 
От първата пратка от ваксината на Pfizer се очакват 125 хил. дози до началото на следващата година. 
До края на седмицата ще бъдат разположени 4 хладилника за ваксината на Pfizer за Covid-19, като те ще бъдат доставени 
в склада на държавната фирма „БулБио“, РЗИ-София и РЗИ-Бургас. 
 
√ Даниела Бобева: Външната търговия на страната няма да се възстанови през следващата година 
Проф. Даниела Бобева, бивш вицепремиер, преподавател във Висше училище по застраховане и финанси, В развитие, 
02.12.2020  
Пандемията от коронавирус изкара на повърхността стари проблеми в България, свързани с международната 
търговията. Това заяви проф. Даниела Бобева, бивш вицепремиер, преподавател във Висше училище по застраховане и 
финанси (ВУЗФ) в предаването „В развитие“ с водещ Делян Петришки. 
„Изнасяме стоки с ниска добавена стойност, не налагаме български марки в чужбина. Освен това нямаме постоянно 
присъствие на определени стоки на определени пазари, а по-скоро се лутаме. Също така слабо търгуваме към пазари 
на трети страни, т.е. извън ЕС“. 
Проф. Бобева допълни, че страната ни има нужда от цялостно преструктуриране на търговията. Според нея България има 
големият капацитет, който обаче остава неизползван към момента. 
„В тази година на пандемия второто тримесечие имаше голям срив. Третото тримесечие показа някакво 
оживление, но то не може да компенсира предходното. За световната търговия се очаква спадът да е 9%, а за 
българската –  между 11% и 13%, което ще ограничи възможностите търговията да бута напред икономическия 
растеж през следващите  една или две години.“ 
Според проф. Бобева външната търговия на страната няма да успее да се възстанови през следващата година и ще й бъде 
необходимо повече време. 
По думите на Даниела Бобева Европейският съюз е „големият губещ“ от сегашната ситуация заради спецификата на 
кризата, която е ударила най-сериозно сферата на услугите. 
„Другият по-сериозен проблем е свързан със сериозни структурни проблеми на европейската икономика, които се 
отразяват и на износа. Европа изнася все по-малко индустриални стоки, все по-малко високо технологични стоки и 
изостава в сферата на дигитализацията“, коментира гостът. 
„Китай например се индустриализира на ново ниво и търсенето там беше най-силно при медицинските и технологичните 
стоки. В този смисъл Европа е структурно уязвима, ако не промени своята индустриална политика и тази за 
дигитализацията. Това с пълна сила се отнася и за България, която е около средните равнища в тези неблагоприятни 
тенденции.“ 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Отчетен е ръст на подадените заявления за патент на изобрения през 2020г. 
Оля Димитрова,  директор на дирекция "Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни", 
Патентно ведомство, Bloomberg TV Bulgaria Интервю, 02.12.2020 
За настоящата година са подадени общо 228 заявки за патент на изобретения до момента, като от тях 185 са подадени 
през периода от март до днешна дата. Това заяви Оля Димитрова,  директор на дирекция "Експертиза и закрила на 
изобретенията и промишлените дизайни", Патентно ведомство, в интервю за репортера Велина Велинова, излъчено в 
рубриката Bloomberg TV Bulgaria Интервю. 
„Когато говорим за изобретение не трябва да пропускаме и подаването на заявки за регистрации на полезен модел, 
с които също може да се защитят иновационни решения. За годината имаме едно от най-високите нива в сравнение 
с предходни години. Към днешна дата от началото на годината са постъпи 515 заявки за регистриране на полезен 

https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/85761-daniela-bobeva-pandemiyata-v-balgariya-otvori-stari-rani-i-problemi-pri-targoviyata
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модел. Независимо от пандемията и приспособяването на хората към новата среда, бележим сериозни нива спрямо 
предходната година.“ 
За сравнение – през изминалата година са подадени 193 заявки за патент, а за полезен модел – 454. 
Патентът и полезният модел са двете форми на закрила, с които едно изобретение може да бъде защитено. 
„Патентната процедура е дълга и включва оценка на критерии за патентоспособност, които са новост, 
изобретателска стъпка и промишлена приложимост. А полезният модел е изцяло на регистрационна система и е 
по-бързата процедура от двете.“ 
Друга отличителна черта, за която споделя гостът е, че патентът може да действа максимум до 20 години, докато 
полезният модел е с действие до 10 години максимум. Чрез полезният модел обаче не могат да бъдат защитени методи, 
химични съединения и тяхното използване. 
Димитрова коментира, че българинът успява да покрие целият спектър на областите в техниката, в които е възможно да 
се създаде изобретение и да се осигури иновация, която да удовлетвори нуждите на пазара и на потребителите. 
Целия разговор може да видите във видеото. 
 
√ Практиката ще покаже дали има оставена вратичка в полза на кредитора в ЗЗД 
Адв. Николай Кискинов, управляващ съдружник във "Владимиров Кискинов", В развитие, 02.12.2020  
Абсолютната давност ще влезе в сила шест месеца след нейното обнародване на 1 декември, засягаща физическите лица 
и техните финансови задължения, като изкючения ще има само за определени вземания - непозволено увреждане, 
вземания по Кодекса на труда, трудови възнаграждения и интересно - по повод приватизационна сделка. Това 
коментира адв. Николай Кискинов, управляващ съдружник във "Владимиров Кискинов", в предването "В развитие" с 
водещ Делян Петришки. 
"Това мен, което ме притеснява е когато задължението е "отсрочено" или "разсрочено". Законът за 
задълженията и договорите (ЗЗД) не работи с тези понятия и не може да бъде направена разлика кога едно 
задължение е отсрочено или разсрочено. Дали това разграничаване се прави с едностранно заявление на кредитора 
или със споразумение с длъжника - не се знае."  
Адвокат Кискинов изрази опасения, че тази липса на пояснение и дефиниция в правния текст ще породи бъдещи съдебни 
спорове. 
Може би този аспект от закона не е бил достъчно прецизно преценен от народните представители, т.е. ще може 
ли кредиторът едностранно да удължи давността. Поради тази причина единствено практиката ще покаже дали е 
налице вратичка в негова полза. 
По отношение Българска независима енрегийна борса (БНЕБ) и търгуваната енергия през изминалите дни Кискинов 
посочи нарастващия брой на търговските участници, които съзряват атрактивността на БНЕБ и ниските цени, от които са 
се възползвали.  
"Във вторник, с ден на доставка сряда, цената от 139 лв за мегават час достигна 235 лв, но според мен тази 
стойност ще се нормализира до около 130 лв през утрешния ден". 
По думите на госта се забелязва нарастване на количествата, предлагани от Български Енергиен Холдинг ЕАД, но прави 
впечатление, че не участва ТЕЦ "Марица Изток 2". 
Във връзка с Газов хъб "Балкан" адв. Кискинов коментира, че се отчита напоследък динамична търговия на нива между 2-
9 хиляди мегават часа, изтъргувани на ден, при сравнително устойчиви цени от около 25-26 лева, което е добър 
индикатор. 
"Промените по отношение на Наредба № 3 са продължение на въвеждането на лицензионен режим в енергетиката, 
свръзан с търговията на природен газ. Промените бяха обсъдени днес в КЕВР и би трябаво да предоставят правото 
на търговците да подават лицензи от 1 януари до 1 октомври".  
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
√ ЕС: Разривът с Полша и Унгария се влошава 
Страните категорично отхвърлят призивите за диалог 
Разривът между Европейския съюз и двата му опонента за бюджета се засилва, тъй като Полша и Унгария отхвърлят 
призивите за диалог. 
Докато Будапеща и Варшава се утвърждават във възгледите си, по-голямата част от страните членки са решени да не 
отстъпят и да не преразгледат нито една част от разходния пакет от 2,2 трилиона долара, заплашен с вето. Това заявха 
двама дипломати от ЕС, запознати с продължаващите дискусии. 
И двете източноевропейски държави отхвърлиха обвързването на плащанията от бюджета на блока и фонда за 
възстановяване от пандемията, заради обвързването на евросредствата със спазването на върховенството на закона. 
Страните са под официални разследвания на ЕС за ерозията на демократичните стандарти, което ги прави основни 
кандидати за потенциални съкращения на финансирането, които могат да надхвърлят общо 180 милиарда евро (215 
милиарда долара) през следващите години. 
Според дипломати не е постигнат напредък в убеждаването на двете страни да отменят ветото си. Вероятният сценарий 
е, че лидерите на блока сами ще трябва да разрешат въпроса, когато ще се състои среща на върха на 10 декември. 
Ако полският премиер Матеуш Моравецки и унгарският министър-председател Виктор Орбан продължат с ветото си, 
един от дипломатите заяви, че ще има тежък конфликт по отношение на изпращането на средствата. 
По време на разговор по-рано тази седмица с група лидери на ЕС и председателят на Европейския съвет Шарл Мишел, 
Моравецки беше твърд в своето противопоставяне на предложението, казаха двамата дипломати. 

https://www.bloombergtv.bg/a/57-bloomberg-tv-bulglaria-intervyu/85785-otcheten-e-rast-na-podadenite-zayavleniya-za-patent-na-izobreniya-prez-2020g
https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/85760-adv-kiskinov-targovskite-uchastinitsi-sazryaha-atraktivnostta-na-ibex
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Позициите са толкова поляризирани, че Франция миналата седмица постави идеята за изваждане на Унгария и Полша от 
фонда за възстановяване на пандемия от 750 милиарда евро като възможно решение. 
Полша и Унгария не могат да разчитат на голяма подкрепа дори в рамките на Източна Европа, която е момента е силно 
засегната от втората вълна на пандемията от коронавирус. 
Дори Словения, чийто премиер Янез Янша е откровен поддръжник на Полша и Унгария, е намалила подкрепата си за 
тяхното вето и изглежда доволна от парите, които по план са разпределени за страната, посочи един от дипломатите. 
 

√ “Бежова книга” на ФЕД: Икономическото възстановяване на САЩ остава умерено 
Четири окръга описват малък или никакъв растеж  
Икономическото възстановяване на САЩ остава умерено в голяма част от страната и показва признаци на забавяне в 
райони, където случаите на Covid-19 продължават да се увеличават, според нов доклад на Федералния резерв, цитиран 
от Bloomberg.  
„Повечето окръзи на Федералния резерв характеризират икономическата експанзия като умерена или скромна“, заяви 
централната банка в проучване за „Бежовата книга“ на американския Федерален резерв, публикувана в сряда във 
Вашингтон. 
Докладът се базира на информация, събрана от 12-те регионални банки на Фед до 20 ноември. „Четири огръга описват 
малък или никакъв растеж, а пет отбелязват, че активността остава под нивата от преди пандемията поне за някои 
сектори“, се казва в „Бежовата книга“. 
Броят на случаите на Covid-19 в САЩ рязко се е увеличил от края на октомври, което принуди някои градове и щати 
отново да приложат ограничителни мерки.  
 
√ Ръстoве на пазарите в Турция благодарение на напредъка с ваксината 
Симин Демокан, Bloomnerg, Истанбул, В развитие, 2.12.2020 
Турската лира се засилва леко спрямо долара, стимулирана от риск апетита на инвеститорите, въпреки че Турция отчете 
нарастване на търговския дефицит за ноември. Това каза Симин Демокан, изпълнителен продуцент на Bloomberg 
Истанбул, в предаването "В развитие" с водещ Делян Петришки.  
"Като цяло някои развиващи се пазари получиха тласък от преговорите за стимулите в САЩ и напрекъда при 
ваксините". 
"Индексът Borsa Istanbul се движи на зелена територия за втори пореден ден, повишавайки се с над 1%", обясни Симин.  
"Турция разшири строгите ограничителни мерки отново. Вчера броят на починалите от вируса в страната 
достигна 190 души - най-много от началото на март".  
"Анкара обяви, че започва ваксинации на 11 декември и най-напред ще бъдат ваксинирани медицинските работници. 
Страната ще получи 20 млн дози от китайската ваксина този месец и още 30 млн през януари и февруари", допълни 
Симин.  
Тя обясни, че по думите на президентът Ердоган турската ваксина ще бъде готова през април. 
Целия коментар гледайте във видеото.  
 
√ Царството на големите технологични компании на борсите може най-накрая да приключи 
Според анализатор банките, търговците на дребно и енергийните акции изглеждат привлекателни за следващата 
година 
Кой казва, че инвестирането е трудно? Всичко, което трябваше да направите през последните няколко години, за да се 
насладите на солидни печалби на фондовия пазар, беше да закупите акции на фонд проследяващ S&P 500 или Nasdaq 
100. Това осигурява експозиция към Facebook (FB), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Netflix (NFLX) и собственика на Google 
Alphabet (GOOGL), както и Microsoft (MSFT), пише CNN Business. 
Акциите на компаниите от Big Tech процъфтяват благодарение на силните ръстове в приходите, пазарния дял и 
печалбите им през последните няколко години - което породи антитръстови опасения и създаде интензивен регулаторен 
контрол. 
Но това господство може да се промени 
След години на растеж някои стратези и мениджъри на фондове смятат, че може да е време някои сектори като банки, 
здравеопазване, енергетика, търговия на дребно и други, които изостават, да се проявят като нови пазарни лидери. 
"Излизаме от многогодишен период на необичайно по-добро представяне на технологичните компании с голяма 
капитализация", каза Ерик Куби, главен инвестиционен директор на North Star Investment Management. По думите му ще 
се осъществи голяма ротация, тъй като „когато оценките са толкова високи, трябва да има обръщане". 
Поглед отвъд технологичните акции 
Банките, търговците на дребно и енергийните акции изглеждат привлекателни, каза Дейвид Хардън, президент на 
Summit Global Investments. Той смята, че тези три сектора ще се възползват от стабилизирането на икономиката през 
2021 г. - особено ако са налични различни ваксини срещу Covid-19. 
„Време е да търсим високо качество и ниска волатилност при по-големите компании", каза Хардън пред CNN Business. 
Някои от най-добрите предложения на Хардъм за 2021 г. включват JPMorgan Chase (JPM), Walmart (WMT) и Exxon Mobil 
(XOM). 
И все пак някои експерти смятат, че индустриите, ориентирани към растеж, като технологичните и биотехнологичните 
компании могат да се справят добре в обозримо бъдеще. Няма конкретна причина, поради която технологиите трябва да 
отчетат спад в стойността на акциите си и другите сектори да се справят добре. 

https://www.bloombergtv.bg/a/3-pazari/85759-rast-na-pazarite-v-turtsiya-vodeni-ot-napredaka-s-vaksinata-zashtoto-ne-se-chuvashe-na-prevoda-polzvayte-tozi-tht
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"Възстановяването ще бъде по-широко, след като ралито на пазара беше толкова технологично ориентирано“, каза Дек 
Муларки, управляващ директор на инвестиционната стратегия в SLC Management. 
Ето защо може би е по-логично инвеститорите да търсят компании, които се търгуват на разумни цени, но също така имат 
потенциал да генерират солидни ръстове на печалбите и приходите. 
 
Мениджър 
 
√ Правителството дава 2,4 млн. лв. за реклама на зимните курорти  
Министерски съвет е одобрил отпускането на допълнително 2,44 млн. лв. за масирана рекламна кампания за 
популяризиране на зимния туризъм в България – както на вътрешния, така и на външните пазари. Това става ясно от 
съобщение на правителствената пресслужба. 
Трансферът става с увеличение на максимално допустимите разходи на бюджета на Министерството на туризма за 2020 
г. 
Допълнителните разходи за реклама се явяват част от допълнителните стъпки, които Министерството на туризма 
предприема за спасяване на зимния туристически сезон и стабилизиране на българския бизнес. 
Международната рекламна кампания ще бъде насочена основно към съседните на България страни, за които се 
предполага, че ще е най-лесен достъпа до страната ни с лични автомобили. Наскоро министърът на туризма Марияна 
Николова съобщи, че се водят преговори на най-високо дипломатическо ниво границите между страните на Балканския 
полуостров да не бъдат затваряни по време на зимния сезон. 
Всички чартърни програми от Германия, Великобритания и Израел бяха спрени в последния месец, поради което 
възможността за туристическо посещение с автомобил се явява изключително важно предимство за туристите от 
балканските страни. 
 
√ България ще разполага с 804 млн. лв. догодина от Европа за справяне с последиците от пандемията  
През следващата година България ще разполага с 804 млн. лева от инструмента REACT-EU за справяне с последиците от 
пандемията. Това обяви вицепремиерът Томислав Дончев на вчерашното правителствено заседание.  
Министерският съвет одобри финансовото разпределение за 2021 г. на средствата по оперативните програми 2014-2020 
г., които ще бъдат осигурени чрез новия инструмент на Европейския съюз REACT-EU за преодоляване на кризата, 
породена от пандемията.  
"Допълнително европейско финансиране до момента за справяне с последиците от кризата или за редуциране на 
пандемичните рискове не е постъпвало. Всички средства се осигуряват за сметка на препрограмиране или местене на 
средства от традиционни приоритети от едни оперативни програми в двата основни инструмента, които ни помагат да се 
справим с кризата. Това са ОП "Развитие на човешките ресурси" и ОП "Иновации и конкурентоспособност", обясни 
вицепремиерът Томислав Дончев.  
Подкрепата по REACT-EU се разпределя в два транша с бюджетите на ЕС за 2021 г. и 2022 г., като средствата за държавите 
членки за 2022 г. ще бъдат определени през есента на следващата година. През 2021 година за България ще бъдат 
финансирани мерки за подкрепа на инвестициите в продукти и услуги за здравно обслужване, инвестиционна подкрепа 
за малки и средни предприятия, схеми за заетост и подкрепа за самостоятелно заети лица. Предвидени са и средства, с 
които ще бъде продължен проектът "Топъл обяд" по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.   
 
√ Лъчезар Борисов: Ще увеличим лимита за безлихвени кредити  
„Лимитът на безлихвените кредити ще бъде увеличен. Мярката ще важи до средата на следващата година ”, заяви 
пред NOVA министърът на икономиката Лъчезар Борисов. 
„През ББР разширяваме нова мярка. Подготвили сме пакет от документи за разглеждане в Министерски съвет. 
Продължаваме с програмата и удължаваме до средата на другата година за безлихвени кредити за физическите лица. 
Увеличаваме лимита за възможни безлихвени кредити към физическите лица, които могат да достигнат 6900 лв. Такова 
ще бъде предложението към Министерски съвет. Ще облекчим условията към търговските банки. Тоест още една мярка 
ще продължи да работи до следващата година”, подчерта Борисов. 
Той обясни, че всички физически лица, които по някакъв начин за били засегнати от пандемичната криза, ще могат да се 
възползват от тази мярка. 
„Условията ще бъдат намалени, ще бъде увеличен лимитът и кредитите ще бъдат предоставяни през нашите 12 
търговски банки – партньори“, обясни той. 
„Банките у нас ще решат кой ще може да се възползва от кредитна ваканция. Тази мярка със сигурност ще важи за 
бизнеса. Решението ще важи за целия Европейски съюз и е на база обща нормативна рамка”, каза още министърът на 
икономиката. 
По думите на Борисов чрез мораториуми са били разсрочени на 9 млрд. лв кредити в рамките на правилата, приети от 
Европейския банков орган и БНБ 
„Тези мораториуми ще важат до 31 март 2021 година. Това е една нова глътка въздух за бизнеса, за да остане той 
ликвиден. Важното е, че банковата ни система е здрава и ще се справи с това”, обясни министърът. 
В момента се водят преговори и се разработват регламенти, за да може системата да заработи. Чрез тази мярка ще се 
допуска до 9 месеца разсрочване на кредита – от първия мораториум до края на март 2021 година. 
 
 

https://nova.bg/
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√ Все още няма извънреден ръст на безработицата у нас  
Към момента няма извънреден ръст на безработицата, няма покачване за последните няколко дни. Продължаваме да 
регистрираме около 1000-1100 безработни на ден. Това заяви пред журналисти социалният министър Деница Сачева 
преди заседанието на парламентарната комисия по труда и социалната политика.   
"Внимателно следим числата, но дали ще има ръст ще стане ясно след втората седмица на декември. До този момент по 
мерките, които сме предприели с Министерството на икономиката, са изплатени над 1 милиард и сто милиона лева, като 
само за мярката 60/40 са изплатени около 565 милиона лева. Още 200 милиона по нея вероятно ще са в бизнеса до края 
на годината, а за следващата година още 300 милиона са предвидени", обясни социалният министър. 
По думите на Сачева, със сигурност има работодатели, за които мерките не биха могли да им паснат по кройка, защото 
има различни ситуации, казуси, но правителството прави всичко възможно да запази поне 350 000 работни места.   
По повод предложенията на АИКБ и КНСБ, социалният министър заяви, че те трябва да се обсъдят с Министерството на 
финансите, защото изискват сериозен финансов ресурс. Тя подкрепя тезата, че е необходимо антикризисно 
законодателство на страната, като посочи, че такова има в Германия и се активира по време на криза. Според нея също 
би било добре да се окрупнят някои от мерките.  
182 000 души са били безработни в България през месец октомври, сочат данни на Евростат, публикувани днес. 
Безработицата у нас намалява през октомври за разлика от предните два месеца, но остава над равнището си по същото 
време на миналата година.  В същото време показателят остава под средната стойност за ЕС от 7,6% . 
Безработицата у нас през октомври е била 5,7 на сто спрямо 4,2 на сто през октомври 2019 г., но по-ниска от 6,2 на сто, 
отчетени през август и септември 2020 г., показват сезонно коригираните данни. 
През октомври 2019 г. безработните у нас са били около 140 хил. души, а през октомври 2020-а цифрата се увеличава до 
около 182 000 души. Висок ръст отбелязва обаче безработицата сред младите хора у нас, като нараства до 17,1% през 
октомври в сравнение с 8,7% година по-рано. Показателят за целия ЕС е 17,5%, в сравнение със 17,4% през септември и 
14,9% през октомври 2019 г. 
 
√ И малките зелени централи излизат на борсата за ток  
От 1 юли 2021 г. всички зелени централи с мощност над 500 киловата до 1 мегават ще продават произведения от тях ток 
на борсата. Това решиха депутатите, след като приеха на първо четене изменение в Закона за енергетиката. Законовата 
промяна е следващата стъпка към въвеждането на пълната либерализация на пазара на едро на електроенергия.  
Производителите ще преминат от преференциални цени към пазарни и договор за компенсиране с премия, като не се 
предвижда преходен период, през който обществения доставчик да изкупува произведения от тях ток по 
преференциални цени и да я продава чрез борсовия оператор, за което ще бъде компенсиран от Фонд "Сигурност на 
електроенергийната система". Така на свободния пазар ще излязат 136 производителя с обща инсталирана 
електрическа мощност 93,522 мегавата, посочват в мотивите си вносителите, сред които е председателят на енергийната 
комисия в парламента Валентин Николов. Годишното производство на тези централи е около 171 554 мегават часа 
електрическа енергия.  
Друга законова промяна предвижда отпадане на сделките за студен резерв за гарантиране на сигурността на 
електроенергийната система. Резервът за първично и вторично автоматично и ръчно регулиране Електроенергийният 
системен оператор (EСО) ще си набавя пак с търгове, но се нарича "закупуване на разполагаемост за допълнителни 
услуги". ЕСО ще осигурява необходимите резерви чрез сключване на договори за тези допълнителни услуги на пазарен 
принцип. Това е преходен период преди въвеждането на механизмът за капацитет, посочват вносителите.  
Зелените мощности, които влизат в експлоатация от 2021 г. ще бъдат освободени и от таксата върху произведената 
електроенергия, която е в размер на 5%, гласи друга промяна.   
Между двете четения на закона се обмислят промени, една от които е да се задължат електроразпределителните 
дружества и ЕСО да обявяват всяка година свободните си мощности и къде се намират, така че да може да се 
ориентират инвеститорите в свободните мощности и да се предотврати правенето на излишни инвестиции, там където 
не е необходимо, обяви пред депутатите Николов. Обмисля се и да се даде възможност на Фонд "Сигурност на 
електроенергийната система" да може да консолидира един банков кредит от порядъка на 100 млн. лв., който да се 
инвестира в енергийна ефективност и Фонда да плаща лихвите именно по такива проекти.  
 
√ Китай е изместил САЩ като първи търговски партньор на ЕС  
Китай е изместил САЩ като първи търговски партньор на ЕС през третото тримесечие, предаде Франс прес, позовавайки 
се на данни на Евростат. 
Този резултат се дължи основно на пандемията от коронавирус и на бързото възстановяване на китайската активност. 
Търговският обмен между ЕС и Китай е достигнал 425,5 млрд. евро за първите девет месеца на годината, като за същия 
период търговията между ЕС и САЩ е била на стойност 412,5 млрд. евро. 
През същия период на миналата година обменът е бил съответно 413,4 милиарда и 461 милиарда евро. 
Износът на ЕС към Китай е останал на нивото от миналата година, докато вноса е нарасна с 4,5%. За сметка на това в 
вноса от САЩ е намалял с 11,4%, а износът се е свил с 105. 
Общо търговският дефицит между ЕС и Китай е нараснал до 135,9 милиарда евро за първите девет месеца на 2020 
година спрямо 123,9 милиарда през същия период на миналата година. 
ЕС е най-големият търговски партньор на Китай от 2004 година, когато изпревари Япония, но сега за първи път и 
обратното става факт. 
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√ Европейските фондови борси търсят посока след новината за одобрението на ваксината на Pfizer  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа търсят поска в ранната търговия в сряда, след като 
Великобритания стана първата страна, одобрила ваксината срещу коронавирус на Pfizer и BioNTech, предаде Ройтерс.  
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 0,86 пункта, или 0,22%, до 391,04 пункта. Френският измерител CAC 
40 се понижи с 13,94 пункта, или 0,25%, до 5 567,7 пункта. 
Немският показател DAX се понижи с 44,7 пункта, или 0,33%, до 13 337,6 пункта. Листнатите във Франкфурт акции на 
BioNТech поскъпнаха с 6,46%. Междувременно от Федералната служба за статистика на Германия съобщиха, че 
продажбите на дребно в страната са нараснали с 2,6% през декември спрямо 1,9% през септември. Очакванията на 
анализаторите, анкетирани от Ройтерс, бяха за ръст от 1,2%. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 9,16 пункта, или 0,14%, до 6 393,89 пункта, след като 
здравният министър на Обединеното кралство съобщи, че ваксинацията ще започне през следващата седмица. Индексът 
бе подкрепен и от поевтиняването на паунда на фона на продължаващата несигурност около преговорите за търговска 
сделка след Брекзит. 
„След като ваксините започнат да бъдат одобрявани и доставяни, икономическите перспективи ще се подобрят“, 
коментира Симона Гамбарини от Capital Economics. 
На фокус бяха и новините за нов план за подкрепа на американската икономика, след като „Ню Йорк таймс“ съобщи, че 
избраният за президент на САЩ Джо Байдън си е поставил за приоритет да прокара мащабен  пакет от стимули в 
Конгреса още преди да встъпи в длъжност през януари. 
Инвеститорите следят внимателно и преговорите за Брекзит между Великобритания и Европейския съюз, които изглежда 
все още са в безизходица. 
„Търговската сделка между Лондон и Брюксел все още е под въпрос“, заяви главният преговарящ от страна на ЕС Мишел 
Марние. 
Ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха повишения в първия ден на търговия за декември, като the S&P 500 и 
Nasdaq достигнаха нови рекордни върхове, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones напредна със 185,28 пункта, или 0,63%, до 29 823,92 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 40,82 пункта, или 1,13%, до 3 662,45 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq отчете ръст от 156,37 пункта, или 1,28%, до 12 355,11 пункта. 
Dow бе подкрепен от поскъпването на акциите на Apple с 3,08%, докато финансовият сектор и този на комуникационните 
услуги допринесоха за ръста на S&P 500, като и двата се повишиха с над 1,6%. 
Пазарите бяха окуражени и от представянето на пакет от икономически стимули в размер на 908 млрд. долара, които 
включва програма за заеми за малки бизнеси в САЩ за 200 млрд. доалра. Новината доведе до ръст на доходността по 10-
годишните облигации до над 0,9%. Лидерът на републиканците в Сената Мич Макконъл обаче не подкрепи 
двупартийния план, като заяви, че предпочита да приеме „законопроект за целенасочена помощ“. 
„Инвеститорите се фокусираха върху потенциалното завръщане на нормалност в социалната и икономическата активност 
на фона на надеждите за широкото разпространение на ефективни ваксини през първата половина на 2021 г.“, 
коментира Марк Хефели от UBS Global Wealth Management. 
Резултатите на американските борсови индекси от вторник затвърждават силното им представяне през последните 
седмици. През ноември Dow напредва с 11,8%, регистрирайки най-доброто си месечно представяне от януари 1987 г. на 
фона на окуражителните новини за напредъка в разработката на ваксини срещу COVID-19. За месеца S&P 500 и Nasdaq се 
повишиха съответно с 10,8% и 11,8%, като това бе най-доброто им месечно представяне от април. 
„Изглежда, че декември ще даде силен завършек на 2020 г.“, заяви Том Лий от Fundstrat Global Advisors, като добави, че 
данните показват, че винаги когато S&P 500 регистрира ръст от над 10% за годината до декември, той увеличава 
печалбата си и през декември. 
Междувременно акциите на Tesla поскъпнаха с 3,02%, след като Dow Jones Indices обяви, че производителят на 
електрически автомобили ще бъде включен в индекса S&P 500 на 21 декември наведнъж, въпреки голямата му пазарна 
капитализация. Преди това от Dow Jones Indices смятаха да добавят струващата 500 млн. долара компания на няколко 
вази. 
Цената на книжата на Zoom се понижи с 15,06%, въпреки че технологичната компания отчете по-добра от очакваното 
печалба за тримесечието. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Азиатските фондови борси не успяха да намерят единна посока в сряда. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 13,44 пункта, или 0,05%, до 26 800,98 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 2,56 пункта, или 0,07%, до 3 449,38 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 3,65 пункта, или 0,16%, до 2 290,2 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng се понижи с 35,1 пункта, или 0,13%, до 26 532,58 пункта. 
Южнокорейският индекс Kospi регистрира ръст от 41,65 пункта, или 1,58%, до 2 675,9 пункта. 
Австралийският показател ASX 200 се повиши с 1,7 пункта, или 0,03%, до 6 590,2 пункта. 
У нас 
Повечето индекси на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно повишения в ранната търговия. 
Основният бенчмарк SOFIX отчете спад от 0,11 пункта, или 0,03%, до 427,76 пункта. BGBX40 се повиши с 0,03 пункта, или 
0,03%, до 98,36 пункта. BGTR30 напредна с 2,84 пункта, или 0,58%, до 490,45 пункта. BGREIT записа ръст от 0,17 пункта, 
или 0,13%, до 135,36 пункта. 



15 

 

Cross.bg 
 
√ Проекти за модернизация на България ще бъдат представени в президентството  
Проекти за модернизация на България и за прозрачно и ефективно управление ще бъдат представени в президентската 
институция днес от 14 часа, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 
Предложенията на президентската институция са направени в рамките на предвидения срок за обществени консултации 
по Проекта на План за възстановяване и устойчивост на Република България. 
С оглед на епидемичната обстановка представянето на проектите ще бъде излъчвано пряко в профила на държавния 
глава във Фейсбук. 
 
√ Парламентът решава за купуването на ваксини срещу Covid-19  
Народното събрание ще гласува проекторешение за участието на България в предварителни споразумения за покупка на 
ваксини срещу Covid-19. 
Проекторешението предвижда страната ни да участва в предварителни споразумения за покупки на дози от ваксините на 
компаниите „Пфайзер и „БиоНТех"„както и на „АстраЗенека", „Санофи" и „Янсен". 
България е заявила участие във всички видове категории ваксини, като държавите членки на ЕС ще придобиват 
заложените количества, които са определени на базата на процент от населението. 
За много от ваксините се налага да бъде изградена и специална логистика за съхранение от минус 75 градуса. 
Предвиждат се и процедури за обучение за безопасното прилагане на ваксините. 
Вчера парламентарната комисия по здравеопазване одобри проекторешението. 
Парламентът ще гласува окончателно промените в Закона за здравето, внесени от Даниела Дариткова от ГЕРБ. 
Част от тях предвиждат да отпадне задължителното болнично лечение за заразени с Covid-19. 
 
√ ЕК представя стратегия за предпазване от COVID-19 през зимата  
Европейската комисия прие стратегия за устойчиво управление на пандемията през следващите зимни месеци, когато 
може да съществува риск от по-голямо предаване на вируса поради специфични обстоятелства, като например 
събирания на закрито. В стратегията се препоръчва да продължим да бъдем бдителни и предпазливи през зимния 
период и през 2021 г., когато ще разполагаме с безопасни и ефективни ваксини. След това Комисията ще предостави 
допълнителни насоки за постепенна и координирана отмяна на противоепидемичните мерки. 
Изключително важно е ЕС да действа координирано, за да се осигури яснота за гражданите и да се избегне нова вълна 
след празниците в края на годината. При всяко облекчаване на мерките трябва да се вземат предвид епидемичната 
обстановка и наличието на достатъчен капацитет за тестване, проследяване на контактите и лечение на пациентите, 
съобщиха от ЕК. 
Препоръчителни мерки за контрол 
Стратегията за предпазване от COVID-19 през зимата съдържа препоръки за овладяване на пандемията, докато 
ваксините станат широко достъпни. Основните акценти в нея са: 
Физическото дистанциране и ограничаването на социалните контакти са изключително важни за зимните месеци, 
включително през ваканционния период. Мерките следва да бъдат съобразени с местната епидемична обстановка, за да 
се ограничи тяхното социално и икономическо въздействие и да бъдат по-добре приемани от хората. 
Тестването и проследяването на контактите са много важни за откриването на огнища и прекъсването на 
разпространението. Повечето държави членки вече разполагат с национални приложения за проследяване на контакти, а 
европейският портал за оперативна съвместимост на националните сървъри (EFGS) дава възможност за трансгранично 
проследяване. 
За да се осигури безопасно пътуване, е важно да се действа координирано по отношение на евентуалното увеличаване 
на пътуванията през празничните дни в края на годината. Транспортната инфраструктура трябва да бъде подготвена и 
хората да бъдат ясно информирани за условията за налагане на карантина, която може да бъде изисквана, ако 
епидемичната обстановка в страната на отпътуване е по-лоша от дестинацията на пътуване. 
Капацитет и персонал в здравната система: Необходимо е здравните заведения да приложат планове за непрекъснатост 
на дейността, за да може огнищата на COVID-19 да бъдат управлявани без да се ограничава достъпът до лечение на други 
заболявания. Недостигът на медицинско оборудване може да бъде решен чрез съвместното възлагане на обществени 
поръчки. 
Умората от пандемията и проблемите с психичното здраве са естествено явление в настоящата ситуация. Държавите 
членки трябва да следват насоките на Европейския регион на Световната здравна организация за мобилизиране на 
обществена подкрепа за справяне с умората от пандемията. Следва да се подобрят възможностите за получаване на 
психосоциална подкрепа. 
Национални стратегии за ваксиниране Комисията е готова да подкрепи при необходимост държавите членки при 
въвеждането на ваксините в съответствие с техните планове за подготовка и провеждане на ваксинация . Възприемането 
на общ подход на ЕС към сертификатите за ваксинация би подобрило действията на здравните власти в държавите 
членки и доверието на гражданите в кампанията по ваксиниране. 
 
√ Путин нареди мащабна ваксинация  
Руският президент Владимир Путин обяви плановете си за започване на мащабна ваксинация срещу коронавирус за 
лекари и учители още следващата седмица. 
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По време на видеоконференция той обяви, че страната вече е произвела около 2 милиона дози от коронавирусната 
ваксина. „Това ни дава възможност да започнем, ако не масово, то мащабно ваксиниране", каза държавният глава. 
Според него ваксинацията ще започне с „първите две рискови групи - лекари и учители". 
„Ако смятате, че сме готови за такава стъпка, бих ви помолил да организирате работата по такъв начин, че в края на 
следващата седмица вече да започнем тази мащабна ваксинация", каза Путин на вицепремиера Татяна Голикова. 
Президентът увери, че разбира предпазливостта, с която вицепремиерът говори за възможни дати. "Трябва да спазваме 
тази предпазливост, всичко е правилно, но знам, че като цяло както индустрията, така и [медицинската] мрежа са готови. 
Нека направим тази първа стъпка", призова държавният глава. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Как ще се ваксинираме срещу COVID-19 и какъв имунитет ще придобием след това? Гост акад. Богдан Петрунов; 
- Предупреждение от Интерпол. Престъпни мрежи се насочват към търговия с ваксини през интернет - за какво да 

внимаваме в мрежата?; 
- Защо след положителен антигенен тест пациентите нямат право на направление за безпплатен PSR тест от 

личния лекар?; 
- На живо. При какви условия хората останали без дом ще бъдат настанявани в софийския кризисен център; 
- В Международния ден на хората с увреждания - на каква помощ могат да разчитат в условията на пандемия; 
- На живо. Защо над 270 служители на градския транспорт във Варна ще останат без работа от догодина; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Връзвани ли са и бити с пръчка пациенти в български психиатрии, както се твърди в доклад на Съвета на Европа? 

Коментар на директора на болницата в Курило д-р Цветеслава Гълъбова; 
- За Националния план за борба с пандемиите, очакваните ваксини и триседмичния локдаун - д-р Антония 

Първанова след преболедуването на коронавируса; 
- След електронните направления за PCR тестове - кога ще станат факт и електронните рецепти?; 
- Може ли да бъдат отложени изборите напролет заради извънредното положение? И колко ще струва 

машинното гласуване? Гост говорителят на ЦИК Таня Цанева; 
- За затварянето на галериите и работата на художниците в COVID кризата - разговор със Ставри Калинов; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Метални вериги и катинари. Има ли насилие в българските психиатрии?; 
- Работи ли електронното здравеопазване и кога ще има ваксини за всички? Разговор с проф. д-р Йорданка 

Стоилова и д-р Гергана Николова; 
- Пандемия, фалити и инвестиции. Ще оцелее ли българската икономика през 2021 година. Темата коментира 

министърът на икономиката Лъчезар Борисов; 
- Има ли бейби бум у нас и свързан ли е той с това, че живеем затворени? Говори д-р Румен Бостанджиев; 
- Как се пишат домашни през телефон с ваучер. Деца във врачанско нямат достъп до нормална интернет връзка; 
- Проверка в „На твоя страна": Търговци предлагат в интернет лепенки за тяло срещу COVID-19. Поредна измама 

или реално антивирусно действие?; 
- Преди финала на „Откраднат живот: Антитела". Ще има ли 11-ти сезон на най-хитовия български сериал? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Данни на КФН за 3-ото тримесечие на 2020 г.: От дадени за втора пенсия 195 лева остават едва 134; 
в. Труд - Ваксините - игри на късмета; 
в. Телеграф - Ковид стопи разводите; 
в. Монитор - Двоен скок на заявленията за COVID помощ за деца до 14 г.; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - До 70% от българите ще получат ваксина, първите още след Нова година; 
в. 24 часа - За ден токът на борсата поскъпна с 67% след скок на потреблението; 
в. Труд - Връщат отсрочването на банковите кредити; 
в. Труд - Пенсиите се вдигнали средно с 30 лева; 
в. Телеграф - За лечението на COVID-19: Държавата осигури 300 000 дози хепарин; 
в. Телеграф - Договор за работа осигурява безплатно висше; 
в. Монитор - Държавата осигури 300 000 дози хепарин; 
в. Монитор - Проверяват строителни обекти заради мръсния въздух в София; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Без учените от БАН редом до лекарите коронакризата трудно ще бъде овладяна; 
в. Труд - Андрей Новаков, евродепутат от ГЕРБ/ЕНП, пред "Труд": За пръв път България получава 200 млн. евро за най-
бедните ни региони; 
в. Телеграф - Д-р Татяна Николова, БАБХ: Люспите блестят, ако рибата е прясна; 
в. Монитор - Доц. Дора Маринова, дм, началник на COVID отделението в УМБАЛ "Медика" в Русе: Бих поканила 
невярващите да станат санитари при нас; 
Водещи анализи 
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в. 24 часа - Как политиката потъна в сянката на COVID и кой ще посочи победителя на изборите; 
в. Труд - Кузман Илиев: Вирусът е тежък стрес-тест за социализма в здравната система; 
в. Телеграф - Мафията пак разпъва цирка си в САЩ; 
в. Монитор - Коледни подаръци според заслугите. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 03 декември 
София 

- От 09.00 часа ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 9.30 часа министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще открие виртуалния 

форум за строителство, иновации, недвижими имоти и инвестиции „Форум Реал". Събитието може да бъде 
проследено на официалната страница на форума - https://forum-real.com/bileti.php  

- От 14.00 ч. в Президентството ще бъдат представени проекти за модернизация на България и за прозрачно и 
ефективно управление. 

- От 15.00 часа в Youtube канала на ОПРР и на сайта на МРР ще се проведе информационно събитие, на което ще 
бъде представен отчет за изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. 

*** 
Добрич 

- От 8.00 часа на фейсбук страницата на Младежкия център ще се проведе представяне на наградените есета от 
Областен конкурс за есе на тема „Промени ли ни изолацията към по-добро? 

*** 
Пловдив 

- От 11.30 часа на обект УПИ П-786 в кв. 4а в Северна индустриална зона ще се проведе заключителна 
пресконференция по проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна 
среда" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България. 

- Oт 11.00 часа в зала „Свети Георги" на Областната администрация ще се проведе заседание на постоянно 
действащата междуведомствена областна епизоотична комисия. 

*** 
Шумен 

- От 11.00 часа чрез платформата ZOOM ще се проведе разяснителна кампания на ОИЦ - Шумен на тема „Европа 
по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градски, селски и 
крайбрежни райони и местните инициативи". 

 

 

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. 

https://forum-real.com/bileti.php
http://bica-bg.org/?p=5966&fbclid=IwAR1W1cMRDdmc0DLZVBhcxulud8OiCPoUBiDCDqDBGRobgRX1Knr-9OfYpTw

