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√ За печатните грешки като заплаха за социалното осигуряване  
Тези дни в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) беше внесен проект за изменение и допълнение на 
Кодекса за социално осигуряване (КСО). Без съмнение, КСО е най-много изменяният и допълван закон в страната за 
целия демократичен период след 10 ноември 1989 година. Аз самата съм сред критиците на практиката КСО да се 
променя за щяло и за нещяло, както и на редица законодателни упражнения върху него, които отговарят на поговорката: 
"учи се да стриже на чуждата глава". 
Този случай обаче е съвсем различен. Става дума за дълго и добре подготвен законодателен текст, който години на ред е 
обсъждан и "оглеждан от всички страни". Със законопроекта се решават много сериозни проблеми и закономерно 
интересът към заседанието на НСТС беше огромен. Още по-голям беше интересът към изявленията на лидерите на 
организациите на социалните партньори след заседанието, още повече, че за първи път от много време насам, те 
постигнаха съгласие по разглежданите въпроси. 
Така изявленията на председателя на УС на АИКБ - г-н Васил Велев и на президента на КТ "Подкрепа" - г-н Димитър 
Манолов се превърнаха в медиен хит. Който имаше представител на изявленията след заседанието на НСТС ги отрази от 
първа ръка. Които не бяха изпратили репортери в сградата на Министерския съвет, щедро заимстваха интелектуалния 
продукт на колегите си. 
И точно тук се намеси нечистата сила. От медиите потече странната информация, че лидерите на АИКБ и КТ "Подкрепа" 
едва ли не са заявили, че всички, които се осигуряват около максимума и около минимума, трябва да си прехвърлят 
парите от втория стълб на осигурителната система в първия стълб. 
Подобна информация е безспорно важна, но за нещастие на четящата публика, изобщо не отговаря на истината. 
Изявлението на Васил Велев и Димитър Манолов беше, че те са съгласни, че за осигуряващите се върху голям 
осигурителен доход и за осигуряващите се на минимален осигурителен доход, НЕ е изгодно да си прехвърлят партидите 
от втория стълб на осигурителната система в първия стълб, тоест в НОИ. Нещо, което е точно обратното на появилото се 
след пресконференцията по сайтове и вестници. 
Ако човек се замисли малко, би достигнал до цитирания по-горе извод и със собствени сили, без да му го казват 
лидерите на организациите на социалните партньори. 
Би било налудничаво, цял живот да събираш пари по лична сметка в капиталопокривна осигурителна схема, 
осигурявайки се на максималната възможна стойност и на края, просто ей тъй, защото има и такава възможност, да ги 
прехвърлиш за така наречената "държавна пенсия". 
Не по-малко непрактично е да си се осигурявал на минимума цял живот, пенсията ти да е толкова голяма, че да ти трябва 
лупа, за да я видиш и да хвърлиш в първия стълб на осигурителната система и малкото парици, които са ти се събрали 
във втория стълб. Прехвърлените средства ще донесат нищожно увеличаване на пенсията ти, но ти ще си останеш БЕЗ 
едни пари, които може да са били малко, но са си били лично твои. 
Всеки човек със средна интелигентност би могъл да си направи такива сметки (разбира се, когато се разглеждат тези два 
крайни, гранични случая), но дяволът е същество с много свободно време и богата фантазия. 
Нетипичното за нашата действителност съгласие между работодателска организация като АИКБ и профсъюз като КТ 
"Подкрепа" беше старателно отразено от медиите, но някъде по пътя неочаквано се промъкна като зъл демон печатна 
грешка. 
В устата на двамата лидери беше сложена репликата, че прехвърлянето на партидите от втория в първия стълб е със 
сигурност полезно точно за осигуряващите се около максимума и около минимума. Драгият читател беше пратен за 
зелен хайвер. 
Очевидно е, че става дума точно за печатна и за абсолютно техническа грешка. Няма икономически репортер, който да 
не може да осмисли горните съображения. За съжаление, в играта на развален телефон между сайтовете, които имат 
своя журналистическа продукция, и тези, които безстрашно преписват от тях, глупавата печатна грешка се умножи или 
както е било модерно да се говори някъде около годината на раждането ми - мултиплицира се. (В икономическата 
история на тоталитарна България има цяла кампания за "мултипликационния ефект", но тя не се отнася пряко до 
пенсионните проблеми - просто взимам термина на заем). 
Така се надигна информационна вълна, предизвикана от една - единствена фалшива новина, която никой не е пуснал 
злонамерено, но която би могла да нанесе големи щети. Хората четат, клатят глави и си викат - щом лидерите и на 
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работодателите и на синдикатите говорят едно и също, сигурно е така. И се натрупва абсолютно погрешното 
впечатление, че хората, намиращи се в положението на двата полярни случая в осигуряването, трябва едва ли не на 
всяка цена, да си джиросат парите в бездънната яма на първия стълб. 
Тази неволна, но крайно вредна дезинформация, вероятно радва някои убоги души в Министерството на финансите, 
където отдавна точат зъби за парите от втория стълб на осигурителната система, но дори и тях не можем да обвиним за 
станалото. Просто имаме пример как една печатна грешка може да направи куп бели. 
По тази причина би трябвало медиите с двойно по-голямо старание от това, с което разпространиха печатната грешка, да 
я опровергаят. Няма абсолютно никакво значение къде се е промъкнала тя за първи път - важното е ясно да се каже на 
хората, че нещата стоят точно наопаки. 
Тук е мястото да се повтори, а ако трябва и да се потрети, че когато човек решава съдбата на собствената си пенсия, той 
не трябва да разчита на интуицията си или на изявления, направени пред медиите, без значение чии са. Както виждаме - 
най-лесното е човек да бъде заблуден. 
Затова, задължително е при пенсиониране да се направи съответната консултация със специалист, да се направят 
няколко точни сметки и да се вземе информирано решение. Информирано решение в полза на джоба на бъдещия 
пенсионер, а не в полза на идеологемите на разни бивши министри на финансите и на високопоставени чиновници, на 
които им се присънва, че взимат парите ту на втория стълб, ту на Сребърния фонд. 
Не съществува друг начин да бъде защитен интересът на бъдещите пенсионери, освен да се изчисли дали е изгодно, или 
не е прехвърлянето на парите от личните партиди на човека от частния пенсионен фонд в НОИ. (Всъщност, парите се 
прехвърлят в Сребърния фонд, но предназначението им е ясно - в един момент те трябва да бъдат похарчени в подкрепа 
на първия стълб на осигурителната система). 
Това изчисление трябва да се направи от компетентно лице, а не от съседката, която била на ясно с проблема, защото 
при нейна братовчедка имало подобен случай. 
В по-голямата част от случаите прехвърлянето не е изгодно. По-голяма е вероятността да си струва подобно упражнение 
при хората с ранно пенсиониране. Но дори и тогава е най-добре да се направят добросъвестни и точни изчисления. 
Разбира се, много хора ще кажат, че подобни услуги не се оказват безплатно. Моят отговор е, че българинът твърде често 
е евтин на брашното и скъп на триците. Решението за прехвърляне (или срещу прехвърляне) на парите от втория в 
първия стълб е за цял живот. Или поне за целия ни оставащ живот след пенсионирането. 
Да са живи и здрави всички, на които предстои пенсиониране, но точно в този момент не трябва да се правят грешки. Не 
трябва да се взимат решения под влиянието на казано и речено тук и там. Трябва да се смята и сметките трябва да се 
правят от компетентни хора. Разходите са всъщност съвсем скромни, особено като се има пред вид размерът на залога - 
бъдещата Ви пенсия. Всичко друго е от Лукаваго. 
Тук е мястото да кажем няколко думи и за предстоящите промени в Кодекса за социално осигуряване. Това, което беше 
обсъдено в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), наистина е едно много добро решение на фона на 
досегашното положение. 
Най-важното достижение на законопроекта е вкарването на така наречената "редукция" в нормални граници. Става дума 
за намаляването на пенсията, получавана от първия стълб, с аргумента, че бъдещият пенсионер има осигуряване по 
втория стълб. Към днешна дата редукцията е 20 процента. Това положение може да има само едно име - грабеж. 
С новия проект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО), ограбването на бъдещите 
пенсионери, осигурявали се и по първия и по втория стълб, рязко се ограничава. "Редукцията" се свива някъде до към 
девет процента, което е истинско щастие на фона на досегашните двадесет. Един ден сигурно ще доживеем, редукцията 
да стигне до 6-7 процента, колкото всъщност и трябва да бъде. 
Друг изключително важен въпрос, който трябва да се приветства е даването на разширени права на наследниците на 
починалите пенсионери, осигурявани по втория стълб. Добрата новина е, че се предвижда, средствата вече да не се губят 
при отказ от наследство, а получаването им да не се смята за приемане на наследството. Това би било един много важен 
акт на справедливост и той трябва да бъде подкрепен от законодателите. 
Всъщност, измененията и допълненията в КСО, предмет на този законопроект са, както е модерно да се казва "критично  
важни". Не е тайна, че те се обсъждаха в продължение на повече от три години в междуведомствена работна група, в 
която участваха представители на редица държавни институции, на работодателските организации и на синдикатите. 
Не случайно законопроектът се подкрепя много силно от социалните партньори. Е, идеални законодателни проекти 
няма, препоръки има от различни страни, но не може да има съмнение, че от приемането на промените в КСО в 
предложената и обсъдена в НСТС редакция, изцяло ще зависи плавният и най-вече успешен старт на изплащането на 
допълнителните пенсии от капиталовите стълбове от месец септември 2021 г. 
Ако приемането на законопроекта се забави, не дай боже, ще осъмнем без адекватна нормативна уредба на фазата на 
изплащане на пенсиите от втория капиталов стълб на допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Излишно е 
да обяснявам, че това ще се усети сериозно на капиталовите пазари и последствията ще са крайно негативни. 
Отрицателен ще е ефектът и върху цените на акциите на Българската фондова борса (БФБ) и върху доверието към 
капиталопокривния елемент на българския пенсионен модел. 
За негативното отражение върху икономика на държавата като цяло не си струва да говорим. 
За това, може би за първи път в живота си, ще призова народните представители да подкрепят законопроекта, без да 
влагат никакви творчески усилия в хода на цялата процедура в Парламента. Мога да уверя народните представители, че 
законопроектът е достатъчно добър и най-вече балансиран. Всеки порив на законодателен ентусиазъм в случая може 
само да навреди. Това е един от редките случаи, когато ще трябва да поздравим депутатите, ако гласуват "под строй" и 
"по команда". 
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√ ЗА ПЕЧАТНИТЕ ГРЕШКИ, КАТО ЗАПЛАХА ЗА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ  
Тези дни, в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) беше внесен прокт за именение и допълнение на 
Кодекса за социално осигуряване (КСО). Без съмнение, КСО е най-много изменяният и допълван закон в страната за 
целия демократичен период след 10 ноември 1989 година. Аз самата съм сред критиците на практиката КСО да се 
променя за щяло и за нещяло, както и на редица законодателни упражнения върху него, които отговарят на поговорката: 
„учи се да стриже на чуждата глава”. 
Този случай обаче е съвсем различен. Става дума за дълго и добре подготвен законодателен текст, който години на ред е 
обсъждан и „оглеждан от всички страни”. Със законопроекта се решават много сериозни проблеми и закономерно 
интересът към заседанието на НСТС беше огромен. Още по-голям беше интересът към изявленията на лидерите на 
организациите на социалните партньори след заседанието, още повече, че за първи път от много време насам, те 
постигнаха съгласие по разглежданите въпроси. 
Така изявленията на председателя на УС на АИКБ – г-н Васил Велев и на президента на КТ „Подкрепа” – г-н Димитър 
Манолов се превърнаха в медиен хит. Който имаше представител на изявленията след заседанието на НСТС ги отрази от 
първа ръка. Които не бяха изпратили репортери в сградата на Министерския съвет, щедро заимстваха интелектуалния 
продукт на колегите си. 
И точно тук се намеси Нечистата сила. От медиите потече странната информация, че лидерите на АИКБ и КТ „Подкрепа” 
едва ли не са заявили, че всички, които се осигуряват около максимума и около минимума, трябва да си прехвърлят 
парите от втория стълб на осигурителната система в първия стълб. 
Подобна информация е безспорно важна, но за нещастие на четящата публика, изобщо не отговаря на истината. 
Изявлението на Васил Велев и Димитър Манолов беше, че те са съгласни, че за осигуряващите се върху голям 
осигурителен доход и за осигуряващите се на минимален осигурителен доход, НЕ е изгодно да си прехвърлят 
партидите от втория стълб на осигурителната система в първия стълб, тоест в НОИ. Нещо, което е точно обратното на 
появилото се след пресконференцията по сайтове и вестници. 
Ако човек се замисли малко, би достигнал до цитирания по-горе извод и със собствени сили, без да му го казват 
лидерите на организациите на социалните партньори. 
Би било налудничаво, цял живот да събираш пари по лична сметка в капиталопокривна осигурителна схема, 
осигурявайки се на максималната възможна стойност и на края, просто ей тъй, защото има и такава възможност, да ги  
прехвърлиш за така наречената „държавна пенсия”. 
Не по-малко непрактично е, да си се осигурявал на минимума цял живот, пенсията ти да е толкова голяма, че да ти 
трябва лупа за да я видиш и да хвърлиш в първия стълб на осигурителната система и малкото парици, които са ти се 
събрали във втория стълб. Прехвърлените средства ще донесат нищожно увеличаване на пенсията ти, но ти ще си 
останеш БЕЗ едни пари, които може да са били малко, но са си били лично твои. 
Всеки човек със средна интелигентност би могъл да си направи такива сметки (разбира се, когато се разглеждат тези два 
крайни, гранични случая), но дяволът е същество с много свободно време и богата фантазия. 
Нетипичното за нашата действителност съгласие между работодателска организация като АИКБ и профсъюз като КТ 
„Подкрепа” беше старателно отразено от медиите, но някъде по пътя неочаквано се промъкна като зъл демон печатна 
грешка. 
В устата на двамата лидери беше сложена репликата, че прехвърлянето на партидите от втория в първия стълб е със 
сигурност полезно точно за осигуряващите се около максимума и около минимума. Драгият читател беше пратен за 
зелен хайвер. 
Очевидно е, че става дума точно за печатна и за абсолютно техническа грешка. Няма икономически репортер, който да 
не може да осмисли горните съображения. За съжаление, в играта на развален телефон между сайтовете, които имат 
своя журналистическа продукция и тези, които безстрашно преписват от тях, глупавата печатна грешка се умножи или 
както е било модерно да се говори някъде около годината на раждането ми – мултиплицира се. (В икономическата 
история на тоталитарна България има цяла кампания за „мултипликационния ефект”, но тя не се отнася пряко до 
пенсионните проблеми – просто взимам термина на заем). 
Така се надигна информационна вълна, предизвикана от една – единствена фалшива новина, която никой не е пуснал 
злонамерено, но която би могла да нанесе големи щети. Хората четат, клатят глави и си викат – щом лидерите и на 
работодателите и на синдикатите говорят едно и също, сигурно е така. И се натрупва абсолютно погрешното 
впечатление, че хората, намиращи се в положението на двата полярни случая в осигуряването, трябва едва ли не на 
всяка цена, да си джиросат парите в бездънната яма на първия стълб. 
Тази неволна, но крайно вредна дезинформация, вероятно радва някои убоги души в Министерството на финансите, 
където отдавна точат зъби за парите от втория стълб на осигурителната система, но дори и тях не можем да обвиним за 
станалото. Просто имаме пример как една печатна грешка може да направи куп бели. 
По тази причина, би трябвало медиите с двойно по-голямо старание от това, с което разпространиха печатната грешка, 
да я опровергаят. Няма абсолютно никакво значение къде се е промъкнала тя за първи път – важното е ясно да се каже 
на хората, че нещата стоят точно наопъки. 
Тук е мястото да се повтори, а ако трябва и да се потрети, че когато човек решава съдбата на собствената си пенсия, той 
не трябва да разчита на интуицията си или на изявления, направени пред медиите, без значение чии са. Както виждаме – 
най-лесното е човек да бъде заблуден. 
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Затова, задължително е при пенсиониране да се направи съответната консултация със специалист, да се направят 
няколко точни сметки и да се вземе информирано решение. Информирано решение в полза на джоба на бъдещия 
пенсионер, а не в полза на идеологемите на разни бивши министри на финансите и на високопоставени чиновници, на 
които им се присънва, че взимат парите ту на втория стълб, ту на Сребърния фонд. 
Не съществува друг начин, да бъде защитен интересът на бъдещите пенсионери, освен да се изчисли, дали е изгодно или 
не е, прехвърлянето на парите от личните партиди на човека от частния пенсионен фонд в НОИ. (Всъщност, парите се 
прехвърлят в Сребърния фонд, но предназначението им е ясно – в един момент те трябва да бъдат похарчени в подкрепа 
на първия стълб на осигурителната система). 
Това изчисление, трябва да се направи от компетентно лице, а не от съседката, която била на ясно с проблема, защото 
при нейна братовчедка имало подобен случай. 
В по-голямата част от случаите, прехвърлянето НЕ е изгодно. По-голяма е вероятността да си струва подобно упражнение 
при хората с ранно пенсиониране. Но дори и тогава е най-добре да се направят добросъвестни и точни изчисления. 
Разбира се, много хора ще кажат, че подобни услуги не се оказват безплатно. Моят отговор е, че българинът твърде често 
е евтин на брашното и скъп на триците. Решението за прехвърляне (или срещу прехвърляне) на парите от втория в 
първия стълб е за цял живот. Или поне за целия ни оставащ живот след пенсионирането. 
Да са живи и здрави всички, на които предстои пенсиониране, но точно в този момент не трябва да се правят грешки. Не 
трябва да се взимат решения под влиянието на казано и речено тук и там. Трябва да се смята и сметките трябва да се 
правят от компетентни хора. Разходите са всъщност съвсем скромни, особено като се има пред вид размерът на залога – 
бъдещата Ви пенсия. Всичко друго е от Лукаваго. 
Тук е мястото да кажем няколко думи и за предстоящите промени в Кодекса за социално осигуряване. Това, което беше 
обсъдено в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), наистина е едно много добро решение на фона на 
досегашното положение. 
Най-важното достижение на законопроекта е вкарването на така наречената „редукция” в нормални граници. Става дума 
за намаляването на пенсията, получавана от първия стълб с аргумента, че бъдещият пенсионер има осигуряване по 
втория стълб. Към днешна дата редукцията е 20 процента. Това положение, може да има само едно име – грабеж. 
С новия проект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО), ограбването на бъдещите 
пенсионери, осигурявали се и по първия и по втория стълб рязко се ограничава. „Редукцията” се свива някъде до към 
девет процента, което е истинско щастие на фона на досегашните двадесет. Един ден сигурно ще доживеем, редукцията 
да стигне до 6-7 процента, колкото всъщност и трябва да бъде. 
Друг изключително важен въпрос, който трябва да се приветства е даването на разширени права на наследниците на 
починалите пенсионери, осигурявани по втория стълб. Добрата новина е, че се предвижда, средствата вече да НЕ се губят 
при отказ от наследство, а получаването им да НЕ се смята за приемане на наследството. Това би било един много важен 
акт на справедливост и той трябва да бъде подкрепен от законодателите. 
Всъщност, измененията и допълненията в КСО, предмет на този законопроект са, както е модерно да се казва „критично 
важни”. Не е тайна, че те се обсъждаха в продължение на повече от три години в междуведомствена работна група, в 
която участваха представители на редица държавни институции, на работодателските организации и на синдикатите. 
Не случайно, законопроектът се подкрепя много силно от социалните партньори. Е, идеални законодателни проекти 
няма, препоръки има от различни страни, но не може да има съмнение, че от приемането на промените в КСО в 
предложената и обсъдена в НСТС редакция, изцяло ще  зависи плавният и най-вече успешен старт на изплащането на 
допълнителните  пенсии от капиталовите стълбове от месец септември 2021 г. 
Ако приемането на законопроекта се забави, не дай Боже, ще осъмнем без адекватна нормативна уредба на фазата на 
изплащане на пенсиите от втория капиталов стълб на допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Излишно е 
да обяснявам, че това ще се усети сериозно на капиталовите пазари и последствията ще са крайно негативни. 
Отрицателен ще е ефектът и върху цените на акциите на Българската фондова борса (БФБ), и върху доверието към 
капиталопокривния елемент на българския пенсионен модел. 
За негативното отражение върху икономика на държавата като цяло не си струва да говорим. 
За това, може би за първи път в живота си, ще призова народните представители да подкрепят законопроекта, без да 
влагат никакви творчески усилия в хода на цялата процедура в Парламента. Мога да уверя народните представители, че 
законопроектът е достатъно добър и най-вече балансиран. Всеки порив на законодателен ентусиазъм в случая може 
само да навреди. Това е един от редките случаи, когато ще трябва да поздравим депутатите, ако гласуват „под строй” и 
„по команда”. 
 
Свободен народ 
 
√ За печатните грешки, като заплаха за социалното осигуряване  
Тези дни, в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) беше внесен прокт за именение и допълнение на 
Кодекса за социално осигуряване (КСО). Без съмнение, КСО е най-много изменяният и допълван закон в страната за 
целия демократичен период след 10 ноември 1989 година. Аз самата съм сред критиците на практиката КСО да се 
променя за щяло и за нещяло, както и на редица законодателни упражнения върху него, които отговарят на поговорката: 
„учи се да стриже на чуждата глава”. 
Този случай обаче е съвсем различен. Става дума за дълго и добре подготвен законодателен текст, който години на ред е 
обсъждан и „оглеждан от всички страни”. Със законопроекта се решават много сериозни проблеми и закономерно 
интересът към заседанието на НСТС беше огромен. Още по-голям беше интересът към изявленията на лидерите на 
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организациите на социалните партньори след заседанието, още повече, че за първи път от много време насам, те 
постигнаха съгласие по разглежданите въпроси. 
Така изявленията на председателя на УС на АИКБ – г-н Васил Велев и на президента на КТ „Подкрепа” – г-н Димитър 
Манолов се превърнаха в медиен хит. Който имаше представител на изявленията след заседанието на НСТС ги отрази от 
първа ръка. Които не бяха изпратили репортери в сградата на Министерския съвет, щедро заимстваха интелектуалния 
продукт на колегите си. 
И точно тук се намеси Нечистата сила. От медиите потече странната информация, че лидерите на АИКБ и КТ „Подкрепа” 
едва ли не са заявили, че всички, които се осигуряват около максимума и около минимума, трябва да си прехвърлят 
парите от втория стълб на осигурителната система в първия стълб. 
Подобна информация е безспорно важна, но за нещастие на четящата публика, изобщо не отговаря на истината. 
Изявлението на Васил Велев и Димитър Манолов беше, че те са съгласни, че за осигуряващите се върху голям 
осигурителен доход и за осигуряващите се на минимален осигурителен доход, НЕ е изгодно да си прехвърлят 
партидите от втория стълб на осигурителната система в първия стълб, тоест в НОИ. Нещо, което е точно обратното на 
появилото се след пресконференцията по сайтове и вестници. 
Ако човек се замисли малко, би достигнал до цитирания по-горе извод и със собствени сили, без да му го казват 
лидерите на организациите на социалните партньори. 
Би било налудничаво, цял живот да събираш пари по лична сметка в капиталопокривна осигурителна схема, 
осигурявайки се на максималната възможна стойност и на края, просто ей тъй, защото има и такава възможност, да ги 
прехвърлиш за така наречената „държавна пенсия”. 
Не по-малко непрактично е, да си се осигурявал на минимума цял живот, пенсията ти да е толкова голяма, че да ти 
трябва лупа за да я видиш и да хвърлиш в първия стълб на осигурителната система и малкото парици, които са ти се 
събрали във втория стълб. Прехвърлените средства ще донесат нищожно увеличаване на пенсията ти, но ти ще си 
останеш БЕЗ едни пари, които може да са били малко, но са си били лично твои. 
Всеки човек със средна интелигентност би могъл да си направи такива сметки (разбира се, когато се разглеждат тези два 
крайни, гранични случая), но дяволът е същество с много свободно време и богата фантазия. 
Нетипичното за нашата действителност съгласие между работодателска организация като АИКБ и профсъюз като КТ 
„Подкрепа” беше старателно отразено от медиите, но някъде по пътя неочаквано се промъкна като зъл демон печатна 
грешка. 
В устата на двамата лидери беше сложена репликата, че прехвърлянето на партидите от втория в първия стълб е със 
сигурност полезно точно за осигуряващите се около максимума и около минимума. Драгият читател беше пратен за 
зелен хайвер. 
Очевидно е, че става дума точно за печатна и за абсолютно техническа грешка. Няма икономически репортер, който да 
не може да осмисли горните съображения. За съжаление, в играта на развален телефон между сайтовете, които имат 
своя журналистическа продукция и тези, които безстрашно преписват от тях, глупавата печатна грешка се умножи или 
както е било модерно да се говори някъде около годината на раждането ми – мултиплицира се. (В икономическата 
история на тоталитарна България има цяла кампания за „мултипликационния ефект”, но тя не се отнася пряко до 
пенсионните проблеми – просто взимам термина на заем). 
Така се надигна информационна вълна, предизвикана от една – единствена фалшива новина, която никой не е пуснал 
злонамерено, но която би могла да нанесе големи щети. Хората четат, клатят глави и си викат – щом лидерите и на 
работодателите и на синдикатите говорят едно и също, сигурно е така. И се натрупва абсолютно погрешното 
впечатление, че хората, намиращи се в положението на двата полярни случая в осигуряването, трябва едва ли не на 
всяка цена, да си джиросат парите в бездънната яма на първия стълб. 
Тази неволна, но крайно вредна дезинформация, вероятно радва някои убоги души в Министерството на финансите, 
където отдавна точат зъби за парите от втория стълб на осигурителната система, но дори и тях не можем да обвиним за 
станалото. Просто имаме пример как една печатна грешка може да направи куп бели. 
По тази причина, би трябвало медиите с двойно по-голямо старание от това, с което разпространиха печатната грешка, 
да я опровергаят. Няма абсолютно никакво значение къде се е промъкнала тя за първи път – важното е ясно да се каже 
на хората, че нещата стоят точно наопъки. 
Тук е мястото да се повтори, а ако трябва и да се потрети, че когато човек решава съдбата на собствената си пенсия, той 
не трябва да разчита на интуицията си или на изявления, направени пред медиите, без значение чии са. Както виждаме – 
най-лесното е човек да бъде заблуден. 
Затова, задължително е при пенсиониране да се направи съответната консултация със специалист, да се направят 
няколко точни сметки и да се вземе информирано решение. Информирано решение в полза на джоба на бъдещия 
пенсионер, а не в полза на идеологемите на разни бивши министри на финансите и на високопоставени чиновници, на 
които им се присънва, че взимат парите ту на втория стълб, ту на Сребърния фонд. 
Не съществува друг начин, да бъде защитен интересът на бъдещите пенсионери, освен да се изчисли, дали е изгодно или 
не е, прехвърлянето на парите от личните партиди на човека от частния пенсионен фонд в НОИ. (Всъщност, парите се 
прехвърлят в Сребърния фонд, но предназначението им е ясно – в един момент те трябва да бъдат похарчени в подкрепа 
на първия стълб на осигурителната система). 
Това изчисление, трябва да се направи от компетентно лице, а не от съседката, която била на ясно с проблема, защото 
при нейна братовчедка имало подобен случай. 
В по-голямата част от случаите, прехвърлянето НЕ е изгодно. По-голяма е вероятността да си струва подобно упражнение 
при хората с ранно пенсиониране. Но дори и тогава е най-добре да се направят добросъвестни и точни изчисления. 
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Разбира се, много хора ще кажат, че подобни услуги не се оказват безплатно. Моят отговор е, че българинът твърде често 
е евтин на брашното и скъп на триците. Решението за прехвърляне (или срещу прехвърляне) на парите от втория в 
първия стълб е за цял живот. Или поне за целия ни оставащ живот след пенсионирането. 
Да са живи и здрави всички, на които предстои пенсиониране, но точно в този момент не трябва да се правят грешки. Не 
трябва да се взимат решения под влиянието на казано и речено тук и там. Трябва да се смята и сметките трябва да се 
правят от компетентни хора. Разходите са всъщност съвсем скромни, особено като се има пред вид размерът на залога – 
бъдещата Ви пенсия. Всичко друго е от Лукаваго. 
Тук е мястото да кажем няколко думи и за предстоящите промени в Кодекса за социално осигуряване. Това, което беше 
обсъдено в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), наистина е едно много добро решение на фона на 
досегашното положение. 
Най-важното достижение на законопроекта е вкарването на така наречената „редукция” в нормални граници. Става дума 
за намаляването на пенсията, получавана от първия стълб с аргумента, че бъдещият пенсионер има осигуряване по 
втория стълб. Към днешна дата редукцията е 20 процента. Това положение, може да има само едно име – грабеж. 
С новия проект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО), ограбването на бъдещите 
пенсионери, осигурявали се и по първия и по втория стълб рязко се ограничава. „Редукцията” се свива някъде до към 
девет процента, което е истинско щастие на фона на досегашните двадесет. Един ден сигурно ще доживеем, редукцията 
да стигне до 6-7 процента, колкото всъщност и трябва да бъде. 
Друг изключително важен въпрос, който трябва да се приветства е даването на разширени права на наследниците на 
починалите пенсионери, осигурявани по втория стълб. Добрата новина е, че се предвижда, средствата вече да НЕ се губят 
при отказ от наследство, а получаването им да НЕ се смята за приемане на наследството. Това би било един много важен 
акт на справедливост и той трябва да бъде подкрепен от законодателите. 
Всъщност, измененията и допълненията в КСО, предмет на този законопроект са, както е модерно да се казва „критично 
важни”. Не е тайна, че те се обсъждаха в продължение на повече от три години в междуведомствена работна група, в 
която участваха представители на редица държавни институции, на работодателските организации и на синдикатите. 
Не случайно, законопроектът се подкрепя много силно от социалните партньори. Е, идеални законодателни проекти 
няма, препоръки има от различни страни, но не може да има съмнение, че от приемането на промените в КСО в 
предложената и обсъдена в НСТС редакция, изцяло ще  зависи плавният и най-вече успешен старт на изплащането на 
допълнителните  пенсии от капиталовите стълбове от месец септември 2021 г. 
Ако приемането на законопроекта се забави, не дай Боже, ще осъмнем без адекватна нормативна уредба на фазата на 
изплащане на пенсиите от втория капиталов стълб на допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Излишно е 
да обяснявам, че това ще се усети сериозно на капиталовите пазари и последствията ще са крайно негативни. 
Отрицателен ще е ефектът и върху цените на акциите на Българската фондова борса (БФБ), и върху доверието към 
капиталопокривния елемент на българския пенсионен модел. 
За негативното отражение върху икономика на държавата като цяло не си струва да говорим. 
За това, може би за първи път в живота си, ще призова народните представители да подкрепят законопроекта, без да 
влагат никакви творчески усилия в хода на цялата процедура в Парламента. Мога да уверя народните представители, че 
законопроектът е достатъно добър и най-вече балансиран. Всеки порив на законодателен ентусиазъм в случая може 
само да навреди. Това е един от редките случаи, когато ще трябва да поздравим депутатите, ако гласуват „под строй” и 
„по команда”. 
 
Social Security Watch 
 
√ За печатните грешки, като заплаха за социалното осигуряване  
Тези дни, в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) беше внесен прокт за именение и допълнение на 
Кодекса за социално осигуряване (КСО). Без съмнение, КСО е най-много изменяният и допълван закон в страната за 
целия демократичен период след 10 ноември 1989 година. Аз самата съм сред критиците на практиката КСО да се 
променя за щяло и за нещяло, както и на редица законодателни упражнения върху него, които отговарят на поговорката: 
„учи се да стриже на чуждата глава”. 
Този случай обаче е съвсем различен. Става дума за дълго и добре подготвен законодателен текст, който години на ред е 
обсъждан и „оглеждан от всички страни”. Със законопроекта се решават много сериозни проблеми и закономерно 
интересът към заседанието на НСТС беше огромен. Още по-голям беше интересът към изявленията на лидерите на 
организациите на социалните партньори след заседанието, още повече, че за първи път от много време насам, те 
постигнаха съгласие по разглежданите въпроси. 
Така изявленията на председателя на УС на АИКБ – г-н Васил Велев и на президента на КТ „Подкрепа” – г-н Димитър 
Манолов се превърнаха в медиен хит. Който имаше представител на изявленията след заседанието на НСТС ги отрази от 
първа ръка. Които не бяха изпратили репортери в сградата на Министерския съвет, щедро заимстваха интелектуалния 
продукт на колегите си. 
И точно тук се намеси Нечистата сила. От медиите потече странната информация, че лидерите на АИКБ и КТ „Подкрепа” 
едва ли не са заявили, че всички, които се осигуряват около максимума и около минимума, трябва да си прехвърлят 
парите от втория стълб на осигурителната система в първия стълб. 
Подобна информация е безспорно важна, но за нещастие на четящата публика, изобщо не отговаря на истината. 
Изявлението на Васил Велев и Димитър Манолов беше, че те са съгласни, че за осигуряващите се върху голям 
осигурителен доход и за осигуряващите се на минимален осигурителен доход, НЕ е изгодно да си прехвърлят 
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партидите от втория стълб на осигурителната система в първия стълб, тоест в НОИ. Нещо, което е точно обратното на 
появилото се след пресконференцията по сайтове и вестници. 
Ако човек се замисли малко, би достигнал до цитирания по-горе извод и със собствени сили, без да му го казват 
лидерите на организациите на социалните партньори. 
Би било налудничаво, цял живот да събираш пари по лична сметка в капиталопокривна осигурителна схема, 
осигурявайки се на максималната възможна стойност и на края, просто ей тъй, защото има и такава възможност, да ги 
прехвърлиш за така наречената „държавна пенсия”. 
Не по-малко непрактично е, да си се осигурявал на минимума цял живот, пенсията ти да е толкова голяма, че да ти 
трябва лупа за да я видиш и да хвърлиш в първия стълб на осигурителната система и малкото парици, които са ти се 
събрали във втория стълб. Прехвърлените средства ще донесат нищожно увеличаване на пенсията ти, но ти ще си 
останеш БЕЗ едни пари, които може да са били малко, но са си били лично твои. 
Всеки човек със средна интелигентност би могъл да си направи такива сметки (разбира се, когато се разглеждат тези два 
крайни, гранични случая), но дяволът е същество с много свободно време и богата фантазия. 
Нетипичното за нашата действителност съгласие между работодателска организация като АИКБ и профсъюз като КТ 
„Подкрепа” беше старателно отразено от медиите, но някъде по пътя неочаквано се промъкна като зъл демон печатна 
грешка. 
В устата на двамата лидери беше сложена репликата, че прехвърлянето на партидите от втория в първия стълб е със 
сигурност полезно точно за осигуряващите се около максимума и около минимума. Драгият читател беше пратен за 
зелен хайвер. 
Очевидно е, че става дума точно за печатна и за абсолютно техническа грешка. Няма икономически репортер, който да 
не може да осмисли горните съображения. За съжаление, в играта на развален телефон между сайтовете, които имат 
своя журналистическа продукция и тези, които безстрашно преписват от тях, глупавата печатна грешка се умножи или 
както е било модерно да се говори някъде около годината на раждането ми – мултиплицира се. (В икономическата 
история на тоталитарна България има цяла кампания за „мултипликационния ефект”, но тя не се отнася пряко до 
пенсионните проблеми – просто взимам термина на заем). 
Така се надигна информационна вълна, предизвикана от една – единствена фалшива новина, която никой не е пуснал 
злонамерено, но която би могла да нанесе големи щети. Хората четат, клатят глави и си викат – щом лидерите и на 
работодателите и на синдикатите говорят едно и също, сигурно е така. И се натрупва абсолютно погрешното 
впечатление, че хората, намиращи се в положението на двата полярни случая в осигуряването, трябва едва ли не на 
всяка цена, да си джиросат парите в бездънната яма на първия стълб. 
Тази неволна, но крайно вредна дезинформация, вероятно радва някои убоги души в Министерството на финансите, 
където отдавна точат зъби за парите от втория стълб на осигурителната система, но дори и тях не можем да обвиним за 
станалото. Просто имаме пример как една печатна грешка може да направи куп бели. 
По тази причина, би трябвало медиите с двойно по-голямо старание от това, с което разпространиха печатната грешка, 
да я опровергаят. Няма абсолютно никакво значение къде се е промъкнала тя за първи път – важното е ясно да се каже 
на хората, че нещата стоят точно наопъки. 
Тук е мястото да се повтори, а ако трябва и да се потрети, че когато човек решава съдбата на собствената си пенсия, той 
не трябва да разчита на интуицията си или на изявления, направени пред медиите, без значение чии са. Както виждаме – 
най-лесното е човек да бъде заблуден. 
Затова, задължително е при пенсиониране да се направи съответната консултация със специалист, да се направят 
няколко точни сметки и да се вземе информирано решение. Информирано решение в полза на джоба на бъдещия 
пенсионер, а не в полза на идеологемите на разни бивши министри на финансите и на високопоставени чиновници, на 
които им се присънва, че взимат парите ту на втория стълб, ту на Сребърния фонд. 
Не съществува друг начин, да бъде защитен интересът на бъдещите пенсионери, освен да се изчисли, дали е изгодно или 
не е, прехвърлянето на парите от личните партиди на човека от частния пенсионен фонд в НОИ. (Всъщност, парите се 
прехвърлят в Сребърния фонд, но предназначението им е ясно – в един момент те трябва да бъдат похарчени в подкрепа 
на първия стълб на осигурителната система). 
Това изчисление, трябва да се направи от компетентно лице, а не от съседката, която била на ясно с проблема, защото 
при нейна братовчедка имало подобен случай. 
В по-голямата част от случаите, прехвърлянето НЕ е изгодно. По-голяма е вероятността да си струва подобно упражнение 
при хората с ранно пенсиониране. Но дори и тогава е най-добре да се направят добросъвестни и точни изчисления. 
Разбира се, много хора ще кажат, че подобни услуги не се оказват безплатно. Моят отговор е, че българинът твърде често 
е евтин на брашното и скъп на триците. Решението за прехвърляне (или срещу прехвърляне) на парите от втория в 
първия стълб е за цял живот. Или поне за целия ни оставащ живот след пенсионирането. 
Да са живи и здрави всички, на които предстои пенсиониране, но точно в този момент не трябва да се правят грешки. Не 
трябва да се взимат решения под влиянието на казано и речено тук и там. Трябва да се смята и сметките трябва да се 
правят от компетентни хора. Разходите са всъщност съвсем скромни, особено като се има пред вид размерът на залога – 
бъдещата Ви пенсия. Всичко друго е от Лукаваго. 
Тук е мястото да кажем няколко думи и за предстоящите промени в Кодекса за социално осигуряване. Това, което беше 
обсъдено в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), наистина е едно много добро решение на фона на 
досегашното положение. 
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Най-важното достижение на законопроекта е вкарването на така наречената „редукция” в нормални граници. Става дума 
за намаляването на пенсията, получавана от първия стълб с аргумента, че бъдещият пенсионер има осигуряване по 
втория стълб. Към днешна дата редукцията е 20 процента. Това положение, може да има само едно име – грабеж. 
С новия проект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО), ограбването на бъдещите 
пенсионери, осигурявали се и по първия и по втория стълб рязко се ограничава. „Редукцията” се свива някъде до към 
девет процента, което е истинско щастие на фона на досегашните двадесет. Един ден сигурно ще доживеем, редукцията 
да стигне до 6-7 процента, колкото всъщност и трябва да бъде. 
Друг изключително важен въпрос, който трябва да се приветства е даването на разширени права на наследниците на 
починалите пенсионери, осигурявани по втория стълб. Добрата новина е, че се предвижда, средствата вече да НЕ се губят 
при отказ от наследство, а получаването им да НЕ се смята за приемане на наследството. Това би било един много важен 
акт на справедливост и той трябва да бъде подкрепен от законодателите. 
Всъщност, измененията и допълненията в КСО, предмет на този законопроект са, както е модерно да се казва „критично 
важни”. Не е тайна, че те се обсъждаха в продължение на повече от три години в междуведомствена работна група, в 
която участваха представители на редица държавни институции, на работодателските организации и на синдикатите. 
Не случайно, законопроектът се подкрепя много силно от социалните партньори. Е, идеални законодателни проекти 
няма, препоръки има от различни страни, но не може да има съмнение, че от приемането на промените в КСО в 
предложената и обсъдена в НСТС редакция, изцяло ще  зависи плавният и най-вече успешен старт на изплащането на 
допълнителните  пенсии от капиталовите стълбове от месец септември 2021 г. 
Ако приемането на законопроекта се забави, не дай Боже, ще осъмнем без адекватна нормативна уредба на фазата на 
изплащане на пенсиите от втория капиталов стълб на допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Излишно е 
да обяснявам, че това ще се усети сериозно на капиталовите пазари и последствията ще са крайно негативни. 
Отрицателен ще е ефектът и върху цените на акциите на Българската фондова борса (БФБ), и върху доверието към 
капиталопокривния елемент на българския пенсионен модел. 
За негативното отражение върху икономика на държавата като цяло не си струва да говорим. 
За това, може би за първи път в живота си, ще призова народните представители да подкрепят законопроекта, без да 
влагат никакви творчески усилия в хода на цялата процедура в Парламента. Мога да уверя народните представители, че 
законопроектът е достатъно добър и най-вече балансиран. Всеки порив на законодателен ентусиазъм в случая може 
само да навреди. Това е един от редките случаи, когато ще трябва да поздравим депутатите, ако гласуват „под строй” и 
„по команда”. 

 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
 
БНР 
 
√ НС обсъжда възможността за електронни съдебни дела 
Възможността за електрони съдебни дела ще разгледат на първо четене депутатите с промените, предложени от 
Министерския съвет в Гражданския процесуален кодекс. 
Въвеждането на електронно правосъдие е безусловно свързано с продължаването на реформата в съдебната система, 
посочва кабинетът в мотивите си. Чрез единен портал участниците в съдебното производство ще могат да получават 
електронни съобщения и призовки, включително и да бъдат уведомявани за определени процесуални действия. 
Предвижда се чрез единния портал за електронно правосъдие да се връчват и призовки на кредитни и финансови 
институции. Адвокатите ще бъдат задължени да се регистрират в портала и да поддържат профила си. 
Според поправките участниците в процесуалните действия могат да правят възражения и да обжалват актовете на съда 
по електронен път. Промените в ГПК променят и Закона за здравето, където се урежда настаняването в лечебно 
заведение и възможността на подсъдимия да участва в делото чрез видеоконферентна връзка. 
 
√ Министърът на икономиката подписа 6 инвестиционни сертификата за над 110 млн. лв. 
Министърът на икономиката Лъчезар Борисов подписа шест сертификата за инвестиции на обща стойност над 110 млн. 
лева, които ще разкрият близо 600 нови работни места. 
Два от проектите са за изграждане на центрове за рехабилитация в Хисаря и в София, а останалите са инвестиции в 
изграждането на фабрика за производство на растителни протеини в индустриалната зона „Божурище“, силозно 
стопанство за съхранение на стока в Пловдив, инсталация за втечнени продукти от олово в община Долна Баня и 
предприятие в Габрово за производство на метални и дървени компоненти за спортно оръжие. 
Министърът на икономиката Лъчезар Борисов посочи, че от началото на годината до момента са сертифицирани 32 
проекта на обща стойност над 850 милиона лева с потенциала да разкрият повече от 4000 нови работни места. 
Инвестициите са предимно в секторите „Производство“, „Информационни технологии“, „Здравеопазване“ и 
„Автомобилостроене“. 
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√ Илхан Кючюк: София и Скопие да седнат на масата на преговорите, да се върнат към устоите на договора 
Според евродепутата не бива да се получава състезание по национализъм  
София и Скопие трябва да се върнат на масата на преговорите, да се върнат към устоите на договора и понятието „обща“, 
а не да се вторачваме в краткосрочния хоризонт до март. Това мнение изрази пред БНР евродепутатът Илхан Кючюк след 
представянето на доклада му за Република Северна Македония в Европейския парламент. За да намерим решение, 
трябва да се върнем към договора за приятелство и добросъседство. Нарушено е доверието в договора, смята Кючюк. 
В този процес няма печеливши, независимо че изборите в България са след три месеца, категоричен е Илхан Кючюк. 
„И това наистина не трябва да бъде някакво националистическо шоу, състезание по национализъм. Защото единият 
национализъм сам по себе си поражда друг национализъм.“ 
„Трябва да намерим начин радикалният, крайният македонизъм да бъде смирен в рамките на общия диалог между 
двете държави“, коментира евродепутатът в предаването „Преди всички“. 
Според Кючюк по-реалистичен вариант е да заложим на добра подготовка през следващите шест месеца в очакване на 
словенското председателство, което ще последва португалското. 
Проблемът е ясен – от една страна виждаме твърда позиция от страна на София, в която се казва, че има проблем с 
идентичността. От друга страна виждаме още по-твърда позиция на Скопие, че няма да отстъпят от идентичността, каза 
Илхан Кючюк.          
Той припомни, че сме поставили темата на много висок ред по време на българското председателство, а през март, 
когато бе дадена зелена светлина на преговорите с Република Северна Македония, искрено сме се радвали. 
„Беше по-редно темата с политическата спирачка да бъде казана тогава, а не да изчакаме следващите 8-9 месеца и да 
заявим коренно противоположна позиция“, допълни Кючюк, според когото позицията на България в момента е 
неразбираема. 
РСМ обяснява позициите си – пред медиите, чрез дипломатически канали, чрез интелектуалци, които познават историята 
на Балканите, докато ние, разчитайки, че сме членове на ЕС, заемаме пасивна позиция, изтъкна Илхан Кючюк.  
„Другият начин е за чисто вътрешна политическа консумация и той се изразява във високите децибели.“ 
Предлагаме пътна карта, дори помощ, медиация от страна на Европейския парламент, ако е необходимо това, 
декларира Илхан Кючюк. 
 
√ МТСП: Над 200 000 безработни са постъпили на работа от 13 март до момента 
Общо 203 099 безработни са започнали работа от 13 март до момента със съдействието на трудовите инспектори от 
Бюрата по труда, съобщава пресцентърът на Министерство на труда и социалната политика. 
По данни на Агенцията по заетостта най-много са намерили ново работно място във фирми от преработващата 
промишленост – почти 50 000. Над 30 000 души са постъпили в компании от сектора на търговията и ремонта на 
автомобили, а близо 20 000 – в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“. Част от тях са заети както за летния, така и за 
настоящия зимен туристически сезон.  
Най-много от намерилите работа са от София – 22 158 души. В област Варна на нови позиции са започнали 9100 
безработни, в Пловдив – 5989, а в Бургас – 5389. 
Безработни продължават да се наемат и по схемата „Заетост за теб“. Тя е част от пакета мерки на правителството 
„Заетост х3“ и чрез нея работодатели могат да получават средства от държавата за наемане на безработни и за 
покриване на минималната работна заплата и осигуровките към нея. До момента по програмата за сключени 3308 
договора с работодатели, по които са наети 6693 души, съобщава социалното министерство. 
Най-много нови работни места бяха разкрити в секторите „Преработваща промишленост“ (33,7%), „Хотелиерство и 
ресторантьорство“ (22,3%) и „Търговия и ремонт на автомобили“ (18,5%). 
Възможностите по програмата бяха разширени в края на ноември, като работодателите могат да наемат безработни за 
до 6 месеца. След това те трябва да задържат 75% от новонаетия персонал за период, равен на половината от периода на 
субсидирана заетост. Тоест, ако наемат човек за шест месеца, той трябва да работи във фирмата за още три. 
Повече информация за кандидатстването може да се намери на адрес: https://www.az.government.bg/pages/zaetost-za-
teb/. 
 
√ Откриват кампания за чист въздух в София  
Кметът на София Йорданка Фандъкова и посланикът на Обединеното кралство Н.Пр. Роб Диксън ще открият официално 
сътрудничество между Столичната община и британското посолство от 11:00 часа днес на метростанция „Сердика-2“, 
съобщиха от Столичната община. 
Сътрудничеството между Общината и посолството ще бъде посветено на околната среда и подобряването на качеството 
на въздуха в столицата и ще се фокусира върху обмяна на опит в сферата на интелигентните градове и нисковъглеродния 
обществен транспорт. 
Посланик Диксън ще стартира информационна кампания по повод провеждането на 26-ата Конференция на ООН по 
изменението на климата, която ще се проведе в Глазгоу, Обединеното кралство, през ноември 2021 г. 
Кампанията ще започне с информационни материали на спирките и влаковете на софийското метро и цели да повиши 
осведомеността относно важността от предприемането на глобални мерки за справяне с климатичните промени и 
изграждане на чиста и устойчива икономика с нулеви емисии. 

https://www.az.government.bg/pages/zaetost-za-teb/
https://www.az.government.bg/pages/zaetost-za-teb/
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С настъпването на зимния сезон на смога в България експертите са обезпокоени от „перфектната буря“ от рискове за 
здравето: високото замърсяване на въздуха и коронавирусът - в страната с едно от най-високите нива на смъртност от 
Covid-19  в Европа, съобщи преди часове АФП. 
Опасността е особено голяма, като се има предвид, че няколко пъти миналия месец българската столица София се 
класира като най-замърсеният град в света според швейцарския уебсайт за мониторинг на качеството на въздуха IQAir. 
С понижаването на температурата въздухът над София придобива обичайния си зимен опушен сив оттенък, отчасти 
благодарение на околните планини, които държат смога над града.Картите за качество на въздуха на София за пореден 
път предизвикаха горещи коментари в социалните медии, което ядосва хората в най-бедната страна на Европейския 
съюз. 
Данните на министерството на околната среда потвърдиха, че през ноември, в дните, в които IQAir отчита най-лошите си 
показания, 24-часовата концентрация на (PM10) фини прахови частици е била четири пъти над допустимата граница на 
Световната здравна организация. 
Миналата седмица Европейската комисия докладва България пред Съда на Европейските общности заради системното 
неспазване на нейните ограничения за PM10. 
 
Investor.bg 
 
√ Парламентът окончателно прие промените в Закона за обществените поръчки 
Има нови положения за публикуването на актовете на възложителите, както обявленията на параметрите по 
договорите 
Депутатите гласуваха окончателно промените в Закона за обществените поръчки. С измененията се регламентира 
издаването на индивидуалните административни актове на възложителите, създавани чрез Централизираната 
автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“. 
От началото на 2023 г. вече изрично ще се указва, че възложителите и стопанските субекти задължително използват 
платформата при: 
– подготовка на решения, обявления, обяви за събиране на оферти и покани до определени лица; 
– публикуване на документите по чл. 36, ал. 1 по ЗОП (всички документи, подлежащи на публикуване в РОП); 
– изпращане на покани; 
– искане и предоставяне на разяснения; 
– подаване на заявления за участие, оферти и конкурсни проекти; 
– връчване на решенията на възложителите в случаите, определени в закона; 
– обмен на информация и документи във връзка с разглеждане на заявления за участие, оферти и конкурсни проекти. 
До 1 януари 2023 г. Централният орган за покупки в сектор "Здравеопазване" и Централният орган за покупки за 
общините ще провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки и за сключване на рамкови споразумения чрез 
използваните от тях платформи.  Дотогава документите по процедури за сключване на рамкови споразумения, както и за 
възлаганите въз основа на тях поръчки ще се обособяват в отделни електронни преписки в платформите на централните 
органи за покупки, уточнява БНТ.  
Според новите промени възложителите ще изпращат за публикуване обявление и за приключване на договор за 
обществена поръчка или рамково споразумение, което съдържа информация за изпълнението, прекратяването, 
развалянето или недействителността на договора за обществена поръчка, става ясно от мотивите към законопроекта. 
Възложителите и стопанските субекти може да използват платформата и при планиране, подбор на кандидати или 
участници, оценяване на офертите, подготовка и изпращане на електронни жалби и в други случаи, съобразно 
възможностите, които тя предоставя. 
В случаите, когато при стартиране на процедура не е осигурено финансиране, възложителят трябва да посочи този факт в 
обявлението или поканата за потвърждаване на интерес. В този случай възложителят предвижда в проекта на договор 
клауза за отложено изпълнение. 
Парламентът отхвърли предложението на БСП, което предвиждаше публичните възложители да не прилагат ЗОП в 
случаите, когато юридическо лице, изпълнител, осъществява най-малко 90% от предмета на поръчката със собствени 
машини, съоръжения и човешки ресурс, без да ползва подизпълнители или капацитета на трети лица. 
 
√ ЕК възстановява на България над 15 млн. лв. за борба с чумата по свинете 
Според Брюксел у нас се отчита положителна тенденция на намаляване на броя на огнищата 
Европейската комисия (ЕК) е одобрила всички направени разходи от страна на България през 2020 г. за борба със 
заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) и ще възстанови максималния допустим процент от тях съгласно 
европейското законодателство – 75%. Възстановените средства ще бъдат в размер на над 15 млн. лева. Това съобщиха от 
Министерството на земеделието, храните и горите.  
От ведомството припомнят, че по-рано през тази година ЕК възстанови на страната ни повече от 22,5 млн. лева за 
мерките, приложени през 2019 г. 
Освен това през ноември 2020 г. в България се проведе одит от Европейската комисия за оценка на мерките, прилагани 
от българските власти за борба със заболяването. Според Брюксел страната ни се справя добре с прилагането на 
междуведомствения План за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по 
свинете. 
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В резултат на прилаганите мерки от началото на 2020 г. до момента в България се отчита положителна тенденция за 
намаляване на броя на огнищата на АЧС при домашни свине в сравнение с 2019 г. Спадът е с близо 60%, като през 2019 
г. констатираните огнища са 44, а през 2020 г. – 19 на брой. 
 
√ ВАС отмени решение на КЕВР за цената на парното от 2017 г. 
Причината е, че обсъждането на цените е било във време на правен вакуум  
Върховният административен съд (ВАС) отмени решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за 
промяна на цената на топлинната енергия и електроенергията, произведена по високоенергиен способ, става ясно от 
решение на Съда. 
Със своето решение КЕВР повишава цената на парното, като се базира на по-високата цена на природния газ за второто 
тримесечие на 2017 г. Тогава "Булгаргаз" поиска поскъпване на природния газ с почти 30 на сто. 
Решението за по-високите цени на топлинната енергия предизвика протести пред сградата на КЕВР. 
Сега ВАС отсъжда, че решението на енергийния регулатор е "валидно и допустимо, но неправилно, тъй като неправилно 
е приложен материалния закон". Причината е, че то се основава на наредби за определяне на цените на топлинната 
енергия и електроенергията, които обаче са отменени с решение на ВАС към 20 март 2017 г., когато е започнала 
процедурата по промяната на цените на топлофикациите. 
Променената наредба за цените на енергията е била издадена от КЕВР на 14 март 2017 г., но обнародвана в Държавен 
вестник и влязла в сила от 24 март 2017 г., посочват от ВАС в своето решение. Към тази дата съществува разпоредба на 
Закона за енергетиката, която позволява преглед на цената, но тя е определена от ВАС като недостатъчна за започване на 
процедурата. 
В допълнение, към 20 март е липсвало фактическо основание за промяна на цената на топлинната енергия - решението 
за поскъпването на газа влиза в сила от 1 април 2017 г. 
Според разпоредбите КЕВР може да промени цените на топлинната енергия и електроенергията при наличие на 
значителна промяна в цените на компонентите - в рамките на над 5%. Поскъпването на газа с 30% е основание за такова 
решение. 
От енергийния регулатор коментираха в съобщение до медиите, че се запознават с мотивите на съда по казуса. 
 
√ Европейските лидери приеха общия бюджет и стимулите 
След като по-рано през деня се разбра с Полша и Унгария, Европейският съвет прие многогодишната финансова 
рамка и спасителната помощ  
Лидерите на страните от Европейския съюз (ЕС) успяха да намерят решение на спора си с Полша и Унгария, който 
заплашваше приемането на следващата многогодишна финансова рамка и пакет от стимули в размер на 1,8 трлн. евро. 
Споразумение бе постигнато в четвъртък с Полша и Варшава, които се противопоставиха на условието разпределянето на 
средствата да е свързано с върховенството на закона. Споразумението отваря вратата към разпределянето на пакета от 
помощи за справяне с последиците от коронавирусната пандемия, който ще бъде финансиран от общ европейски дълг. 
Въпреки че договорения с посредничеството на Германия компромис предлага някои гаранции за това как ще се 
прилагат новите условия, то изискването за върховенството на закона остава в сила. 
„Сделка за многогодишната финансова рамка и спасителния пакет. Сега можем да започнем с прилагането и 
възстановяването на нашите икономики“, написа в Twitter председателят на Европейския съвет Шарл Мишел. 
В рамките на постигнатия компромис изискването ще влезе в сила от 1 януари и ще важи за ангажименти, направени в 
рамките на новия бюджет. Наказанията за провинения ще се прилагат след решение на Европейския съд, което на свой 
ред може да отнеме месеци по процедура. 
Многогодишната финансова рамка на ЕС в размер на 1,8 трилиона евро беше одобрена през лятото, но след това Полша 
и Унгария наложиха вето на финалното решение. Двете страни се противопоставят на прилагането на демократичния 
принцип при разпределението на европейските средства. 
Предлаганият механизъм може да бъде оръжие срещу всеки член в ЕС, заяви полският министър председател Матеуш 
Моравецки преди началото на заседанието. В излъчено във видеосистемата на ЕК изявление  той поясни, че иска ясно 
разграничаване на защитата на европейските средства и борбата с корупцията, които подкрепя напълно, от регулациите 
за върховенството на закона, вписани в Договора за ЕС. 
"Смесването на двете създава опасна ситуация", заяви полският премиер. Трябва да избягваме политически 
мотивираните решения, допълни още той. 
"Борим се за единството на общността", коментира от своя страна унгарският премиер Виктор Орбан. Преди срещата си с 
европейските лидери той посочи, че има много малко неща за доуточняване и изрази своя оптимизъм, че 
Многогодишната финансова рамка и фонда за възстановяване на общността след пандемията от коронавируса ще бъдат 
одобрени. 
Лидерите на ЕС обсъдиха основните теми и с председателя на Европейския парламент Давид Сасоли. Той посочи, че е 
крайно време ЕС да одобри своя дългогодишен бюджет за доброто на гражданите на общността. По отношение на 
Зелената сделка Сасоли беше категоричен, че тя е възможност за устойчиво развитие на европейската икономика. 
Лидерите дискутират още разпространението на коронавируса, както и отношенията с Турция и САЩ и излизането на 
Великобритания от ЕС. 
 
 
 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/bylgariia-otchita-dvoen-spad-pri-razprostranenieto-na-achs-v-sravnenie-s-2019-g-316051/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/bylgariia-otchita-dvoen-spad-pri-razprostranenieto-na-achs-v-sravnenie-s-2019-g-316051/
https://www.investor.bg/energetika/472/a/kevr-obsyjda-po-visoka-cena-za-toka-i-parnoto-236475/
https://www.investor.bg/energetika/472/a/kevr-se-syobraziava-s-iskaneto-na-bulgargaz-za-cenata-na-gaza-ot-1-april-236018/
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√ КС ще гледа въпроса дали депутатите могат да работят онлайн  
Конституционният съд единодушно допусна до разглеждане искането на народни представители от БСП да отмени 
възможността болни или поставени под карантина заради COVID-19 депутати да участват виртуално в парламентарните 
заседания. 
Според социалистите онлайн гласуването противоречи на конституцията, защото в нея е записано, че "Народното 
събрание открива заседанията си и приема своите актове, когато присъстват повече от половината народни 
представители", т.е. изисква се реално присъствие в залата. 
В началото на ноември ГЕРБ изненадващо предложи депутати под карантина да могат да работят от вкъщи и 
парламентът гласува промени в собствения си правилник. Така управляващите си решиха проблема с кворума. 
Това се случи, след като от БСП обявиха, че са видели как се е регистрирал депутат от управляващото мнозинство, 
поставен под карантина. 
Според промяната в правилника карантинираните депутати ще използват видеоконферентна връзка, за да се 
регистрират, да участват в гласувания и дори да се изказват по време на дебатите. Единственото условие е предишния 
ден да са предупредили ръководството на парламента, че искат да участват в заседанието, за да получат линк за достъп. 
При извънредно положение или извънредна епидемична обстановка други институции и държавни органи могат да 
работят онлайн, но за Народното събрание това би било в нарушение на конституцията. Такова беше мнението на 
юристи, до които се бяха допитали от ГЕРБ при пролетната карантина. 
Според левицата, дистанционното участие на депутатите не е равностойно на личното им физическо присъствие, тъй като 
те няма как да участват онлайн в закрити заседания и в тайни гласувания. 
Конституционният съд е поискал писмени правни мнения от професорите Даниел Вълчев, Емилия Друмева, Екатерина 
Михайлова, Пенчо Пенев, Пламен Киров, Снежана Начева и Янаки Стоилов и доцентите Атанас Славов, Зорница 
Йорданова, Мартин Белов, Наталия Киселова и Христо Паунов. 
Съдия докладчик по делото е бившият върховен съдия Гроздан Илиев. 
 
√ Банките вдигат такси малко преди коледните празници 
Ново повишение на банковите такси се задава през декември, показа проверка на OFFNews. 
Увеличение са обявили Българо-американска кредитна банка, Токуда банк, Инвестбанк и Банка ДСК.  
OFFNews събра известните досега промени, очаквани в средата на декември и началото на януари. 
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА (БАКБ) 
От 15 декември таксата за поддръжка на разплащателна сметка без карта към нея скача от 2,90 лв. на 3,20 лв.  
Въвежда се комисионна за внасяне на пари в брой в разплащателни, набирателни и специални сметки, както и 
спестовен и детски влог. Такса от 0,50 лв. за внасяне на суми до 3000 лв. Над тази сума до 30 000 лева тарифата ще скочи 
от 0,15% на 0,18%.   
Повишение има и за теглене на пари в брой. С EUR 0,50 се повишава таксата за суми до EUR 1000 и от 2 става на EUR 2,5. 
За суми от 2000 лв./EUR 1000 до 30000 лв./EUR 20000 ще се дължи 0,5% вместо - 0,4%.    
Въвежда се и такса от 5 лв. за повторна регистрация в новата платформа за дистанционно банкиране БАКБ Онлайн. 
ТОКУДА БАНК  
Таксата за месечна поддръжка на разплащателна сметка без карта скача с 0,50 лева и става от 2,50 лева на 3 лева от 15 
декември.   
От 2 на 2,50 лева става тарифата за разплащателна сметка с карта.   
Повишение има и в комисиона за месечно обслужване за кредитна карта MasterCard Standard от 3,50 лева става 4 лева. С 
0,50 лева се качва и таксата за MasterCard Bonus Cash и става 3,50 лева.  
ИНВЕСТБАНК 
От 29 декември повишение ще има в месечната такса на разплащателните сметки без карта от 2,50 таксата става 2,90 
лева.  
С 0,30 лева има ръст при месечната такса за поддръжка на основна карта, така тя ще бъде 2,50 лева.  
Таксата за справка на наличност по сметка от ATM ще струва с 0,15 лева повече или от 0,10 лева се вдига на 0,25 лева.  
Банката въвежда и нова такса от 5 лева за преиздаване на статична парола за сигурни плащания с карта в интернет.  
БАНКА ДСК 
От 4 януари 2021 г. ще има повишение от 0,20 лева в месечната такса за съвместна разплащателна сметка, чиито 
договори са сключени с Експресбанк. Същото увеличение има и за сметки на земеделски производители с издадена 
дебитна карта от 2,30 лева скача на 2,50 лева или от EUR 1,20/USD 1,40 става EUR 1,30/USD 1,50.  
Въвежда се и месечна такса за сметка със студентска карта DSK-ISIC от 2,50 лева, а за валута - EUR 1,30/USD 1,50.  
С 0,50 лева скача комисионна за обездвижени сметки по безсрочни влогове, съвместни влогове и влогове на 
чуждестранни лица и става 3 лева.  
Увеличение има и за услуги с дебитни карти:  
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* с дебитни карти Maestro, Debit Mastercard PayPass, Visa Debit payWave, World Debit Mastercard, Mastercard Space, VISA 
Space, DSK-ISIC, Младежка карта, ДСК Старт, ДСК Тийн, ДСК Макс и със спрените от продажба Visa Electron, Visa 
Infinite Debit 
 
Промяна има и в таксата за теглене на пари в наличност за всяка трансакция. За суми до 2000 лева/EUR 1000, вкл. 
банката ще ни таксува - 0,50% върху цялата сума вместо досегашните 0,45%. С 0,05% има увеличение за теглене на суми 
над 2000 лева/EUR 1000. Тези, които сме заявили предварително, тарифата е 0,60% за лева и 0,70% за друга валута, за 
такива без предварителна заявка ще ни таксуват 0,70% за лева и 0,80% за друга валута.  
С 0,40 лева скок има за услугата поддържане и оперативно обслужване на стандартна разплащателна сметка с дебитна 
карта за хората с трайно намалена трудоспособност или степен на увреждане, тарифата става 1,90 лева. Увеличение с 
0,30 лева има и за теглене на пари в наличност с дебитна карта в България от АТМ на други банки или новата такса е 0,90 
лева.  
*** 
По данни на БНБ печалбата на банковата система към 30 юни 2020 г. възлиза на 515 млн. лева и е доста по-малко в 
сравнение със същия период на миналата година - 918 млн. лева. Приходите на банките от лихви бележат спад със 
75 млн. лева или 5,4% и достигат до 1,4 млрд. лева, докато разходите нараснаха с 24 млн. лева и станаха 167 млн. 
лева. Нетният доход от такси и комисионни е 580 млн. лева, което е с около 65 млн. лева по-малко спрямо 
отчетения за първото шестмесечие на миналата година, а разходите - 97 млн. лева.  
 
√ Възстановяване на бизнеса по български: болен здрав носи  
Болен здрав носи е една от типично българските народни приказки, които трудно се превеждат на чужд език, а дори и да 
се преведат, чужденците не могат да ги разберат. 
Лошото е, че насред COVID-19 кризата тази българска народна приказка изскочи от шарените детски книжки и се 
преобрази в държавна политика. В рамките на безпрецедентен от 100 години спад на икономиката (а за страни като 
Великобритания от 300) и затъващи в поредни дългови проблеми Италия, Испания и дори САЩ, България нито може да 
печати пари, нито може да язди анаболизираните финансови пазари, нито да раздува безкрайно държавния си дълг. 
Нашите ресурси са по-малки в сравнение с тези на развитите икономики, но и нашата задача е по-лесна – ние просто 
трябва да оцелеем, докато чрез възстановяването и ръста на износа основните ни търговски партньори ни издърпат от 
кризата. Когато медицинския проблем ковид19 бъде решен. И, разбира се, може да рестартираме спрените реформи в 
пенсионната и социалната сфера и да се опитаме да направим нещо умно, така че да забавим демографския си срив (за 
спиране надали някой все още се надява). 
Колкото по-малко засегнат от кризата – толкова повече помощ 
Българското правителство обаче има планове за възстановяване от кризата, развързвайки кесията, предимно за 
държавните служители и за бизнесите и хората, които са по-малко засегнати от кризата и упражнявайки натиск върху 
бизнесите и хората, понасящи най-сериозна тежест. 
Така например, без да има структуро-определяща местна военна промишленост, правителството форсира гигантски 
поръчки за военни кораби, сухопътни бронирани военни машини и дори вероятно още 8 американски самолета F-16. 
Макар и някаква част от производството да бъде делегирано на български подизпълнители след неизвестно колко 
години, главните изпълнители са чужди компании, а за индустриален офсет (т.е. да поставим условие чужденците да 
открият трайно работни мета в нас) не се говори изобщо. При 100% държавна издръжка за отбрана COVID-19 кризата по 
никакъв начин не влоши заплащането или условията на работа за военните, но именно към тях изведнъж се насочиха 
няколко милиарда лева. А само с една четвърт от парите за военните кораби можехме да си гарантираме спечелването 
на завода на Volkswagen, като изградим довеждаща пътна и енергийна инфраструктура до заводската площадка. 
Каква е логиката точно през 2021 да се купуват военни фрегати и бронетранспортьори? 
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Почти аналогичен е случаят с все още неясна върволица от „чантаджии“ по министерствата, които са далеч от 
животоспасяващите първи линии на медицинския персонал - разходите за общи държавни служби през 2021 г. се вдигат 
с 350 милиона като в тези разходи не влизат повишенията за лекарите и учителите. 
Да, разбира се, по гишетата на НАП и НОИ има хора на първа линия, но такива има и в частните сектори на търговията, 
ресторантьорството, транспорта, развлеченията и много други. Последните и без това са с по-ниски заплати от НАП-
аджиите, бяха затворени неколкократно, десетки и вероятно стотици хиляди хора ще загубят работата си до края на 
кризата, но не те ще получат повишение на заплатите – а държавните чиновници и то далеч не само няколкото стотин 
служители „на гише“ при данъчните и осигурителния институт. 
 

 
 
С цялото ми уважение пенсионерите в България - „подкрепата“ от 50 лева месечно за всеки пенсионер също не стана 
ясно какво общо има с COVID-19 кризата. Българските пенсионери са на почти 100% държавна издръжка и рецесията не 
ги постави под никакъв извънреден натиск. Да, за ниските пенсии трябват политики и промени, но те не са свързани нито 
положително, нито отрицателно с COVID-19. Освен това защо точно сега в условията на икономическата криза трябваше 
да се увеличат минималните пенсии с 20%, а всички други с около 5% по т.н. швейцарско правило? 
Европейските пари за възстановяване – в пробитите каци на държавните фирми и лепене на стиропор 
Въпросът с Плана за възстановяване и устойчивост не е толкова какво има в него, а как се сравнява с плановете на 
другите държави. Или казано накратко, ще ни помогне ли да догоним някоя от по-богатите европейски страни, към които 
българите емигрират всяка година, или не. 
За съжаление, отговорът е по-скоро не. 
Над 1/3 от средствата по българския план отиват за саниране на частни и публични сгради, а щом добавим към тях и 
строителството на пречиствателни станции, ремонтът на ЖП гари, модернизация на напоителни системи, ремонти на 
детски градини и училища, то около 2/3 от парите са за строителство. И то строителство на базова инфраструктура, която 
се изпълнява без особени технически или финансови затруднения дори по време на криза без чрезвичайни мерки. 
Останалите средства отиват в огромната си част за дигитализиране на процеси в правосъдието, енергетиката и 
транспорта и закупуване на активи от БДЖ и училищата. Накратко казано - философията на българския план е да се 
възстановим, като налеем още пари в дейности, които и без това държавата финансира, и то без да се подобрява 
особено ефективността на тези дейности. 
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Странното е, че макар и доста социалистически по замисъла си европейската рамка за възстановяване все пак е 
замислена да бъде инструмент за догонване на американците и китайците „по някакъв начин“. 
В някои от указанията на Европейската комисия се чете, че: 
- Държавите трябва да инвестират в сфери, където се наблюдават липси на пазара и да се стремят да привличат частни 
инвеститори, за да се мултиплицира ефектът; 
- Инвестициите могат да са под формата на финансови инструменти, схеми за подкрепа, субсидии, и т.н.;  
- Държавите са подканени изрично да уточнят дали от инвестициите в плана се очаква да се генерират допълнителни 
частни инвестиции, т.к. това е важно за оценката на предложените мерки 
- Държавите са помолени да мислят за проекти с трансгранични ефекти като чисти водородни пазари, развитие на 
капацитет за производство на европейски батерии, общи инициативи за европейски облачни услуги, съвместни усилия за 
развитие на човешки ресурси и партньорства с насока към свързаност в сферите на Космоса, отбраната и кибер-
сигурността. 
Видно е, че българският план е доста далеч от стимулирането на частни инвестиции, компенсирането на пазарни 
недостатъци, създаване на работни места с висока добавена стойност, развиване на нови технологии, и т.н. 
Но какво правят другите държави? 
Например, французите залагат конкретни бюджети за производство на водород, за автомобилния и авио сектори, за 
космически изследвания, за културни институции, и т.н. Испанците ще стимулират електрическите автомобили и станции 
за зареждания, 5G мрежите. Гърците ще строят тех парк на площ от 700 декара, в който за разлика от София Тех Парк, ще 
има 3 университета с 150 000 студента, 6 бизнес инкубатора, фондове за дялови инвестиции, хотели, и т.н. (накратко 
казано, университетско-инкубаторски комплекс по западен модел). 
 

 
 
Тоест, с новите 700 милиарда евро общо за ЕС, България продължава да прави каквото си е правила и досега, очаквайки 
различен резултат (Айнщайн го е дефинирал хубаво). 
И много тръби за газ – без да имаме потребители за тази газ 
Огромни надежди за възстановяването на икономиката се възлагат и на така чаканата от 30 години диверсификация на 
газовите доставки като новите газови проекти ще осигурят на входа на България капацитет от близо 25 милиарда 
кубически метра годишно. 
Което е чудесно, но стигаме до въпроса дали имаме какво да захраним с всичките нови тръби? 
България потребява около 3.2 милиарда кубични метра газ - 2/3 от природния газ у нас се използва за генериране на 
енергия и отопление, а останалата 1/3 за индустриални цели. Пренебрежимо малко количество се потребява за 
отопление и готвене в жилищни сгради. Тези числа не са се променяли съществено за България през последните 20 
години и няма резон да очакваме промяна в обозримо бъдеще. Следователно, ако извадим тях и резервираните за 
транзит кубици от общия капацитет на входа (25 млрд.), то за потенциален ръст в нашето потребление остават свободни 
7-8 милиарда кубически метра годишно. Или 3 пъти над цялото текущо потребление! 
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А какво се прави за увеличаване на местното потребление? Почти нищо. 
Но може много – от гаранции от InvestEU и екологичните фондове през планиране на важни газопреносни връзки и 
отклонения до потенциалните потребители (например, свързване на комплекса Марица-Изток с интерконектора с 
Гърция и разширяване на градските мрежи за бита) до целенасочени мерки за привличане на стратегически 
индустриални инвеститори 
Българските топлофикации от години са „натискани“ да поддържат ниски цени на топлоенергията чрез ограничаване на 
инвестициите в мрежата. 
Както от поне 15 години насам говоря, това доведе до абсурдни периоди, в които амортизациите на Топлофикация 
София са по-високи от стойността на ремонтите – мрежата се разпада даже на хартия по-бързо, отколкото се ремонтира 
(и то без да отчитаме пилеене и кражби). Дори отлично работещи топлофикации, като частните Варна на Veolia Energy и 
Пловдив на EVN, срещат трудности с разширяване на мрежите си към нови потребители (а такива в двата града заради 
добрата услуга има). Потенциалът за разширяване на мрежите и съответно потреблението на газ за отопление е поне за 
100% нагоре. 
Потреблението на природен газ може да се увеличи с поне 3 милиарда кубични метра годишно, ако въглищните 
електроцентрали биват преобразувани в газови. Бездействието на правителството в тази посока е напълно необяснимо, 
защото тук губещи няма: 
- Цената на тока ще определи КЕВР и няма да е по-висока значимо от сегашната, дори в дългосрочен план може да се 
намали, т.к. цените на въглеродните емисии (особено високи при въглищата) само ще растат. 
- Ще се намалят драстично въглеродните и други вредни емисии, т.е. ще се впишем относително добре в „Зелената 
сделка“. 
- Ще се уплътнят инвестициите в газопреносна структура, вместо тръбите да стоят празни. 
- Ще се решат социални, политически и икономически проблеми в старозагорско, където трите големи въглищни ТЕЦ-а са 
основен двигател на икономиката. 
- Ще се осигурят поне $3-4 милиарда нови инвестиции във високотехнологични енергийни технологии, запазващи 
дългосрочно повечето текущи работни места в централите и трансфериращи ноу-хау и знания. 
- Ще се създаде потенциал за привличане на високотехнологични енергоемки инвестиции в съседство на новите 
централи (например. т.н. дейта центрове). 
Що се отнася до потреблението на природен газ в индустрията, то просто трябва да минем успешно поправителния изпит 
за привличане на голям автомобилен завод като този, който Volkswagen проучваше дали да не го направи в България. И 
този път без две локации у нас да се състезават една срещу друга, с което отново учудихме света преди 2 години. 
Болните носят здравите, но стават все по-малко 
Най-голямата опасност пред българската икономика е критично влошаващата се демография в следствие на висока 
смъртност, продължаваща емиграция, относително ниска раждаемост и ниска имиграция. У нас към момента всеки 100 
работещи в частния сектор издържат 100 пенсионери, 30 работещи в обществения сектор, 70 непълнолетни, и още 
безработни, обезсърчени, затворници, и т.н. 
Или, както преди няколко години The Economist написа в свое заглавие: „България остаря, преди да забогатее“. При 
такава демографска криза, средняшки икономически ръстове и посредствени възстановявания без изпреварващи и 
догонващи мерки по никакъв начин не променят дългосрочната прогноза за държавата. 
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А тя днес за съжаление е да се задържим като най-бързо изчезващата държава в света за поне още 50 години. И 
представеният национален план, с който България ще кандидатства за Фонда за възстановяване на ЕС с почти нищо, 
няма да помогне тази негативна перспектива да бъде обърната. 
 
√ Обявиха финалистите за годишните литературни награди «Златен лъв» 2020  
Асоциация „Българска книга” обяви финалистите за годишните литературни награди „Златен лъв” за 2020 г. 
Литературните награди се присъждат в две категории: 
Награда за издателски проект с най-голяма обществена значимост 
Наградата се присъжда за книга или поредица от книги, които разглеждат важни за обществото проблеми и са 
предизвикали широк медиен интерес. В номинирането и определянето на наградата участват журналисти, които 
отразяват книжния сектор. Носителят на отличието се определя чрез гласуване. 
В състава на тазгодишното жури се включиха д-р Андрей Захариев, Гриша Атанасов, Светлана Дичева, Стефан Джамбазов 
и Петко Тодоров, които определиха следните номинации за годишната награда „Златен лъв” за издателски проект с най-
голяма обществена значимост (изброени по азбучен ред): 
Издателство „Агата-А“ - за двутомника „5 минути с Петър Увалиев”; 
Издателство „ICU” - за колекцията „Олга Токарчук“ („Карай плуга си през костите на мъртвите”); 
Издателство „ICU” – за „На смелите се прощава“ от Крис Клийв; 
Издателство „ICU” – за „Изхвърлени в Америка“ от Джанин Къминс; 
Издателство „Българска история“ – за „История на България 1761 г.“ от Блазиус Клайнер; 
Издателство „Българска история“ – за „Бурни времена“ от Коста Скутунов ; 
Издателство „Ерго“ – „Увлечения“ на Велизар Николов и цялостното последователно представяне на българска поезия. 
Издателство „Жанет 45“ – за „Когато навън е навътре. Дневници на изолацията”. 
Издателство „Жанет 45“ – за „Империята трябва да умре“ от Михаил Зигар; 
Издателство „Захарий Стоянов“ - Луксозната поредица „Език свещен”от 2020 - „Почакай, слънце”, Дора Габе, „В меката 
есен”, Валери Петров, „Рицарски замък”, Христо Ясенов, „Жертвени клади”, Асен Разцветников”; 
Издателство „Кръг“ – „Майстора и Маргарита“ на Михаил Булгаков; 
Издателство Обсидиан – за „Утре ли е вече?“ от Иван Кръстев; 
Издателство Обсидиан – за „Имитация и демокрация“ от Иван Кръстев и Стивън Холмс; 
Издателство „Слънце“ – за „Нажежените площади, 1990-та, неподозирани хроники по действителни събития“ от Ина 
Филипова; 
Издателство „Софтпрес“ – за „Моята история“от Мишел Обама; 
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ – „Метафизика“ на Аристотел; 
Издателство „Фама“ – за „Праведните“ и Поредица Албер Камю; 
Награда за най-добър издателски проект 
Отличието се присъжда за книга или поредица от книги с оригинален замисъл или с приносен характер за българската 
култура, които се отличават с висока стойност на текста като съдържание и стил, принос към образованието и науката, 
добър превод, оригинален дизайн, респ. илюстрации и добро полиграфическо изпълнение. 
В тазгодишната надпревара бяха номинирани повече от 30 издателски проекта. Експертно жури в състав проф. д.н. 
Андреана Ефтимова – председател, проф. д-р Веселина Вълканова, проф. Кирил Гогов, проф. д.ф.н. Милена Кирова и 
Веселина Райжекова определи следните финалисти за годишната награда „Златен лъв” за най-добър издателски проект 
(изброени по азбучен ред): 
Издателство „Апостроф“ – за „Морякът, комуто морето обърна гръб“ от Юкио Мишима; 
Издателство „Артлайн“ – за „Към звездите“ от Брандън Сандерсън; 
Издателство „Ентусиаст“ – за „Приспивни песни за феи и чудовища“ от Сотир Гелев; 
Издателство „Жанет 45“ – за „Как кученцето си намери дом“ от Мая Дългъчева; 
Издателство „Жанет 45“ – за „Когато навън е навътре. Дневници на изолацията“; 
Издателство „Жанет 45“ – за „Времеубежище“ от Георги Господинов; 
Издателство „Жанет 45“ – за „Плодът на познанието“ от Лив Стрьомквист; 
Издателство „Жанет 45“ – за „Потъналите и спасените“ от Примо Леви; 
Издателство „Колибри“ – за „Бяла приказка“ от Валери Петров; 
Издателство „Колибри“ – за „Басни за деца“ от Жан дьо Лафонтен; 
Издателство „Мусагена“ – за „Absolvo te” от Георги Бърдаров; 
Издателство „Нов Български Университет“ - за Антология „Сборник за народни умотворения (Научен и книжовен дял)“, в 
два тома със съставител Борис Христов; 
Издателство „Orange Books” – за „Заветите“ от Маргарет Атууд; 
Издателство „Сиела“ – за „Метаморфозата“ от Франц Кафка; 
Книгоиздателска къща „Труд“ – за „Българските чехи“ ; 
Издателство „ФО“ – за „Доктори без маски“ от Ева Тенева-Зайкоф; 
Издателство „ФЮТ“ – за „Небивалици с буквите от А до Я“ от Цвета Брестничка. 
 
√ Рекордът за най-скъп път отново е подобрен - почти 55 млн. лв/км в Кресненското дефиле  
В края на управленския мандат на кабинета Борисов-3 всички досегашни рекорди за скъпо магистрално строителство у 
нас бяха счупени. Агенция "Пътна инфраструктура" днес определи изпълнителя в обществената поръчка за проектиране 
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и строителство на втория лот от новото трасе на магистрала „Струма", който ще преминава източно от Кресненското 
дефиле. 
Става дума за участък с дължина от 10,4 километра, чието изграждане ще струва на данъкоплатците точно  475 199 
280,27 лв. При това сумата е без ДДС. Като сложим и налога излиза, че чисто новият асфалт излиза 570 239 136.32 лева 
или точно по 54 830 686.19 лева на километър. 
Срокът за изпълнение е 1556 дни - повече от 4 години. 
За въпросния лот 3.2.2 от платното за София в участъка Крупник - Кресна на първо място е класирана офертата на ДЗЗД 
„АМ СТРУМА – 3.2.2.", в което участват: „ГБС-Инфраструктурно строителство" АД, „ЕПОС-Емпреза Португеза де Обрас 
Субтеранеас" АД и „Главболгарстрой Интернешънъл" АД. 
Цялата близо 24-километрова нова отсечка от Кресна до Крупник е разделена на два лота, за да може на обекта да се 
работи едновременно, уточняват от АПИ. 
Строителните дейности на лот 3.2.2, както и на първия – лот 3.2.1, ще могат да стартират след изпълнение на 
ангажиментите, поети пред Европейската комисия. А именно - допълване на екологичната документация спрямо 
специфичните цели за видовете и местообитанията, предмет на опазване в двете защитени зони от мрежата Натура 2000, 
през които преминава лот 3.2 на АМ „Струма", намаляване на натиска от трафика върху природата и повишаване на 
безопасността в отсечката от Е-79 през дефилето. 
За лот 3.2.1 също има избран изпълнител от 15 ноември 2019 г. Това е ДЗЗД „АПП ЛОТ 3.2.1, в което са: „ГРОМА ХОЛД" 
ЕООД, „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА" АД, „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО – БЛАГОЕВГРАД" АД, „ПЪТПРОЕКТ" ЕООД и ВАХОСТАВ-СК" 
а.с., но още не е подписан договор за строителство. 
Съгласно идейния проект, лявото платно на лот 3.2.2 е участък с дължина 10,4 км. В него е включен и обходния път на гр. 
Кресна, който е 5,5 км. При км 400 от обходния път на Кресна се предвижда изграждането на площадка за краткотраен 
отдих, с електричество, вода и канализация. Според идейния проект в участъка са предвидени 4 тунела със системи за 
пожароизвестяване, вентилация, електроснабдяване, осветление, управление на движението и т. н. Както и 10 виадукта с 
приблизителна дължина около 3,6 км, 9 пресичания със селскостопански пътища. Чрез пътен възел „Кресна" - при 401-ви 
км, ще се осигурява движението в посока Кулата, София, път I-1 и връзката на лот 3.2.2 към участъка на лот 3.3 на АМ 
„Струма". 
Другият участък - лот 3.2.1, е с дължина 13,2 км. Достъпът до трасето ще бъде осигурено чрез 3 пътни възела: п. в. 
„Полето" при 379-ти км, който ще осигурява достъпа от Кулата до селата Брежани и Полето, както и включване в 
автомагистралата в посока София; п. в. „Мечкул" при 384-ти км, който ще осигурява достъпа от посока Кулата до селата 
Мечкул и Брежани, както и включване в автомагистралата в посока София; п. в. „Стара Кресна" при 387-ти км, който ще 
осигурява достъпа от посока Кулата до селата Стара Кресна, Ощава, както и включване в автомагистралата в посока 
София. В участъка са предвидени 3 тунела със системи за пожароизвестяване, вентилация, електроснабдяване, 
осветление, управление на движението и т. н. Съгласно идейния проект са предвидени 10 виадукта с обща дължина 
около 3,5 км, както и 3 броя надлези и подлези. За лот 3.2.1 стойността за изпълнение е 499 999 919,92 лв. без ДДС и срок 
1556 дни. 
 
√ Граничните общини на България и Гърция ще получат 29 млн. лв. за проекти  
Близо 29 млн. лв. за дейности, целящи индиректна подкрепа на бизнеса в трансграничния регион, ще получат 96 
институции и организации в пограничните общини на България и Гърция по съуправляваната от МРРБ Програма за 
трансгранично сътрудничество между двете страни. 
От тях близо 12 млн. лв. са парите за проекти на 45 български организации, сред които професионални и работодателски 
организации. Те са предназначени за малките и средни предприятия в региона и ще са под формата на насърчаване на 
предприемачеството, обучения, обмяна на практики, въвеждане на иновативни подходи в полза на бизнеса и др. 
Това стана ясно в рамките на 7-ото заседание на Комитета за наблюдение на програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 
2014-2020, което се проведе онлайн днес, като на него бяха одобрени резултатите от оценката на проектните 
предложения, получени в рамките на шестата покана по Приоритетна ос „Конкурентен и иновативен трансграничен 
регион“. Заседанието бе съпредседателствано от зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница 
Николова и специален секретар Георгиос Зервос от Министерството на икономиката и развитието на Гърция. Специално 
участие взе и Иван Фесенко от Европейската комисия. 
„В тези предизвикателни времена, когато всички ние трябва да работим в условия на ограничения, поради пандемията 
COVID с програмата продължаваме да стимулираме местната икономика чрез директната подкрепа за малките и средни 
предприятия, която одобрихме през месец юли и сега чрез подкрепа на техните професионални организации“, посочи 
зам.-министър Николова. Тя отбеляза, че се очаква положителен ефект от проектите за икономическата активност в 
граничния регион. "Наш дълг и приоритет е да покажем на населението в пограничните територии, че нашите съвместни  
инвестиции са в състояние да допринесат за възстановяването на икономиката, включително и по време на пандемия", 
добави още Николова. 
Беше одобрен трансфер на свободен ресурс от 9,4 млн. лева към Приоритетна ос „Устойчив и приспособим към климата 
трансграничен регион“, което след одобрение от ЕК ще даде възможност за финансиране на допълнителни дейности по 
стратегическите проекти по програмата за превенция на риска от наводнения. 
Непосредствено след заседанието на КН се проведе втората среща на Програмния комитет по изготвяне на бъдещата 
Програма за ТГС между Гърция – България 2021-2027 г. В рамките на срещата бе представена актуална информация от ЕК 
за Правната рамка и бюджета за периода 2021-2027 г., както и информация за проведените публичните консултации 
сред заинтересовани страни от двете държави и напредъка в разработването на програмата. 
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√ Коронавирус? Не, истинската пандемия е друга!  
В споровете покрай ваксините срещу Ковид лъсна основната характеристика на епохата. Никой не вярва на никого и 
всеки си измисля собствена версия за света. 
Това е един от начините за полудяване на цели общества. Все пак, според дефиницията на Робърт Пърсиг, лудостта е 
култура, съставена от един човек. Причините да стигнем до това положение са много, но е очевидно, че една от тях е 
внезапната и масова загуба на доверие както в управляващите елити, така и в експертите - в онези, на които едно време 
казвахме „учените”. Тази загуба на доверие обаче не беше внезапна. Почвата за нея се подготвя поне от четвърт век. 
Да вземем първо управляващите елити. След рухването на комунизма те си представиха, че дългото извънредно 
положение на Студената война е отминало, и че отсега нататък те няма защо да се напъват да търсят постоянна подкрепа 
от населението. Историята, според тях, беше свършила и вече нямаше кой да им противостои. Един доста ранен резултат 
от това отпускане беше превръщането на политическите партии в „партии-картели”. Вместо да са вкоренени в 
гражданството и да пренасят неговите искания към арената на властта, партиите започнаха да мислят себе си като 
вкоренени във властта субекти, представляващи нейните изисквания към гражданите. На свой ред правителствата, 
съставени от такива партии, също се затваряха към гражданите, превръщайки се в отдалечени от тях олигархии. 
Никой не понесе отговорност 
По същото време, от граждански контрол се отвързаха „дерегулираните” от властта финансови институции, на свой ред 
превръщайки се в затворени обирджийски картели. Така се забърка онази опасна смес, която се взриви във финансовата 
криза от 2007-2008 година и в последвалите я дългови кризи на цели държави. Виновните – различните видове банкери 
и инвестиционни спекуланти – не понесоха отговорност. Правителствата ги прикриха, а редовите граждани платиха 
сметката. Така се роди днешният свят, в който все повече граждани живеят в условията на „прекариат”, а все повече 
финансови и политически големци имат яхти и крият доходи в екзотичните дестинации, из които щъкат с тези си яхти. 
Как, при това положение, редовите граждани да имат доверие на управляващите и на стопанските елити? Те, 
гражданите, все пак са - да напомня - суверен: „We, the People” и т.н. 
В рамките на същия процес на деградация на нравите, гражданите загубиха доверие и в експертните елити – в „учените”. 
Тук нещата са доста по-неясни, но могат да бъдат разбрани с прилагането на определени научни инструменти. Основната 
беда тук можем да наречем „тиранията на данните”. Корените на тази тирания се крият в идеята, възникнала в развитите 
страни на Запада през 1980-те години, че всички сфери на обществения живот, ако започнат да имитират поведението на 
пазарни субекти, ще започнат да произвеждат по-добри резултати при по-малко разходи. 
Как би могло да се измери това? С количествени данни, т.е. с някакво число, което се появява под чертата и въпросният 
секторен министър казва: „Аха, ето резултат: имаме данна, че сме станали по-ефективни”... Преклонението пред 
„данните” - т.е. пред някакви числа, поднесени тържествено в някакви отчети - към средата на 1990-те години вече се бе 
превърнало в такава зараза в Англия, че писателят Джонатан Коу написа цял сатиричен роман по въпроса. В него, 
главният негодник, несменяем министър, по някое време възкликва: „Знаех си! Качеството е околичествяемо!”. След 
което така околичествява здравната система, че я ликвидира. 
Как ликвидираха качеството в образованието 
Езическото преклонение пред „данните” не само отвори широко вратата пред всякакви елементарни мошеничества, но 
като начало ликвидира качеството в образованието, произвеждайки невежи индивиди, лесно намиращи и 
произвеждащи числа за всичко. На университетите бе казано, а и още се казва, да произвеждат околичествяем продукт, 
така наречените „кадри за нуждите на пазара”. Вместо аз, да речем, да развъждам безделници, които четат и дискутират 
Платон, Аристотел, Августин, Хобс, Лок, Монтескьо, Кант, Бърк, Мил, Попър, Фром, Сен, Рорти, Скрутън, Арент, Хабермас 
и т.н., ползата от които безделници не може да бъде околичествена, е по-добре да произвеждам полезни „кадри”, чието 
съществуване да може да бъде отчетено с „данни”. Като например, представям си, да произвеждам застрахователи, 
брокери, фрезисти и механик-водачи на трактори „Беларус”. 
Така се роди онова поколение, което може да бръкне в смартфона и да извади всякаква „данна”, но няма никаква 
представа защо трябва да се отнася към другия не като към инструмент, а като към нещо ценно. Такива неща не се 
обясняват на „кадрите за нуждите на пазара”. Такива неща ги знаят само безделници, на които други безделници са 
обяснили категоричните императиви на Кант. 
Междувременно „учените”, вече известни като „експерти”, просто пристанаха на олигархизиращата се власт. Започнаха 
да пропагандират нейните успехи с „данни”. Не след дълго започнаха да вършат същата услуга на плячкосващата всичко 
по пътя си финансова олигархия. Навръх финансовата криза, всякакви одиторски къщи и регулатори бълваха порой от 
„данни”, с които илюстрираха прекрасното здраве на банки и инвестиционни фондове, които щяха да фалират само 
броени седмици по-късно. Разбира се, всички оценяващи, бидейки „независими”, т.е. не платени от гражданите, 
получаваха заплатите и бонусите си от онези, когото проверяваха. Хитро, а? 
А малко преди кризата, стотици икономисти, стъпили върху своите „данни”, заливаха световните медии с колективни 
манифести, в които гарантираха, че светът никога повече няма да види финансова криза. Но кризата удари, по-здраво от 
всеки друг път след 1929 година. Накрая сметката платиха не експертите, а гражданите. 
Съзнателни фалшификации 
Къде е заровено кучето? Кучето е заровено в това, че всеки човек във всеки даден момент може да изкара „данна” за 
каквото си поиска. Затова по-горе нарекох цялото упражнение „езическо”: изкарваш число и започваш да му се кланяш, 
като на дървен идол. „Експертите” доста бързо се ориентираха, за какво иде реч – и започнаха съвсем съзнателно да 
фалшифицират процеси, заради които в едни по-сериозни времена бяха уважавани като „учени”. Преди вече 10 години 
се наложи да напусна – „безмълвно, по английски” – европейските академични среди, тъй като се оказах въвлечен в 
международно изследване, което представяше качествени данни за количествени. 



20 

 

Ще рече: тълкуваше разговори с двадесетина човека в дадена държава като представително изследване. Обяснявам. 
Подобни разговори, наричани „фокус групи” във времената, когато учените бяха още учени, могат да дадат информация 
за това, какви вярвания и настроения има в дадена обществена среда. Но тези разговори са „качествени”; те не могат да 
ти кажат, колко хора в какви неща вярват. Това правят „количествените” данни, които се вадят от извадка, направена 
така, щото да представлява пропорционално всички групи от населението. От такива изследвания можеш да изведеш 
заключението, че (примерно) 14 процента не вярват, че американците са стъпвали на Луната. От качествените 
изследвания можеш единствено да заключиш, че има някакви хора, които не вярват в това постижение на НАСА. Но не 
можеш да кажеш – колко са те. 
Околичествяването на качествени изследвания е днес пандемична зараза. Има и още. Дори количествените изследвания 
вече се правят през куп за грош, без предварителни хипотези, проверовъчни пред-изследвания, контролни групи и т.н. 
Тези неща, които дисциплинират изследването, се смятат за неефективни и незаслужаващи финансиране. Важното е 
накрая да се извади пред публиката дървеният идол – „данната”. Затова дори в САЩ, където този занаят се е родил, през 
2016 година, както и отново през 2020 година сондажите на общественото мнение не успяха да предвидят резултатите от 
президентските избори. Обожествяването на „данната” върна човечеството във варварски времена и позволи разгула на 
елементарни мошеници, умело скрили се зад фасадата на това ново езичество. Казано накратко: докато едни хора ни 
заливат с „данни”, едни техни приятели крадат. От нас. 
Как, при това положение, който и да е обикновен данъкоплатец да вярва на която и да е „данна”? Статистиката, свързана 
с КОВИД, е най-пресният пример. Дават ни се числа и проценти. Как се е стигнало до тези числа? Те какво точно ни 
представят – брой проведени ПСР-тестове или брой човеци, тествани с ПСР? Има ли човеци, необхванати от „данните” за 
КОВИД? Ако да, то процентите процент от какво са? 
Накрая всеки лесно стига до следния извод: след като политиците и експертите вадят числа от ръкавите си, защо и аз да 
не вадя? С какво моите числа, изсмукани от моите пръсти, са по-лоши от техните числа, изсмукани от техните пръсти? 
Погледнете си Фейсбука и ще видите, че гъмжи от такива примери. 
Как разрушиха нашето доверие 
Политическите елити, заедно с присъдружните си финансови и експертни кръгове, в продължение на четвърт век 
разрушаваха самата основа за доверие – не само към себе си, но и към обективната действителност. Правеха това 
поради мързел, самовлюбеност и алчност. Така се завъртя онази порочна спирала, в която живеем днес. Никой никому 
не вярва, всеки гради своя версия на реалността, все повече хора и цели общества се доближават до границите на 
разсъдъка си. И след едно поколение суеверен захлас по „данните”, днес вече никой не вярва на никакви числа, 
независимо, колко добросъвестно те са били произведени. 
Това, а не набеденият КОВИД, е онази световна пандемия, за която трябва да бъде изработена ваксина в най-кратки 
срокове. 
Б. ред. - Статията на проф. Евгений Дайнов е написана за Дойче веле. 
 
√ Меркел иска затварянето на магазините след Коледа до 10 януари  
Канцлерът на Германия Ангела Меркел заяви, че е съгласна с препоръките за затваряне на магазините в страната след 
Коледа до 10 януари 2021 г., предаде БТА.  
"Опитът показва, че втората вълна на пандемия е по-трудна от първата. В Германия все още има твърде много хора, 
заразени с коронавирус", каза Меркел в Бундестага. 
Тя посочи, че хората в Германия не са намалили контактите си в достатъчна степен, след като от 2-ри ноември в страната 
беше въведен частичен локдаун в опит да се ограничи разпространението на заразата, оставяйки отворени само 
училищата и магазините.  
Канцлерът подчерта, че ще предприеме всички възможни стъпки, за да останат отворени училищата и детските градини.  
Според нея ваксинацията срещу COVID-19 не може да доведе до "голяма промяна в хода на пандемията" през първите 
три месеца на 2021 г., защото няма да бъде осъществена имунизация на достатъчен брой хора.  
"Пандемията промени баланса на световната икономика, като много страни бележат икономически спад. Най-устойчиви 
са икономиките, които успяха да овладеят пандемията", посочи тя. 
Относно въпроса за Брекзит, Меркел заяви, че Европейският съюз и Великобритания все още могат да постигнат 
споразумение за търговска сделка, но добави, че не може да гарантира, че ще бъде постигнат пробив на срещата на 
върха на ЕС този четвъртък. 
По думите й двете страни все още трябва да разрешат въпроса за равнопоставеността. Тя добави, че е от решаващо 
значение за Великобритания и ЕС е да поддържат равноправни условия за бъдещето. 
Меркел каза също така, че ЕС търси начин да свали ветото, наложено от Унгария и Полша, върху бюджета на блока, като 
същевременно запази правилото за върховенството на закона. 
По-рано тази година Варшава и Будапеща се противопоставиха на искането на ЕС отпускането на средствата да е 
обвързано със зачитането на върховенството на закона на страните членки. След което последва и налагане на вето 
за бюджета на съюза за 2021-2027 г. и европейския фонд за възстановяване от коронавирусната криза. 
 
√ Над 20 000 арестувани в 35 държави за телефонни и онлайн измами при акция на Интерпол  
Над 20 000 души са арестувани в 35 страни за телефонни и онлайн измами в координирана операция на "Интерпол", 
пише Франс прес.  
От началото на операция "Първа светлина" през септември 2019 г. досега са направени над 10 хил. обиска, а 
задържаните са общо 21 549, които са задържани във връзка телефонни и онлайн измами, както и за пране на пари. 

https://www.dw.com/bg/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B5-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0/a-55878684
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При акциите са иззети близо 154 млн. евро от 310 банкови сметки. 
Генералният секретар на организацията Юрген Щок заяви, че е "важно е страните членки да са спокойни, че не са сами в 
борбата с тези измами". 
 
News.bg 
 
√ За инвестиции по-близо до гражданите, настоя Томислав Дончев  
Ние трябва да бъдем по-дръзки, ние трябва се обърнем с лице към световните ни партньори и конкуренти и да си 
припомним, че Европа е конкурентноспособна и би могла да бъде първа в повече неща, отколкото е в момента. 
Toва заяви вицепремиерът Томислав Дончев по време на онлайн дискусия на тема "Бюджетът на ЕС за следващите 7 
години - митове и реалности". 
Той настоя инвестициите и инвестиционният процес да бъдат по-близо до гражданите. Като резултат от кохезионната 
политика и от новите инструменти ще се случват куп важни и значими за обществото инвестиции, но в очите на 
гражданите ни те се случват понякога като сепаративна реалност, подчерта вицепремиерът. 
"Европа преживя поне три големи кризи през изминалото десетилетие. След всяка една от тези кризи Европа излизаше 
научила повече, по-силна и по-добра, а аз искрено бих се радвал, освен способността ни да реагираме на кризи, но в 
много от случаите да изпреварим някоя криза и на база на това паневропейско финансиране, да успеем да 
минимизираме последиците от нея, преди кризата да се е появила", категоричен бе той. 
Дончев обясни, че е изключително трудно в днешно време да се обяснят сложните европейски политики. Особено в 
сферата на кохезионната политика разговорът се водил или в митовете и легендите, или в клишетата, а понякога и в 
двете. 
Имаме едно устойчиво клише, че европейските пари са извор на благосъстоянието за новите държави-членки, което е 
невярно. Имаме друго клише, че икономиката на България е тотално зависима от европейските пари, което също е 
невярно, отбеляза вицепремиерът. 
Томислав Дончев е убеден, че сред държавите, които са нетни донори и осигуряват финансирането по бюджета също 
имат подобни митове и легенди. Когато говорим за бюджет основата тема са числата, като предвид наличието на нов 
финансов инструмент бюджетът на ЕС през следващите години ще бъде рекорден - над 1.8 трилиона евро, посочи 
Дончев. 
Ако приемем, че бюджетът на ЕС е добрата новина, то лошата новина е, че бюджетът ще бъде разбит на много 
инструменти, с различен срок на прилагане и гонещи различни цели, акцентира вицепремиерът. 
Според него в един момент всяка държава-членка на ЕС и крайният бенефициент, който има тежката отговорност да 
превръщат парите в резултат, в един момент ще се наложи да прилагат 4-5 различни финансови инструменти. 
Отвъд митовете, легендите и клишетата за Дончев има няколко големи теми - как да съчетаем традиционните с новите 
приоритети, как да направим Европа, така че да бъде тя по-свързана, как да подобряваме състоянието на околната 
среда, как да намерим подходящ режим на обществени консултации, за да може посоката, в която се 
развиват инвестиционните приоритети да бъдат максимално близо до нуждите на гражданите и не е ли редно към 
инвестиционните приоритети и мерки да се добавят нови, които да отговарят на реалностите. 
Дончев изтъкна, че България има огромни нужди от средства във ВиК сектора, в пътния и в железопътния сектор, а 
наличното финансиране би покрило максимум 1/10 от нуждите. Без да забравяме старите приоритети, ние имаме нови - 
зеленият преход, политиките по дигитализация, уточни той. 
За Дончев няма теми табута, а настоя, че трябва да се води разговор дали европейското финансиране от всички 
източници трябва да бъде обвързано с нови теми, като например темата сигурност. 
 
√ Новаков уверен, че България управлява добре евросредствата 
Ползите от едни европейски инвестиции в България са за всички по веригата. Това заяви евродепутатът от групата на 
ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков на онлайн дискусия на тема "Бюджетът на ЕС за следващите 7 години - митове и реалности". 
Той настоя да се фокусира върху разбиването на митовете, с разбиването на най-дълго оцелелия мит, че европейското 
финансиране на България ще бъде намалено. Новаков увери, че България се справя добре с управлението на 
евросредствата, с което развенча втория мит, че страната ни нямало да може да управлява добре европейските пари. 
Не липсвали и евродепутати, които в пленарна зала да кажат, че кохезионната политика е отживелица. Едни 
инвестиции оказват влияние не само в България, но и върху цяла Европа, посочи Новаков. 
За следващия програмен период България ще има достъп до над 16 млрд. евро за кохезионна политика и земеделие, 
както и още над 12 млрд. лева от Спасителния план 2021-2027 г. Изработваме своите планове, за да инвестираме 1 
милиард евро за зелена енергия и зелен преход. 
Последният мит, който евродепутатът разби е, че европейските лидери нямало да се разберат за бюджета. 
Оттук насетне, ако това е рамката, върху която можем да се фокусираме, Новаков е готов да отговаря на всякакви 
въпроси, каквито има. Най-важното за общия регламент, който управлява всички фондове за сближаване в ЕС е, че 
вместо предварително предложените от ЕК едва 75% съфинансиране за най-бедните общини, постигнахме 85%, така че 
да може с тези средства нашите общини да си отдъхнат и да ги насочат някъде другаде, а не в съфинансиране на 
проекти, доволен е Новаков. 
Икономистът Георги Ганев, който също се включи в онлайн дискусията разкритикува плана на правителството за 
устойчиво развитие на България като недостатъчно амбициозен. В плана няма ясни стратегически приоритети и няма 
индикации за предварителна оценка на въздействието за това, което се предлага. 
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√ Радев на срещата с Бучковски: Не може идентичността на една държава да се гради върху омраза към друга 
Европейската интеграция на Република Северна Македония (РСМ) изисква не опити за влияние и натиск чрез трети 
страни, а постигането на реални резултати в двустранния диалог с България. 
Това заяви президентът Румен Радев на среща днес на "Дондуков" 2 със специалния пратеник на правителството на 
Република Северна Македония Владо Бучковски. 
"Открити сме за партньорство и очакваме неотклонна политическа воля от страна на политиците в Република 
Северна Македония, която да насърчи работата на експертно ниво и да докаже, че добросъседството между 
нашите две държави е реалност", заяви държавният глава. 
България никога не е оспорвала демократичното право на самоопределение на гражданите на Република Северна 
Македония, но не може идентичността на една държава да се гради върху омраза към друга, особено към братска 
страна, посочи още президентът. 
Румен Радев отбеляза, че България принципно и последователно подкрепя европейската перспектива на Република 
Северна Македония, но не може да допусне внасянето на нерешени двустранни въпроси в Европейския съюз. 
"Българското общество е изключително чувствително към сигналите, които излъчват държавните институции в 
Република Северна Македония по отношение на двустранните отношения", напомни още президентът. 
Според държавния глава изоставянето на езика на омразата към България в югозападната ни съседка, в обществените 
медии, промяната на съдържанието на учебниците, в работата на научни институти и надписите на исторически 
паметници и в музеи, ще бъде реален принос в изграждането на добросъседски отношения. Румен Радев призова за 
активен двустранен диалог на всички равнища между България и Република Северна Македония, в който в дух на 
доверие и разбирателство, да бъдат търсени работещи решения. 
Обща бе позицията, че приятелството между гражданите от двете страни на общата граница трябва да бъде трайно 
установено и на междудържавно ниво. 
"Между нашите граждани няма омраза. Имаме дълг към бъдещите поколения да затворим спорните въпроси“, заяви 
Владо Бучковски и призова сътрудничеството между България и Република Северна Македония да продължи да се 
развива в области от взаимен интерес като икономиката, транспорта, туризма, образованието и науката. 
 
√ Президентът и френският посланик обсъдиха задълбочаване на партньорството между двете страни 
Споделените цели на България и Френската република по много теми от дневния ред на Европейския съюз и общите 
предизвикателства, пред които са изправени, създават условия за последващо задълбочаване на партньорството 
между двете държави. Това заяви държавният глава Румен Радев на среща с посланика на Френската република 
Флоран Робин, която днес се проведе на „Дондуков“ 2. 
Увеличаването на икономическия и инвестиционен обмен между двете страни и перспективите за подобряване на 
средата за френския бизнес у нас бяха сред акцентите на срещата. Двамата обсъдиха възможностите за изграждане на 
още по-тясна връзка между образователните институции и бизнеса в областта на професионалното обучение. 
Европейската перспектива на страните от Западните Балкани също беше обсъдена по време на разговора. Румен Радев 
изрази позицията на България, че чрез открит диалог между България и Република Северна Македония ще се стигне до 
реални резултати в двустранното сътрудничество и югозападната ни съседка ще постигне напредък в процеса на 
европейска интеграция. 
 
√ Борисов на срещата с Бучковски: Сегашните и следващите поколения няма да простят, че не сме намерили 
компромис 
"Винаги съм считал, че на масата на преговорите може да се намерят решения. Сегашните и следващите поколения няма 
да простят нито на България, нито на Република Северна Македония това, че не сме намерили компромис, който да даде 
перспектива". Това заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на срещата си днес със специалния пратеник 
на правителството на Република Северна Македония за България Владо Бучковски. 
За да бъде намерено устойчиво и дълготрайно решение на оставащите отворени въпроси в двустранните отношения, 
според премиера е необходим прагматичен, откровен и добронамерен подход, изразяващ се в конкретни действия. 
Министър-председателят Бойко Борисов изтъкна, че за отношенията на взаимно доверие е важно връщането към 
стриктно и необратимо изпълнение на всички поети ангажименти от Договора за приятелство, добросъседство и 
сътрудничество, подписан през 2017 г. 
"България винаги е изповядвала евроатлантическите ценности, затова и по време на нашето председателство на Съвета 
на ЕС поставихме темата за европейската перспектива на Западни Балкани на първо място", посочи премиерът Борисов. 
Министър-председателят беше категоричен, че България до този момент е положила всички усилия страните от 
Западните Балкани да бъдат приобщени към НАТО и ЕС. 
В този контекст Борисов припомни, че именно в резултат на подкрепата на България за европейското бъдеще на 
Република Северна Македония, бе подписан Договорът за приятелство, добросъседство и сътрудничество. 
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√ Тежък спад в туризма ни през октомври  
Приходите от нощувки в българските хотели и други места за временно настаняване са се понижили с близо 40% през 
октомври в сравнение със същия месец на 2019 г., показват последните данни на НСИ. Общата сума възлиза на 32 млн. 
лв. Очаквано е регистриран значителен срив от 62% на приходите от чуждестранни граждани и по-малък от български 
посетители, възлизащ на -15%. 
Общият брой на нощувките се понижава с 31% през октомври в сравнение със същия месеца на миналата година. Най-
голям е спадът в 4 и 5 звездните хотели – над 45% на годишна база. 
Хората, които са използвали местата за настаняване са били 296 хил. души, което е с 35% по-малко в сравнение с година 
по-рано. Очаквано отливът на чуждестранни посетители е значително по-голям – цели 66% по-малко на годишна база, 
отколкото този на местните, които бележат спад от 17%.   
Така общата заетост на леглата в хотелите през октомври е била 19% и намалява с 3 процентни пункта в сравнение с 
октомври 2019 г. 
 
√ Приходите по здравните застраховки се понижават въпреки пандемията  
Приходите на българските застрахователни компании по здравни застраховки са се понижили с 14% на годишна база, 
въпреки глобалната пандемия от коронавирус. Това показват данните на КФН към края на третото тримесечие на  
годината. 
Отчетите сочат, че по здравни застраховки от януари до септември са били продадени полици на стойност от 154 млн. 
лв., докато през същия период на 2019 г. сумата  възлиза на 179 млн. лв. 
По класификацията на КФН има 2 типа застраховки в животозастраховането и 2 типа в общото застраховане, които 
покриват рискове, свързани със здравеопазването. 
При животозастраховането по полиците тип „Злополука“ са регистрирани приходи от 11,7 млн. лв., с 20% по-малко от 
миналата година, а по полиците тип „Заболяване“ – 52,5 млн. лв., което е с цели 36% по-малко в сравнение със същия 
период на 2019 г. Тук най-голямата разлика идва от нереализирани приходи на един от лидерите в сектора - „Булстрад 
Живот Виена Иншурънс Груп“. Приходите на компанията по застраховка „Заболяване“ през първите 9 месеца на 2020 г. 
са били 25 млн. лв., което е с цели 57% по-малко в сравнение със същия период на 2019 г., сочат данните на КФН. 
При компаниите от общото застраховане – обратно – има ръст на приходите по здравните застраховки. Той обаче не е 
достатъчно голям, за да компенсира силното изоставане на животозатрахователите. Застраховките тип „Злополука“ носят 
на общозастрахователните компании 36 млн. лв., с 12% повече на годишна база, а застраховките тип „Заболяване“ – 53 
млн. лв., което е представлява ръст от 6% на годишна база.   
 
√ Просветното министерство пише помагало за родителите на онлайн ученици  
Просветното министерство разработва наръчник за родители, който да им помогне в процеса на електронно обучение на 
техните деца, а заради продължаващото дистанционно обучение зрението ще стане обект на по-масови прегледи извън 
профилактичните. Това съобщи просветният министър Красимир Вълчев по време на онлайн-среща за проблемите на 
дистанционното обучение, организирана от омбудсмана Диана Ковачева. 
Следващата седмица ще бъде взето решение на какъв принцип учениците да се връщат в класните стаи от 4 януари. 
Решенията ще се вземат локално, като първо ще бъде възстановен учебният процес от 1 до 4 клас, както за децата в 7, 8 и 
12 клас, каза още министър Вълчев.   
Министерството на образованието и науката започна процедурите за купуването и доставката на близо 107 000 - 108 000 
персонални компютъра за училищното образование, но тези дейности се бавят, тъй като ще се използват предимно 
европейски средства, които ще са свързани с по-продължителни процедури. "Въпреки, че училищата са раздали 18 000 
устройства на ученици, в момента близо 30 000 учащи се не разполагат с такива, а при учителите няма дефицит", съобщи 
Красимир Вълчев.  
"Факт е обаче, че не можем да купим 700 000 устройства, колкото са учениците в страната, но правим всичко възможно, 
за да осигурим повече устройства на повече ученици, които нямат възможност да учат дистанционно", заяви 
образователният министър. По думите му, в целия свят има недостиг на устройства в търговската мрежа заради 
преминаването на дистанционно обучение и на дистанционна работа заради пандемията от коронавируса.   
Министър Вълчев отчете, че в системата на училищното образование има около 90 000 компютъра, но 60 000 от тях са 
стационарни и не могат да се предоставят на учениците за домашно ползване при дистанционното обучение. Има и 
около 30 000 мобилни устройства в училищата, предимно лаптопи, които могат да се предоставят на учениците.  
Заради дистанционното обучение се предвижда последните теми от учебния материал да отпаднат от изпитите след 7-
ми и 12-ти клас. Засега обаче не се планира отпадане на външното оценяване след 4 и след 10 клас, както стана миналата 
учебна година. 
 
√ ЕЦБ разшири пандемичната си програма с 500 млрд. евро  
Европейската централна банка разшири „Пандемичната програма за спешни покупки“ (PEPP) с още 500 млрд. евро на 
фона на очакванията, че втората вълна от COVID-19 и последвалото въвеждане на нови карантинни мерки ще натежат 
върху икономическото възстановяване на Еврозоната, предаде Си Ен Би Си. 
Пазарите очакваха подобно решение от днешното заседание на централната банка, след като през октомври тя пое 
ангажимента да „рекалибрира инструментите си“ на фона на нарастващият брой на заразните с коронавирус в Европа. 
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ЕЦБ също така зпази без промяна лихвените проценти. Основната лихва по операциите за рефинансиране, известна още 
като „репо лихва“, остава на ниво от 0,00%. Заемната лихва се запазва на равнище от 0,25%, а депозитната лихва остава 
на ниво от  минус 0,5%. 
Централната банка въведе своята програма за спешни покупки в опит да подкрепи икономиката на Еврозоната в 
условията на пандемия. След новото и разширяване, тя вече е на обща стойност от 1,85 трлн. евро. ЕЦБ също така удължи 
срока и на действие до края на март 2022 г., което представлява удължаване с 9 месеца. 
Управителният съвет също така реши да удължи реинвестирането на плащания на главница от падежи на ценни книжа, 
закупени по програмата PEPP, поне до края на 2023 г. 
В изказване след решението от ЕЦБ заявиха, че ще продължат покупките, докато управителният съвет не реши, че 
„коронакризата е приключила“. Лихвените проценти пък ще останат на настоящите нива, докато инфлацията в 
Еврозоната на приближи целевото ниво от „малко под 2%“. 
Управителният съвет също така реши да рекалибрира условията на третата серия от целеви операции за дългосрочно 
рефинансиране (TLTRO III), които представляват свръх ефтини заеми за банките, като удължи периода по тях с 12 месеца 
до юни 2022 г. 
 
√ Над 4,5 млн. руски предприемачи са фалирали при първата вълна на пандемията  
Ограниченията в работата на услугите и търговските предприятия в Русия по време на първата вълна на пандемията 
доведоха до фалит на много от тях. Първата вълна донесе сериозни икономически загуби - 4,5 милиона индивидуални 
предприемачи, малки и средни предприятия, малки и средни предприятия фалираха. Това заяви омбудсманът за правата 
на човека в Руската федерация Татяна Москалкова в интервю за телевизионния канал „Русия 24“.  
Сред гражданите има 2,9 милиона потенциални банкрути, които могат да се отърват от дълговете по извънсъдебен път, 
обясни пред "Известия" Артур Александрович, генерален директор на Обединеното кредитно бюро (ОКБ). Общият 
размер на дълга им с лихва е 595 милиарда рубли - със задължения над 90 дни в размер от 50 хиляди до 500 хиляди 
рубли. 
Има и 1,12 милиона длъжници, които искат да обявят фалит по обичайната схема - в арбитражния съд. Общият им дълг, 
включително лихвите, е 1,5 трилиона рубли. За сравнение, година по-рано е имало 890 хиляди такива длъжници с дълг 
от 1,25 трилиона рубли. 
Банкрут може да се обяви само по собствена воля, посочва изданието. И припомня, че през октомври 2020 г. 
правителството удължи мораториума за несъстоятелност на бизнеса за още три месеца - до края на 2020 г.  
 
√ Еврото отново прехвърли прага от 1,21 доларa 
Курсът на еврото отново прехвърли прага от 1,21 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2159 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,2115 долара и съответно 0,8254 евро за 
долар. 
 
√ Куба привлече чуждестранни инвестиции за 1.9 млрд. долара въпреки санкциите на САЩ  
Куба е привлякла чуждестранни инвестиции на стойност 1,9 млрд. долара в последната година, въпреки засилените 
санкции от страна на САЩ, съобщи правителството на островната държава, цитирано от Ройтерс. 
Това е с 12% повече от привлечените 1,7 млрд. долара през 2019 г. Страната обаче си е поставила за цел да привлича по 2 
до 2,5 млрд. долара годишно, за да може да се развива нормално. За целта са свалени редица ограничения по 
отношение на инвестиционната политика като само в сферите добив на природни ресурси и обществени услуги се 
запазва изискване мажоритарен дял да има кубинската държава. 
Министърът на търговията Родриго Малмиерка съобщи, че от октомври миналата година са били одобрени 34 мащабни 
инвестиционни проекта в страната. „Това е значително постижение, като се има предвид икономическата война, която 
беше започната от страна на американския президент Доналд Тръмп“, коментира той. 
Сред въведените санкции бяха забрани за доставки на петрол от Венецуела, още по-големи рестрикции срещу 
пътуващите от САЩ към Куба, както и блокаж на преводите от „емигрантски пари“, изпращани от кубинци, работещи в 
САЩ. Намесата на Вашингтон означаваше, че много банки отказваха преводи към „Острова на свободата“. Преди месец и 
дори и небанковите институции за парични преводи като Western Union преустановиха дейността си в Куба. Друг 
проблем за карибската страна беше и силно ограничените приходи от туризъм заради глобалната пандемия от 
коронавирус. 
  
√ Ръст на борсите в Европа преди заседанието на ЕЦБ  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха повишения в ранната търговия в четвъртък в очакване 
на заседанието на Европейската централна банка, предаде Ройтерс. На фокус останаха и продължаващите преговори 
между Брюксел и Лондон за Брекзит. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,28 пункта, или 0,07%, до 395,18 пункта. Немският показател DAX се 
напредна с 22,5 пункта, или 0,17%, до 13 362,76 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се повиши с 
39,12 пункта, или 0,6% до 6 603,41 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 23,11 пункта, или 0,42%, до 5 569,93 
пункта. 
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Британският министър-председател Борис Джонсън и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен си 
дадоха време до края на уикенда за постигане на търговско споразумение, след като не успяха да разрешат различията 
по време на вчерашната си среща в Брюксел. 
От сделката зависи годишна търговия в размер на 1 трилион долара, която в момента е свободна от мита.  
Днес ще се проведе и среща на върха на ЕС, на която се очаква европейските лидери да отблокират бюджета на ЕС, след 
като Полша и Унгария демонстрираха готовност да се откажат от ветото върху него. 
„Пробивът в преговорите между Германия, Полша и Унгария трябва да генерира позитивност, тъй като той премахва част 
от несигурността по отношение на фонда за възстановяване“, коментира Берт Колджин от ING. 
„Несигурността около Брекзит обаче се увеличава, като до момента няма знаци двете страни да се приближават към 
сделка“, добави той. 
Инвеститорите също така ще следят за резултата от дългоочакваното заседание на ЕЦБ, като надеждите са централната 
банка да представи нови стимулиращи мерки. 
Загуби в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха понижения в сряда на фона на загубите в 
технологичният сектор и продължаващите преговори за фискални стимули в САЩ, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 105,07 пункта, или 0,35%, до 30 068,81 пункта, след като по-рано в 
сесията бе напреднал със 100 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 29,43 пункта, или 
0,79%, до 3 672,82 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 243,82 пункта от стойността си, 
или 1,94%, достигайки ниво от 12 338,95 пункта. 
За загубите на Dow допринесоха най-много Apple и Salesforce, чиито книжа поевтиняха съответно с 2,09% и 3,21%. 
Технологичният сектор оказа натиск върху S&P 500, след като се понижи с 1,9%. Акциите на Facebook поевтиняха с 1,93%, 
след като Федералната търговска комисия и няколко щата заведоха дела, които може да принудят компанията да се 
раздели с Instagram и WhatsApp. 
Цените на книжата на NXP Semiconductor и Qorvo се понижиха съответно с 5,44% и 5,64%, отчитайки най-слабото 
представяне сред производителите на чипове. Индексът VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) отчете спад от 3,10%. 
Целият технологичен сектор бе подложен на натиск, след като компанията DoorDash дебютира на борсата. Акциите и 
поскъпнаха с 85% в края на сесията. 
Резултатите от сряда дойдоха, след като лидерът на мнозинството в Сената Мич МакКонъл заяви пред „Политико“, че 
републиканците и демократите „все още търсят път напред“ по плана за фискална подкрепа. 
Неговият коментар идва ден, след като финансите Стивън Манучин предложи пакет от стимули в размер на 916 млрд. 
долара на председателя на Камарата на представителите Нанси Пелоси 
„Процесът по одобряването на фискалните стимули в САЩ стана малко жлъчен, но Конгресът има седмица и половина да 
постигне компромис“, коментира Адам Крисафули от Vital Knowledge 
Понижения в Азия 
Основните индекси на водещите борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно понижения в четвъртък на 
фона на продължаващите преговори между Великобритания и ЕС за Брекзит, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 61,7 пункта, или 0,23%, до 26 756,24 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 1,31 пункта, или 0,04%, до 3 373,28 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite се повиши с 2,62 пункта, или 0,12%, до 2 253,43 пункта. . Хонконгският 
измерител Hang Seng изтри 92,25 пункта от стойността си, или 0,35%, достигайки ниво от 26 410,59 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi записа спад 9,01 пункта, или 0,33%, до 2 746,46 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се понижи с 45,4 пункта, или 0,67%, до 6 683,1 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха смесени резултати в ранната търговия. Основният 
бенчмарк SOFIX отчете спад от 0,51 пункта, или 0,12%, до 436,93 пункта. BGBX40 напредна с 0,03 пункта, или 0,03%, до 
99,89 пункта. BGTR30 изтри 0,68 пункта от стойността си, или 0,14%, достигайки ниво от 496,03 пункта. BGREIT се повиши с 
0,17 пункта, или 0,13%, до 135,80 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Кметовете на кметства в страната вече ще имат финансова самостоятелност от общините  
Кметовете на кметства в страната вече ще имат финансова самостоятелност от общините. Това бе прието от парламента 
на вчерашното заседание. 
През септември кметовете на кметства заплашиха с протести. Те обявиха две искания: първото за финансова 
независимост от общините и гарантиран бюджет на населените места, които нямат общински съвет и второто искане - 
населени места с над 100 постоянни жители отново да могат да избират местния си управник. Сега по закон само 
кметствата с над 350 души имат право да избират кмет на кметство. 
Ние сме искали средствата да си ги управляваме ние. В този момент донякъде сме доволни от това, което постигнахме, 
но ни притеснява фактът, че никъде не виждаме кметът как ще бъде задължен на общината, да се изпълнява бюджетът, 
който ние искахме. Това, което приеха вчера в Народното събрание, донякъде ни удовлетворява, заяви кметът на 
Калофер Румен Стоянов. Той допълни, че няма как да бъдат независими, защото по закон второстепенни са винаги 
общините. 
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Кметът на Боздуганово, община Раднево, Гено Генов коментира, че не изпитва някакво голямо удовлетворение, защото 
решението, което е взело Народното събрание, по думите му е половинчато. За мен пак ще има недостойни хватки от 
страна на местните велможи. Това, че ние искаме някакви минимални средства, за да подпомогнем развитието на 
селата, няма да се случи, категоричен беше той. 
Кметът на Змейово Стоян Трифонов каза, че са притеснени от факта, че 270 000 жители в България нямат правото на глас 
и нямат право да бъдат избирани - това са жителите на малките населени места с под 350 човека. Това на практика 
означава, че тези хора един вид нямат глас, а това е едно от върховните права от Конституцията на Република България. 
Миналия четвъртък бяхме в Народното събрание на последно гласуване в комисията и макар че ни беше обещано от 
управляващите да подкрепят нашето искане, точно те се въздържаха, което беше малко недостойна постъпка, коментира 
Трифонов. 
 
√ Министрите Росен Желязков и Костадин Ангелов валидираха пощенска марка, посветена на медиците на първа 
линия 
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков, министърът на 
здравеопазването Костадин Ангелов и директорът на Центъра за спешна медицинска помощ д-р Георги Гелев 
валидираха пощенска марка. Изданието е посветено на 85-годишнината от създаването на Спешната помощ в България. 
В церемонията участваха и изпълнителният директор на „Български пощи" Деян Дънешки, председателят на Съюза на 
филателистите Спас Панчев и художничката на проекта Светла Дечева. 
„Изданието е символичен жест на благодарност към медиците на първа линия, към хората, които са поели товара от 
очаквания и надежди", каза министър Желязков. Той благодари на Министерството на здравеопазването и на Спешна 
помощ за усилията им за справяне с безпрецедентната ситуация, свързана с Ковид 19. Министър Желязков посочи, че на 
изданието е изобразена първата линейка, използвана от екипите на Спешна помощ. „Темата е вълнуваща за 
филателистите не само в България, но и по света", отбеляза той. 
„Около спешните медици се чувствам сред свои, защото съм започнал работата си в Центъра за Спешна медицинска 
помощ в София-област. Благодаря им за всичко, което правят. С ръка на сърцето мога да кажа, че те са спасителите на 
София, прекланям се пред техния труд.", каза по време на церемонията министър Ангелов. 
 
√ България иска сиренето и киселото мляко да получат защита в ЕС  
България иска сиренето и киселото мляко да бъдат вписани в Европейския регистър на защитените наименования за 
произход и защитени географски указания, съобщава Министерството на земеделието. Заявлението до Европейската 
комисия подава сдружението „Български традиционни млечни продукти" и по регламент до 9 януари следващата година 
могат да бъдат правени възражения срещу искането. 
Сдружението започва процедурата по вписването в Европейския регистър на произведените в страната бяло саламурено 
сирене и кисело мляко. Преди да се стигне до регистрация, продуктите преминават през сериозни проверки, които 
традиционно продължават между една и две години, като се инспектират рецептурите и историите за производството 
им. 
С окончателното вписване на българското сирене и кисело мляко в този регистър страната ни ще може да ги изнася в ЕС и 
други страни с общо наименование, което е улеснение за експорта на млекопреработвателните ни предприятия. 
 
√ Код жълто за интензивни валежи в 12 области  
Днес още преди обяд валежите ще започнат да спират, най-късно в Североизточна България. 
В низините и равнините ще има мъгла сутринта, предаде репортер на БГНЕС. През деня ще бъде предимно облачно. 
Жълт код за интензивни валежи от дъжд е обявен за 12 области в Централна и Южна България. На места в тези райони 
валежите ще са значителни с количества до 25-30 л/кв.м. Минималните температури ще бъдат между 1 и 6 градуса, за 
София 3. Дневните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София 9. 
В събота отново ще има валежи над цялата страна - по-интензивни в югозападните и южните райони, както и на места в 
североизточните. Температурите остават без промяна - между 8 и 13 градуса, за София 8. 
 
√ Ден 2-ри от срещата на върха на ЕС: Обсъждат сигурността и икономическото възстановяване  
Втори ден от срещата на върха на ЕС, акцент ще бъдат сигурността и икономическото възстановяване. 
Снощи европейските лидери се споразумяха за бюджета на общността за следващите 7 години и за възстановителния 
план за пандемията от коронавируса. 
"Сега можем да започнем с неговото прилагане и отново да върнем силата на нашите икономики", написа в Туитър 
председателят на Европейския съвет Шарл Мишел. 
Полша и Унгария се съгласиха да не блокират многогодишната финансова рамка с условието, че ще поискат Съдът на ЕС 
да се произнесе дали спорния - според тях, механизъм за върховенството на закона в рамките на бюджетния план е 
законен. 
27-те призоваха Съвета да предложи допълнителен списък с лица, които да бъдат обект на санкции заради сондажите, 
които Турция извършва в Източното Средиземноморие. Това беше разчетено като първа стъпка към налагането на 
санкции на Анкара. 
По темата Брекзит - преговорите ще продължат до неделя, но Брюксел и Лондон активно се подготвят за варианта - 
напускане на Великобритания без сделка. 
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√ ЕС ще удължи с още шест месеца санкциите срещу Русия заради Украйна  
Лидерите от Европейския съюз се споразумяха да удължат с нови шест месеца икономическите санкции срещу Русия 
заради намесата ѝ в Украйна, съобщи говорител на председателя на Европейския съвет Шарл Мишел, цитиран от 
Ройтерс. 
Според ЕС Москва не е изпълнила условията на мирните договорености от Минск. 
Евросъюзът наложи санкции на енергийния, финансовия и оръжейния сектор на Русия заради ролята на Москва в 
конфликта в Украйна и няколко пъти ги удължи заради отказа на Кремъл да върне Кримския полуостров на Киев и 
замразения конфликт в Източна Украйна. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Въпроси и отговори за образованието и сметките на домакинствата - гост националният омбудсман Диана 
Ковачева; 

- За цената на хляба и как оцеляват хлебопроизводителите по време на пандемията; 
- Защо собственици на хотели и ресторанти в Банско още не са получили обещани средства от антикризисните 

мерки на държавата; 
- Политика на Балканите - стратегии и позиции. Историческите отношения и пресечните точки между България и 

Република Северна Македония; 
- Шок за потребителите на социална мрежа, след като за определено време спря чат приложение - как се отрази и 

каква е вероятната причина; 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Кога ще бъде ваксиниран първият българин срещу COVID-19? Професор Тодор Кантарджиев; 
- Излекуваните. Певецът Стенли след битката с коронавируса; 
- Дръжте крадеца! Как жена успява да отмъкне стоки от два различни магазина в рамките на няколко минути; 
- Кражба, гонка и катастрофа. Кой е младежът, който открадна ТИР и се обърна с него?; 
- Трима треньори по бойни изкуства се изправят срещу вируса. Как ще помагат на медиците в Държавната 

болница в Пазарджик?; 
- Майка роди втора двойка близнаци. Децата на младото семейство стават общо шест; 
- От село Буковлък до елита на ринга. Кой е боксьорът, отказал да участва в подгряващите срещи преди мача 

Пулев - Джошуа? 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Лабораторно изследване на университети в САЩ и Бразилия показва, че пасти за зъби и вода за уста помагат 
срещу CОVID-19; 
в. Труд - Без класици на матурите; 
в. Телеграф - Брекзит удря лютеницата и луканката; 
в. Монитор - Шивачки стават машинни оператори за по-високи заплати; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Нова тв поскъпва със 100 млн. евро за 2 години и ще влезе в 2021 май с нов собственик; 
в. 24 часа - Във вторник плащат по 2000 лв. на личните лекари; 
в. Труд - До 2050 година няма да имаме вредни емисии; 
в. Труд - ВАС: Цените на парното са незаконни; 
в. Телеграф - Премиерът Борисов от Брюксел: Убеден съм, че ще излезем с решение за финансовата рамка; 
в. Телеграф - 10 области водят по заразени; 
в. Монитор - Премиерът преди срещата на върха на ЕС: Убеден съм, че ще излезем с решение за финансовата рамка; 
в. Монитор - Председателят на Асоциация на банките Петър Андронов: 100 000 фирми и клиенти поискаха и получиха 
ред за отсрочване на кредити; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Мария Цънцарова, журналист: Поехме риска да разкажем какво се случва с парите в кампаниите на Хелп 
Карма, дарени за болни хора; 
в. Труд - Боян Ангелов, председателят на Съюза на българските писатели, пред "Труд": Нужна ни е нова национална 
културна доктрина; 
в. Телеграф - Шефът на ГД "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" Красимир Добрев: Наши спецекипи 
тръгват на патрули около молове и гари; 
в. Монитор - Димитър Димитров, управител на болницата в град Бяла: Хора с положителен антигенен тест се разхождат и 
сеят зараза; 
Водещи анализи 
в. Сега - Македония е българска... национална катастрофа; 
в. Сега - Безопасни ли са ваксините срещу COVID-19?; 
в. Сега - Пожарникар и ревизор-хореограф спасяват Бургас с празни язовири; 
в. Сега - Този път сме откъм дръжката на ръжена; 
в. 24 часа - Чипирай се нежно; 
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в. Труд - "Новият морал" - парфюм от фалшиви новини; 
в. Телеграф - Ваксинацията е личен принос в битката с пандемията; 
в. Монитор - Регулационно беззаконие. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 11 декември 
София 

- От 9.00 ч. ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 11.00 ч. Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата ще 

проведе заседание. 
- От 11.00 ч. на метростанция „Сердика-2" кметът Йорданка Фандъкова и посланикът на Обединеното кралство Н. 

Пр. Роб Диксън ще открият официално сътрудничество между Столична община и британското посолство в 
сферата на опазването на околната среда и чистия въздух. 

- От 18.00 ч. Бюрото за връзка на Европейския парламент в България и Балканският документален център 
организират онлайн прожекция на филма „Процесът: Олег Сенцов". 

- От 18.00 ч. на https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Sakharov2020 ще се проведе онлайн дискусия, поветена на 
свободата на мисълта и ролята на киното за опазването на демократичните ценности. 

- От 20.00 ч. във Фейсбук, https://www.facebook.com/soaliteraryfest ще се проведе Софийски международен 
литературен фестивал. 

*** 
Добрич 

- От 8.00 ч. във „Фейсбук" страницата на Младежки център - Добрич ще бъдат представени наградените есета от 
Областен конкурс за есе на тема „Промени ли ни изолацията към по-добро". 

- От 18.00 ч. в Концертна зала „Добрич" ще се състои концерт „Филмова музика". 

 

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://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Sakharov2020
https://www.facebook.com/soaliteraryfest
http://bica-bg.org/?p=5966

