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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
В. Стандарт 
 
√ Връчват наградите „Икономика на светло” 2019 
Традиционните годишни награди „Икономика на светло“ за 2019 г. и представянето на новата стойност на Композитния 
индекс „Икономика на светло“ ще бъдат представени утре от 11:00 часа в залата на Българската телеграфна агенция – 
БТА. Това съобщиха Асоциацията на индустриалния капитал в България и Национален център „Икономика на светло“, 
които присъждат отличията. 
Участие в събитието ще вземат г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, проф. д-р Стефан Петранов, ръководител на 
екипа, създал Композитния индекс „Икономика на светло“ и д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ. 
Композитният индекс „Икономика на светло“ е иновация в методологията за проследяване и измерване на процесите на 
неформалната икономика, както у нас, така и на европейско равнище. Всяка година неговата стойност показва на 
обществеността в числов израз каква е стойността на светлата част от икономиката в страната. 
Въпреки сложната ситуация и обстановката, породена от епидемията от Ковид-19, Националният конкурс за наградите 
„Икономика на светло“ открои забележителни и вдъхновяващи примери за успехи в борбата с неформалната икономика 
за 2019 г. За седма поредна година ще бъдат отличени водещи институции и личности с активна позиция и принос в 
ограничаването на сивата икономика. „Стандарт” е медиен партньор на събитието. То ще се проведе при спазване на 
всички противоепидемични мерки в съответствие със заповедта на здравния министър. 
Сред номинираните в Категория „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на 
сивата икономика и подобряване на бизнес средата” са: 

• Министерство на финансите, отдел “Счетоводно законодателство“  - за промените в Закона за счетоводството, 
приети от 44-то Народно събрание 

• Агенция “Митници”, Министерство на финансите – за променитев Закона за акцизите и данъчните складове, 
приети от 44-то Народно събрание 

• Национална агенция за приходите, Министерство на финансите – за същественото изменение в Закона за данъка 
върху добавената стойност (ЗДДС) от 2019 година, прието от 44-то Народно събрание 

• КНСБ – за прокта „Активно гражданско участие за превенция и ограничаване на 
недекларираната  заетост  в  България“,  финансиран  от Оперативна програма „Добро управление 

В Категория „За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на неформалната икономика 
посредством активна позиция“ номинациите са: 

• Лъчезар Богданов (главен икономист) – Институт за пазарна икономика 

• Главна инспекция по труда - за неспиращата работа на ГИТ по отношение на недекларираната заетост 

• Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” -  за 
практикувания алтернативен  метод  за решаване на правни спорове, съчетан с някои електронни иновации 

• Теодора Трифонова, бТВ 

• Цветан Петров, Economic.bg 

• Илина  Бисерова – журналист  от Българска  Национална телевизия, водещ и продуцент на предаването 
„Бизнес.БГ” 

• Вестник„Банкеръ“ и Бистра Георгиева, главен редактор 
 
БНР 
 
√ АИКБ представя годишното си изследване за дела на светлата икономика 
Асоциацията на индустриалния капитал ще представи традиционното си годишно изследване за дела на светлата 
икономика като част от българския бизнес. 
С измерването на т. нар. композитен индекс "Икономика на светло" през годините се наблюдава свиване в дела на сивия 
сектор.  
Успех в борбата с неформалната икономика се отчита и за 2019 година, като резултатите ще представят председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев, авторът на изследването проф. Стефан Петранов и главният 



2 

 

секретар на работодателската организация Милена Ангелова.  Ще бъдат отличени и водещи организации с активен 
принос в ограничаването на сивата икономика.  
 
ТВ Европа 
 
√ Водещи институции и личности ще се надпреварват за наградата „Икономика на светло“  
За седма поредна година водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата 
икономика ще се съревновават за наградата „Икономика на светло“. Събитието е организирано от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България и Националния център „Икономика на светло“. Те ще представят традиционното си 
годишно изследване за дела на светлата икономика като част от българския бизнес. Успех в борбата с неформалната 
икономика се отчита и за 2019 година, като резултатите ще представят председателят на Асоциацията Васил Велев, 
авторът на изследването проф. Стефан Петранов и главният секретар на работодателската организация Милена 
Ангелова. 
 
Икономически живот 
 
√ 12 номинирани за осмите награди на АИКБ "Икономика на светло" 
За осми път Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) връчва наградите от конкурса си „Икономика на 
светло“. 
Сред целите на работодателската организация за популяризиране градивната роля, която бизнесът има в обществото по 
отношение на подобряване на социално-икономическата среда; споделяне на стимулиращи примери за партньорство в 
борбата с неформалната икономика с цел поощряване предприемането на действия в тази посока; представяна на 
водещи личности с активна позиция против сивата икономика, както и стремеж за повишаване на обществената 
нетърпимост към неформалната икономика. 
За настоящото издание са номинирани 12 институции и личности в трите категории, от които се излъчват победители. 
От категорията „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата 
икономика и подобряване на бизнес средата“ за приза спорят: 
Министерство на финансите, отдел “Счетоводно законодателство“, за промени в Закона за счетоводството, приети от 44-
то Народно събрание. Сред мотивите на организаторите е това, че „промените в закона може да се определят като 
ефективна мярка за намаляване на административната тежест върху бизнеса в България и евентуални злоупотреби. Те 
подобряват бизнес средата в страната и облекчават търговците“. 
Агенция “Митници”, Министерство на финансите, за промените в Закона за акцизите и данъчните складове, приети от 44-
то Народно събрание, които регламентират въвеждането на задължително видеонаблюдение в данъчните складове за 
производство и складиране на определени енергийни продукти – нефтени масла, като бензин, керосин, газьол. В 
мотовите за номинацията се посочва, че тези промени ефективно допринасят за борбата със „сивата икономика“ и 
укриването на средства и ресурси, което позволява да се реализират на широкия пазар реално постъпилите в складовете 
количества на тези структуроподдържащи суровини за икономиката на България. 
Национална агенция за приходите, Министерство на финансите, за същественото изменение в Закона за данъка върху 
добавената стойност (ЗДДС) от 2019 година, прието от 44-то Народно събрание, което въвежда задължителна 
регистрация по ДДС в 7-дневен срок, когато е налице най-общо последователно извършване на един тип дейност от 
свързани лица или привидно несвързани лица, чийто общ оборот надмине 50 000 лв. 
КНСБ за Проекта „Активно гражданско участие за превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България“, 
финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. В изпълнение на проекта е разработено мобилното 
приложение VOX KNSB, което дава възможност анонимно да се подават сигнали, когато биват нарушавани правата на 
работещите (по отношение наличие на трудови договори, работно време, заплащане на труда, условия на труд и др.) 
Четири са номинациите в категорията „За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на 
неформалната икономика посредством активна позиция“: 
Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика (И.П.И), за активното му участие в анализирането и представянето на 
решения пред широката общественост в страната в областта на микро– и макроикономическите политики. 
Агенция „Митници“ за постигане на устойчив успех в борбата срещу незаконно произведените цигари и контрабандата 
на цигари. Приходите от акциз за тютюн и тютюневи изделия през 2019 г. възлизат на 2 735.4 млн. лева като формират 
49.9% от общите приходи от акцизи. През 2019 г. се отчита ръст на приходите от 7.9% (199.2 млн. лева) спрямо 2018 г. 
Количествата на обложените с акциз цигари нарастват с 5.3% (от 13 900.2 млн. къса за 2018 г. на 14 632.8 млн. къса за 
2019 г.). 
Главна инспекция по труда, за неспиращата работа по отношение на недекларираната заетост. 
Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж”. Номинацията се 
дава за практикувания алтернативен метод за решаване на правни спорове, съчетан с някои електронни иновации. 
Четирима са номинирани и в третата категория „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените 
нагласи към нетърпимост към неформалната икономика“: 
Теодора Трифонова, бТВ, за разследването за къщи за гости, финансирани с европейски средства, които не се използват 
по предназначение. 
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Цветан Петров, Economic.bg, Сред по-важните теми, които е представил на аудиторията на сайта през 2019 г. са: 
ограничаване на злоупотребите с болнични листове, манипулациите на пазара на електроенергия, фалшификациите на 
дипломи и шофьорски книжки, контрабандата при горива и цигари. 
Илина Бисерова, БНТ – водещ и продуцент на предаването „Бизнес.БГ“, за отразяване и анализ на икономическите и 
обществено-политическите процеси, свързани с формиране и предотвратяване на потенциално „сиви практики“. 
Вестник „Банкеръ“ и Бистра Георгиева (главен редактор). В мотивите се посочва, че авторитетният седмичник за финанси, 
икономика и политика, доказва от 1993 г. насам колко жизнен и устойчив може да бъде високият професионализъм. На 
своите страници “БАНКЕРЪ” не се притеснява да надниква в задкулисието на финансовата, икономическата и 
политическата сфера, да брани обществените интереси, да търси виновниците за управленски плиткоумия и грешки, 
както и да анализира тези грешки. 
Церемонията по връчването на наградите ще се проведе в залата на БТА на 15 декември от 11 часа и ще бъде последвана 
от брифинг, представящ новата стойност на Композитния индекс „Икономика на светло“. 
Двете събития ще се излъчват онлайн в сайта на БТА. 
 
Publics.bg 
 
√ ФнФ и АИКБ с бизнес наръчник за дялови инвестиции 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Фондът на Фондовете (ФнФ) проведоха среща, на която 
обсъдиха възможностите за финансиране на бизнеса чрез инструменти за дялово инвестиране, предаде в. Монитор. 
Организациите обещаха да работят съвместно за популяризирането на възможностите, които ФнФ предлага, като 
разработят и наръчник за бизнеса, чрез който компаниите да получат основни насоки и консултация за избор на 
посредник, начини на кандидатстване и необходими документи. 
Очаква се още в началото на 2021 г. АИКБ и Фонд на фондовете да стартират първите срещи с представители на бизнеса. 
В срещата взеха участие председателят на АИКБ Васил Велев, главният секретар на асоциацията д-р Милена Ангелова и 
изпълнителният директор Добрин Иванов, както и изпълнителният директор на Фонда Владимир Данаилов. 
„Сигурен съм, че заедно с една от най-големите работодателски организации можем да работим заедно за 
популяризиране на дяловите инвестиции, за да знае българският бизнес, че възможности за финансиране на добри и 
устойчиви идеи има“, заяви  Данаилов. Според думите на председателя на АИКБ Васил Велев, в страната ни има нужда от 
подобряване на корпоративната култура на бизнеса и отношението към предприемачеството. 
„Наша цел е да подобряваме бизнес климата и да развиваме предприемачеството. И мисля, че в това начинание можем 
да бъдем добри съюзници. Трябва да показваме добрите примери и да извадим успеха от анонимност. Само така ще 
стимулираме младите хора да стартират собствени бизнеси“, допълни той. 
 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
 
БНР 
 
√ Тристранният съвет обсъжда въвеждането на електронни направления и рецепти 
Личните лекари да издават електронни направления за изследвания и електронни рецепти при обявено извънредно 
положение или извънредна епидемична обстановка. Това предвижда проект на правителствено постановление за 
промени в Наредбата за достъп до медицинска помощ, които ще бъдат обсъдени на извънредно онлайн заседание на 
Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
Проектът предвижда промените да влязат в сила от 18 декември. 
Според тях направленията за изследване ще могат да се издават без преглед, а след телефонна консултация с лекаря. 
Направленията ще бъдат достъпни в софтуера на изпълнителите на медицинска помощ, сключили договор със Здравната 
каса. 
Аналогични са разпоредбите за предписването на лекарствени продукти, като предписанията ще са достъпни в 
специализирания софтуер на аптеките, сключили договор със Здравната каса. 
В доклада на здравния министър Костадин Ангелов към проекта се подчертава, че няма да е необходимо пациентът да 
носи направлението или рецептата, когато отива в лечебно заведение или аптека. 
Въвеждането на електронните направления и рецепти ще изисква надграждане на медицинския софтуер на 
изпълнителите на медицинска помощ и аптеките. 
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√ Около 50% е спадът в приходите от нощувки 
Приходите от нощувки през октомври 2020 г. са с 49.4% по-малко в сравнение с октомври миналата година. Това 
съобщават от Териториалното статистическо бюро - югоизток. Регистриран е срив на приходите от чужди граждани - със 
73.8%, а от български граждани намалението е с 19.1%. 
През октомври 2020 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани около 67% от общия брой нощувки на 
чужди граждани и 27.5% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 15.8% от нощувките на 
чужденци и 17.6% - на български граждани. 
С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Израел 
с 25.3%, следват Германия - с 14.1%, Румъния - с 8.3%, Полша - със 7.0% и Турция - с 6.3%. 
Пренощувалите лица в местата за настаняване през октомври 2020 г. намаляват с 41.7% в сравнение със същия месец на 
2019 г. Регистриран е срив при чуждите граждани - със 73.8%. Намаление е отчетено и при пренощувалите българи - с 
19.7%.  
През октомври 2020г. в област Бургас са функционирали 99 места за настаняване с над 10 легла. Броят на стаите в хотели, 
мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване е 5.5 хил., а на леглата - 12 хиляди.  
В сравнение с октомври миналата година, общият брой на местата за настаняване намалява с 10.8%, а на леглата в тях с 
42.6%. 
 
√ Фонд "Земеделие" е изплатил близо 1 млн. лева по две антикризисни мерки 
Държавният фонд "Земеделие" е изплатил близо 1 млн. лева по две антикризисни мерки за подпомагане на 
преработвателни предприятия и животновъди за справяне с икономическите последствия от пандемията. 
Близо 818 хил. лева са платени на 15 консервни предприятия по схемата “Де минимис“ за компенсиране на част от 
разходите за транспорт, сортиране, почистване и съхранение на готова продукция от праскови, сливи, малини, домати, 
пипер и патладжан. 
Помощта е част от антикризисните мерки, въведени тази година, като на финансиране имаха право всички предприятия, 
които завишат обема на изкупени плодове и зеленчуци от български производители – над 15% спрямо 2019 г. 
Също днес Фондът изплати над 179 хил. лева на 62-ма. фермери, като с това покри разходите им за реализиране на 
говеждото месо, което са произвели. Размерът на подпомагането е до 150 лв. на говедо. 
Парите на останалите животновъди, кандидатствали по тази схема, ще бъдат приведени след приключване на 
административните проверки, съобщават от Фонда. 
 
√ Заев: Нямаме ни най-малка вина за ситуацията с ветото за ЕС 
Президентът на РСМ Пендаровски определи като историческа глупост твърдението, че цялата история на 
Република Северна Македония до 1945 година е българска и че всичко от десети век до 1945 година е българско 
Covid кризата, инфраструктурни и социални проекти бяха в центъра на отчета на премиера на република Северна 
Македония Зоран Заев за първите 100 дни от втория му кабинет. Темата за България намери място в края на 
половинчасовата му реч. 
Език на омразата се разпространява и в двете държави, заяви Зоран Заев и призова както македонци, така и българи да 
не се поддават на провокации: 
„Това правителство, нито нашата държава, нито нашият народ, ние нямаме ни най-малка вина за тази ситуация. Ние 
твърдим, че македонската национална идентичност е просто невъзможно да бъде обект на преговори и че не можем и 
никога няма да се откажем от правото си на самоопределение, което е гарантирано от Хартата на ООН и всички други 
международни договори и конвенции, които са подписани и от Република България“. 
Надяваме се щетата, предизвикана от неоправданото вето за евроинтеграция на региона, да бъде поправена бързо, 
завърши Заев. 
Той заяви, че ако до края на годината президентът Стево Пендаровски не свика лидерска среща за българското вето, 
както поиска лидерът на опозиционната ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски, то той самият ще го направи. 
Същевременно президентът на Република Северна Македония Стево Пендаровски заяви, че няма да има дискусия нито 
за македонския език, нито за идентичността, както и за това, че македонците са били българи до 1945 г., съобщава БТА, 
като цитира портала "Плусинфо" и сръбската телевизия РТС. 
Пендаровски заявява в интервю за EUObserver, че македонският език е стълб на македонската идентичност. Той казва, че 
не е тайна, че македонският език е бил кодифицирн през 1945 г., но е факт, че става дума за специфичен език, подобен 
на българския, но той не е, нито някога е бил български. 
За Пендаровски е без основание твърдението на България, че цялата македонска история до 1945 г. е била българска и 
всичко от десети век до 1945 г. е било българско. 
"Те казват, че етническите македонци съществуват, но една сутрин през 1944 г. са се събудили и са казали: "Аха, ние сме 
наистина етнически македонци, а до вчера бяхме етнически българи", обяснява президентът Пендаровски и добавя, че 
това е "абсолютна историческа глупост". 
За българското твърдение, че македонският език и идентичност не са съществували до 2 септември 1944 г. и тяхното 
формиране е част от всеобхватно формиране на отделна небългарска идентичност за прекъсване на връзките между 
населението на територията на днешна Северна Македония и България, Пендаровски каза, че не може да се приеме 
дискусия по този въпрос.  
„Лудост ще е да започнем дискусия за идентичността и езика“, заявява Пендаровски, въпреки че българските власти 
неведнъж са обявявали, че никой не поставя под въпрос тези теми. 

https://bnr.bg/post/101389221/liderska-sreshta-v-severna-makedonia-shte-obsajda-evrointegraciata-i-koronavirusa
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А македонският актьор Драган Спасов- Дац написа открито писмо до премиера Бойко Борисов, в което нарича България 
„пръв комшия“ и призовава за разбирателство. 
Дуото Дац и Александър изпълниха песента „Корона, чао!“, която премиерът си пусна в едно от излъчванията на живо 
във Фейсбук. 
Дац призовава да слушаме тяхното изпълнение на песента „Целувката на Ана“, която е част от проекта „Любовен 
паспорт“, обединяващ песни от всички държави на Балканите. 
Премиерът Бойко Борисов отговори на Дац, като написа: „Ако се инатим, проблемите ще останат. Решението е диалог, 
солидарност, разбиране. За едно по-добро утре!“ 
 
Investor.bg 
 
√ ЕК създаде Европейки гаранционен фонд в помощ на бизнеса 
В новата институция участват 21 държави от ЕС, сред които и България 
Европейската комисия (ЕК) създаде Европейски гаранционен фонд под управлението на Европейската инвестиционна 
банка (ЕИБ) в помощ на компаниите, засегнати от коронавируса, става ясно от съобщение от Брюксел. Фондът е с капитал 
от 25 млрд. евро, но очакванията са той да мобилизира около 200 млрд. евро в помощ за бизнеса. 
В него участват 21 държави от ЕС, сред които и България. 
Създаването на фонда беше одобрено през пролетта на 2020 година като един от стълбовете в защита на европейската 
икономика от кризата, породена от коронавируса. Целта е да предоставя гаранции за кредити за европейските 
компании, основно малки и средни, които са изправени пред големи затруднения. 
Всички държави имат опцията да участват в този фонд. На този етап това не са заявили само Унгария, Чехия, Естония, 
Латвия, Румъния и Словения. Участниците в новата институция ще допринесат към бюджета с вноски, базирани на дела 
си в ЕИБ. 
Разпределението на гаранциите ще става от специална комисия, създадена от участващите във Фонда държави. 
Управлението му е организирано от ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд. 
Институцията е временна и предвижда отпускането на помощ за бизнеса до 31 декември 2021 година. 
 
√ България е в топ 3 на ЕС по използване на изкуствен интелект в компаниите 
Европейците не са добре защитени от умните машини, трябва да има промени в законодателството, коментират 
от Европейската агенция за основните права 
Средно 42% от европейските компании прибягват до услугите на изкуствен интелект. Чехия (61%), България (54%) и Литва 
(54%) са страните, в които изкуственият интелект е най-разпространен, са изводите на Европейска агенция за основните 
права, базирана във Виена. 
Експертите отчитат, че изкуственият интелект е особено ценен от рекламния отрасъл за насочване на рекламата към 
определени онлайн потребители чрез алгоритми. Коронавирусната пандемия ускори неговата още по-широка употреба, 
коментират те в доклад, предаде БТА. 
Специалистите от агенцията са направили 90 интервюта с обществени и частни организации в Испания, Естония, 
Финландия, Франция и Нидерландия. 
Европейските държави трябва да засилят разпоредбите на законодателството си, за да защитят основните права спрямо 
изкуствения интелект, който може да бъде източник на грешки и дискриминация, които в момента трудно могат да се 
оспорят, препоръчват от Европейската агенция за основните права. 
"Голяма част от интереса, свързан с изкуствения интелект, се фокусира върху неговия потенциал в подкрепа на 
икономическия растеж. По-малко внимание се обръща на начина, по който той може за засегне основните права", 
посочват експертите. 
Според тях изкуственият интелект е събирателно понятие, с което се обозначават технологиите, които позволяват на 
машините да имитират известна форма на реален интелект и да "учат", анализирайки средата, в която се намират, 
вместо просто да изпълнява прости инструкции. Този тип софтуер, който обединява голяма палитра от приложения 
(гласови асистенти, системи за гласово разпознаване, системи за лицево разпознаване, по-усъвършенствани роботи, 
автономни автомобили), в момента се използва както от държавни власти, така и в медицината, частния сектор и 
образованието. 
"Един от рисковете е хората да възприемат сляпо новите технологии, без да оценят тяхното въздействие, преди да 
започнат да ги използват", предупреди Давид Рейшел, един от авторите на документа. 
Според него изкуственият интелект може също така да накърни личния живот, като разкрие например хомосексуалността 
на даден човек в база данни. 
Изкуственият интелект може да доведе и до дискриминация на трудовия пазар, ако например работи със заложени 
критерии, изключващи определени категории от населението на базата на тяхното име или адрес. 
Когато европейските граждани получават погрешна медицинска диагноза или пък им се отказва социална услуга, те не 
винаги знаят, че решението е взето по автоматизиран начин от компютър. По този начин гражданите не са в състояние да 
го оспорят или да внесат жалба. 
Не трябва да се забравя, че може да има и грешки, защото изкуственият интелект, създаден от човека, не е безгрешен, 
предупреждават експертите. Така например неотдавна британски апелативен съд прецени, че програмата за лицево 
разпознаване, използвана от полицията в Кардиф, "демонстрира" расови или сексистки предразсъдъци. 

https://bnr.bg/post/%E2%80%9E%D0%9B%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D1%89%D0%B5%20%D0%B5%20%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%E2%80%9C,%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8,%20%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%20%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8A%D0%B6%20%D1%81%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8,%20%D1%87%D0%B5%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8.%20%D0%90%20%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8C%D0%BE%D1%80%20%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2-%20%D0%94%D0%B0%D1%86%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%E2%80%9E%D0%BF%D1%80%D1%8A%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%88%D0%B8%D1%8F%E2%80%9C%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.%20%D0%94%D1%83%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%94%D0%B0%D1%86%20%D0%B8%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B0%20%D0%BF%25D
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"Технологиите еволюират по-бързо от закона. Ние трябва сега да се уверим, че бъдещата регулаторна рамка на ЕС за 
изкуствения интелект е базирана недвусмислено върху спазването на човешките и основните права", подчертава 
директорът на Европейската агенция на основните права Майкъл О'Флаерт. 
 
√ Отстъпката при акциза върху газьола ще се прилага до 2023 г. 
Годишният бюджет по схемата ще бъде увеличен на 100 млн. лв. при непроменени условия по схемата 
България ще продължи да прилага държавната помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, 
използван в първичното селскостопанско производство до 2023 г. Годишният бюджет по схемата ще бъде увеличен от 84 
млн. лв. на 100 млн. лв. Средствата ще бъдат разпределяни ежегодно на земеделските стопани, кандидатстващи по 
помощта, съобщават от Министерството на земеделието. 
След изменение на европейския регламент и удължаване периода на действието му, държавите членки на ЕС имаха 
възможност да заявят продължаване на прилагане на схемите, нотифицирани на базата му. С промените в Закона за 
подпомагане на земеделските производители, обнародван в Държавен вестник на 4 декември 2020 г., МЗХГ предприе 
действия за удължаване срока на прилагане на държавната помощ. 
Промените са нотифицирани от Европейската комисия. 
Условията за прилагане на схемата остават непроменени. Заявленията за получаване на държавна помощ ще се подават 
заедно с опис и копия от фактурите за закупено гориво за съответната година. От тази кампания отпадна и задължението 
за представяне на удостоверение за липса на задължения, като за това се прави служебна проверка. 
Максималното количество гориво, което подлежи на подпомагане, се определя на базата на методика с разходни 
норми. След приема на документи Националната агенция за приходите извършва проверки на фактурите. 
 
√ Франция и Германия обединяват усилия в космическите технологии 
Двете страни ще се стремят да повишат конкурентоспособността на европейската космическа индустрия и 
успешно да приключат проекта Ariane 6  
Френско-германското сътрудничество в областта на космическата политика ще достигне нови нива, след като 
икономическите министри на двете страни поеха ангажимент да работят засилено за осигуряване на независим достъп 
на Европа до космоса, съобщава Euractiv. 
Париж и Берлин вече обещаха да обединят усилия по въпроси като батериите за електромобили, 5G технологиите и 
водородната енергия. Сега Франция и Германия гледат към космоса. 
Според новия политически алианс, стартиран на 10 декември, двете нации искат да повишат конкурентоспособността на 
европейската космическа индустрия и успешно да приключат проекта Ariane 6, който ще създаде ракета-носител от 
следващо поколение. 
Ariane 6 е опитът на Европа да навлезе на пазара за изстрелване на сателити в околоземна орбита чрез усъвършенствани 
инженерни техники, които правят новата ракета по-евтина за изграждане и изстрелване. Дебютната мисия на ракетата 
беше отложена от 2020 до 2022 година.  
Проблемите, свързани с COVID, доведоха до забавяне, тъй като ограниченията за пътуванията попречиха на инженерите 
и техниците да продължат работа по график. 
„За първи път от 15 години ще работим съвместно върху бъдещето на европейските ракети-носители. Това ще позволи на 
космическата индустрия да стане по-ефективна и конкурентоспособна, за да запази (мястото на) ЕС сред световните 
лидери в тази област“, заяви френският министър на икономиката Бруно льо Мер. 
Той подписа съвместна декларация с германския си колега Петер Алтмайер, която също така ангажира двете 
правителства да работят върху т.нар. микро изстрелващи апарати, способни да изведат малки товари в орбита. 
„Сътрудничеството между европейските корпорации в тази област трябва да се ръководи от пазара. Франция и Германия 
ще насърчават сътрудничеството в тази сфера “, се казва в съвместно изявление. 
Номинираният за нов генерален директор на Европейската космическа агенция (ЕКА) Йозеф Ашбахер заяви, че това е 
„отлична новина“, като написа в Twitter, че „космосът е стратегически важен за Европа“. 
Стефани Израел, ръководител на Arianespace - компанията, разработваща Ariane 6, заяви, че „дълготрайният успех на 
европейските ракети-носители се нуждае от силно френско-германско партньорство“. 
Според съвместната декларация приоритет на алианса ще бъде въпросът „как да подготвим бъдещето на европейските 
ракети-носители“. Това може да включва решение дали да се започне по ракетата Ariane 7, въпреки че предшественикът 
ѝ все още не е тестван в околоземна орбита. 
Израел допуска, че Ariane 7 може да бъде оборудвана с технология, позволяваща полети с екипаж, нещо което липсва 
както при Ariane 5, така и при следващото поколение. Ръководителят на Arianespace предполага, че е възможно да се 
копира технологията на SpaceX за ракети за многократно употреба. 
В момента европейските астронавти разчитат на руската и американската космически програми за излизане в орбита. 
EКА сключи дългосрочни сделки с НАСА за изграждане на нова лунна космическа станция и за осигуряване на места за 
бъдеща пилотирана мисия до Луната. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Заведенията да останат затворени и по празниците, настоява здравният министър 
Всички мерки трябва да бъдат синхронизирани. Нощните заведения трябва да продължат да бъдат затворени и след 21 
декември. Училищата и детските градини могат да се отворят и след Нова година. Предстои да вземем решение за 
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ресторантите и големите търговски обекти. Настоявам всичко да бъде максимално сигурно за българските граждани. 
Цената от 150 загубили живота си души е твърде голяма. Това заяви здравният министър проф. Костадин Ангелов, който 
бе на проверка в БЧК. 
Той и заместник-министър Слави Пачалов провериха наличните количества на антигенни тестове и на предпазни 
средства за медицински персонал в страната. „Близо 1 милион и 200 хиляди антигенни теста ще достигнат до всички 
болници до края на тази седмица", заяви проф. Ангелов пред Нова телевизия. 
Той добави, че комисията работи по процедурата за признаването на този тип тестове. След като тя приключи работа, 
хората с клинична картина и положителен антигенен тест ще бъдат включвани в статистиката. По негови думи в много 
държави този тип тестове не се признават. 
"Ние много държим на наличието на симптоматика. Бързият антигенен тест също ще помогне, за да можем да говорим 
за COVID-19 заболяване. Когато приравним тестовете - пациентите, които имат положителен антигенен тест и клинична 
картина ще попадат в хипотезата на пациент доказан с коронавирус. Неговите контакти от първи ред ще трябва да бъдат 
карантинирани. Личните лекари ще могат да правят антигенни тестове и да насочват към извършването им с 
направленията, които издават към този момент", обясни той. 
 
√ Промишленото производство расте през октомври - само с 0.2%  
По предварителни данни през октомври тази година сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се 
увеличава с 0.2% в сравнение със септември 2020-а, четем в данните от Националния статистически институт. А това 
означава, че предприятията от промишлеността са работили малко по-усърдно. Основните фактори, затрудняващи 
предприятията, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене от чужбина 
и недостатъчното търсене от страната. На годишна база обаче при промишленото производство е все така по-ниско, като 
отбелязаният спад е от 3.9%, което означава, че сме далеч от възстановяването. 
Месечните индекси на производството измерват измененията в произведената продукция на промишлените 
предприятия. Тази информация е подходяща за проследяване на текущото икономическо развитие и за краткосрочни 
прогнози. Индексите не измерват действителното равнище на производството, а оценяват средното изменение на 
производството между два времеви периода (за месец или на годишна база). За оценката на индексите се извършва 
представително наблюдение на предприятията от промишлеността, като извадката обхваща предприятия, чийто 
годишен оборот надхвърля 97% от оборота на цялата промишленост. 
През октомври тази година повишение спрямо септември е отбелязано в преработващата промишленост - с 1%, а 
понижение има в добивната промишленост - с 9%, и при производството и разпределението на електрическа и 
топлоенергия и газ - с 1.7 на сто. 
По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и 
полуремаркета - с 15.1%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 
- с 14.2%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 9.3%, производството на лекарствени вещества 
и продукти - със 7.1 на сто. Добър знак е може би и това, че при половината от наблюдаваните производство има някакъв 
растеж.  
В същото време съществено намаление има при производството на основни метали - с 2.9%, и производството на 
тютюневи изделия - с 2.4%. Не е добре обаче това, че има спад и при производство на машини и оборудване с общо и 
специално предназначение, на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти и други.  
При добивната промишленост спад има при добива и на въглища, и на метални руди и на неметални материали и 
суровини.  
При производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ намалението е с 1.7 процента.  
Индустриално производство в еврозоната и в целия ЕС отбеляза по-силно от очакваното повишение през октомври, 
според данни на официалната европейска статистика. Това се отчита като позитивен знак за началото на последното за 
годината тримесечие, но анализаторите предупреждават, че то ще отрази и втората вълна на коронавирусна пандемия и 
въведените нови мерки в Европа. 
Бизнес климатът в промишлеността 
през октомври се е влошил спрямо септември в резултат на по-умерените очаквания на промишлените предприемачи за 
бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Мениджърите отбелязват подобрение в притока на 
нови поръчки през последните три месеца, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената 
активност през следващите три месеца. Средното натоварване на мощностите от юли до октомври нараства с 2.4 пункта 
и достига 72.8%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда излишък от мощности. 
По отношение на продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са те да запазят своето равнище 
през следващите три месеца. 
 
√ Мишел Барние: Следващите дни са решаващи за споразумението с Великобритания 
Следващите няколко дни са решаващи за евентуално търговско споразумение между Великобритания и ЕС, заяви 
главният преговарящ на ЕС Мишел Барние. 
"Никога досега толкова обхватно споразумение, което включва търговията, риболова, транспорта, полицейското и 
съдебно сътрудничество и т.н., не е било договаряно толкова прозрачно и за толкова кратко време", написа Барние в 
Туитър. 
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Постигането на договореност за гаранции за конкурентоспособността и продължаващ достъп на ЕС до британските 
териториални води за риболов са от решаващо значение за сключване на споразумение, добави той. В туита си той не 
спомена арбитража на споровете, който също е източник на сериозно разногласие. 
Остават само малко над две седмици преди края на преходния период след Брексит, по време на който Великобритания 
продължава да е в европейския общ пазар, след като напусна ЕС на 31 януари. 
Ако до края на годината не бъде постигнато споразумение, ще се въведат мита и гранични проверки, а корабите на ЕС ще 
загубят правото си да ловят риба в британски води. 
Споразумението се нуждае и от парламентарна ратификация, което още повече съкращава времето за сключването му. 
Ръководителят на координационната група по Брексит в Европейския парламент Дейвид Макалистър вчера предупреди, 
че евродепутатите са готови да одобрят сделка с Лондон, стига тя "да защитава целостта на общия пазар на ЕС и общите 
ни стандарти". 
ЕС се тревожи, че Великобритания може да отнеме клиенти от фирмите му, като понижи своите социални и екологични 
норми, и иска гаранции за уеднаквени норми в споразумението. Британското правителство протестира, че не е 
напуснало общността, за да продължава да бъде обвързано от правилата й. 
 
√ Проблеми с достъпа до услуги на Google в Европа и по целия свят 
В понеделник технологичният гигант Google изпитва проблеми, свързани с прекъсвания по целия свят, включително в 
Европа, което доведе до временно блокиране на някои важни услуги като приложенията YouTube, Gmail и Google Drive, 
съобщава бизнес телевизията CNBC 
Данни на сайта DownDetector (downdetector.com) показват, че пощата на Google - Gmail, както и YouТube не са били 
достъпни за някои потребители в понеделник. 
Освен това има съобщения за проблеми с търсачката на Google, както и с услугите YouTube Music, Google Drive, Google 
Classroom, Google Play, Google Home, Google Maps и др. 
Повечето от съобщенията за недостъпност от страна на потребителите идват от Европа и Индия, но са засечени подобни 
прекъсвания и в Австралия, Япония и САЩ. 
 
БНТ 
 
√ Президентът Румен Радев и посланик Херо Мустафа обсъдиха инициативата "Три морета" 
Държавният глава Румен Радев проведе среща днес на "Дондуков" 2 с посланика на САЩ в България Херо Мустафа. 
Сред акцентите на срещата бяха българското домакинство на инициативата за регионална транспортна, енергийна и 
дигитална свързаност "Три морета", енергийната диверсификация в България, както и теми от областта на сигурността и 
стабилността в региона на Югоизточна Европа, съобщиха от пресцентъра на президентството. 
 
√ "Галъп": Над 59% от българите подкрепят разхлабването на мерките на 21 декември 
Българите подкрепят края на строгите мерки на 21 декември и не са убедени, че те въобще вършат работа. Затова и няма 
съществени мнозинства нито в подкрепа на дистанционното обучение, нито дори вече на самата здравна система. Двама 
от всеки петима са готови да се ваксинират – делът не е малък на фона на обичайното ниво на ваксиниране у нас. 
Това са изводите от експресен телефонен сондаж на "Галъп интернешънъл" с 800 интервюта, проведен в периода 7-9 
декември. 
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Сериозно мнозинство от 59,3% одобрява заявения от Бойко Борисов край на ограничителните мерки на 21 
декември. 21,8% са против, а останалите не могат да преценят. Това явно е свързано и с липсата на сериозна убеденост, 
че на този етап на дифузно разпространение строгите мерки въобще работят. 47,8% приемат, че само маски, дистанция 
и хигиена биха били достатъчни. 39,2% приемат становището, че твърдите мерки реално работят. Останалите се 
колебаят. 
 

 
 
Хората явно не са съвсем убедени, че дистанционното обучение трябва да продължи. 42,1% от запитаните приемат, че 
то е неефективно и следва да се прекрати. 41,7% мислят обратното, а 16,2% се колебаят. 
Всичко това се дължи на факта, че обществото не е наясно кой точно разказ за вируса е достоверен – дали строгият или 
либералният. 38,5%, например, смятат, че каквито и мерки да се взимат, повечето хора трябва да преминат през 
COVID-19 и тогава ще свърши пандемията. 31,1% обаче приемат обратното гледище, а цели 30,4% не могат да преценят. 
Какво е отношението към един от възможните изходи от кризата – ваксините? 41,3% смятат да се ваксинират, когато е 
възможно. 46,7% не възнамеряват. Останалите се колебаят. Съотношението е сходно с онова, което беше регистрирано 
преди седмици. Делът от 41% не е малък на фона на обичайните няколко процента ваксиниращи се у нас. Освен това, 
вече не са малко и преболедувалите. Вероятно влияние оказват и хаотичните сведения и интерпретации, зловредни 
кампании и т.н. 
Противоречивите медицински обяснения, които могат да се чуят в медиите, като цяло правят така, че 36,7% имат 
доверие на лекарите у нас, но 35,2% нямат. Останалите не могат да преценят. Това означава, че първоначалното пълно 
упование на обществото в труда на няколко професионални гилдии в кризата сега донякъде е ерозирало. Тази ерозия е 
закономерна с времето. А и в първите седмици на заразата имаше всъщност екстремно високи стойности – най-вече 
заради страха – и те и бездруго няма как да се запазят. Освен това, в отговорите си сега за лекарите хората вплитат и част 
от отношението си към здравната системата въобще. Това допринася за допълнителна потенциална имиджова щета. 
Показателно за естествените процеси на ерозия е и отношението към дейността на властите въобще в тази криза. Както 
беше споменато и предишни съобщения, в началото на кризата ситуационното одобрение обхващаше мнозинството, а 
сега е оценката е в обратна посока и започва да прилича повече на общополитическата оценка за правителството. 
Всичко споменато води до това, че българите честно признават, че едва ли ще спазват изолация в предстоящите 
празници. 74,4% възнамеряват да се видят с близки и приятели, а изолация ще пазят 18,2%. Има и известен дял 
колебаещи се. 
 
√ Боян Магдалинчев, ВСС: Би могло един от действащите прокурори да разследва обвинител №1 
В тазгодишния доклад на Европейската комисия за върховенството на закона въпросът за избора на прокурор, който ще 
наблюдава работата на главния прокурор, е застъпен. 
"Това е една от констатациите на ЕК. Тя е била предмет на разисквания и на Венецианската комисия по повод внесения 
законопроект за изменение на НПК и Закона за съдебната власт. Както знаете, беше последван и от проект за нова 
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Конституция на Р България, където бяха заложени и промени в тази посока", това заяви в "Още от деня" 
представляващият ВСС Боян Магдалинчев. 
Той обясни, че доколкото е в течение с онова, което се залага в процесуалните закони, ще предстои избор на прокурор, 
който да има определен мандат от 7 години и който да може да разследва главния прокурор при евентуално извършено 
престъпление. Заместниците на главния прокурор също ще могат да бъдат разследвани от него. 
Промяна в Закона за съдебната власт ще регламентира органите, които могат да предлагат този прокурор, а 
процесуалните закони - действията, които да не бъдат в обхвата на правомощията на главния прокурор при извършено 
престъпление или при предприемане на процедура за временно отстраняване или за освобождаването от длъжност на 
това основание. 
Боян Магдалинчев изрази мнението си, че би могло този прокурор да е от действащите прокурори. При наличието на 
данни за извършено престъпление от страна на главния прокурор, Пленумът на Висшия съдебен съвет може да започне 
процедура по избор на разследващ прокурор за конкретния случай. 
"Но в рамките на този проект, който е внесен, не виждам принципна пречка при 7-годишен мандат и при пълна 
независимост за извършване на процесуални действия, той да не може да изпълни това, което се очаква от него", уточни 
Магдалинчев. 
Този начин на предвиждане на такава разследваща фигура донякъде е повлиян и от решение на Конституционния съд от 
м.г., където се казва, че няма никакви пречки в тази посока, добави той, но отбеляза, че качествената работа на този 
прокурор зависи от фигурата, която ще бъде избрана. 
Боян Магдалинчев беше категоричен, че Венецианската комисия е консултативен орган. Българската конституция и 
българският Конституционен съд са задължителни за нас. "Въпреки всичко тя е един авторитетен орган." Онова, което тя 
препоръчва, е странично мнение, "което звучи по друг начин и се вижда отстрани. Препоръките й са по-скоро коректив 
на това, което бихме могли да пропуснем случайно. 
Представляващият ВСС изтъкна, че правораздаването не се е забавило във връзка с коронакризата, тъй като са обсъдени 
всички варианти това да не се случи. Ограничен е бил единствено броят на откритите съдебни заседания, за да се 
намалят контактите между хората. 
В последствие и тези заседания се увеличиха. Тази година нямаше съдебна ваканция и магистратите продължиха да 
работят. Работят и сега при всички необходими мерки и при наличие на болни - само тогава се отлагат дела. 1846 дела са 
отложени за ноември - пренасочени са за други дати, уточни той. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Ръст на безработицата отчетоха във Варна  
Драстично увеличаване на безработните във Варна сочат данните за септември и октомври. Общият брой на 
хората останали без работа е 7500. За същия период на миналата година регистрираните в Бюрото по труда 
безработни са с 3000 по-малко. Този ръст се дължи на пандемията от COVID-19, заради която много сезонни 
работници бяха освободени по-рано. 
Владимир Иванов доскоро е работил във фирма за озеленяване. Надява се в началото на следващата година ситуацията 
в страната да се нормализира и да се върне отново на работа. 
"Свърши сезонът, свърши и работата. Затова", коментира той. 
Най-често в Бюрото по труда във Варна се регистрират хора, които са работили в сферата на хотелиерство, 
ресторантьорство, търговията и услугите. Те са сред най-засегнатите от кризата с коронавируса сектори в икономиката. 
"Влияние върху динамиката на пазара на труда оказа освобождаването на лица, заети в сезонните дейности, 
предимно в сферата на туризма. Слабият сезон по Северното Черноморие наложи заетите в туризма да бъдат 
освободени по-рано от обикновеното", обясни директорът на Бюрото по труда Мария Драгнева. 
Близо 200 работодатели от Варненска област са кандидатствали по новата мярка в подкрепа на затворените бизнеси. 
Очаква се компенсации от държавата, по 24 лева на ден, да получат близо 1000 работници, които излизат в неплатен 
отпуск. 
"Специално за Варна 16 000 работни места са запазени по програмите. Около 17 милиона лева са инвестирани", 
заяви социалният министър Деница Сачева. 
За да се избегне чакането на опашка и струпването на много хора на едно място, безработните и работодателите могат 
да подават своите документи по електронен път. 
 
√ Великобритания напуска ЕС на 1 януари: Какво ще се промени за нас  
Със или без търговско споразумение, Великобритания окончателно напуска ЕС на 1 януари 2021 г., което моментално 
слага край на свободното движение на гражданите. Какво означава това за нас на практика - ето отговорите на най-
важните въпроси. 
Можем ли да пътуваме краткосрочно без виза? 
Гражданите на ЕС ще могат да продължат да пътуват за Великобритания с европейските си лични карти до 1 октомври 
догодина. След това влизането в страната ще става само с международен паспорт. 
Като граждани на ЕС ще можем да ходим на екскурзия или на гости в Обединеното кралство без виза за кратък период от 
време, до три месеца. 
Ако пътуваме в първите седмици на следващата година не трябва да забравяме да попълним електронния формуляр, 
свързан с COVID-19. Той е задължителен. 
Можем ли да работим, живеем, учим във Великобритания без виза след 1 януари? 

https://bnt.bg/bg/a/oshte-ot-denya
https://bntnews.bg/news/boyan-magdalinchev-vss-bi-moglo-edin-ot-deistvashtite-prokurori-da-razsledva-obvinitel-%E2%84%961-1087281news.html
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Ако след 1 януари гражданин на ЕС реши да се премести да живеете, работи или учи във Великобритания, ще трябва да 
кандидатства за виза. Визите са различни и зависят от това с какво смятате да се занимавате и колко дълъг ще бъде 
предстоят ви. 
Програмите "Еразмус" ще важат ли и за Великобритания? 
Всички, които в момента участват в програми "Еразмус" във Великобритания, ще могат да ги довършат. Дали в бъдеще 
британските университети ще участват в програмите на ЕС за образование, изследвания и наука зависи изцяло от развоя 
на преговорите за бъдещите отношения. 
Какво се променя на летищата? 
От 1 януари Великобритания се превръща в трета държава за ЕС. На летищата вече няма да можем да ползваме гишетата 
за европейски граждани. 
Великобритания и до сега не беше член на ЕС и имаше гранични проверки. Те останат и в бъдеще. Ако международните 
ни паспорти имат биометричен символ на корицата, ще можем да продължим да използваме електронните гейтове. 
Можем ли да пътуваме с домашен любимец? 
Можем да пътуваме във Великобритания с домашен любимец, ако той има микрочип, европейски паспорт и всички 
необходими ваксинации. Но най-добре предварително да се осведомим за действащите в страната правила. 
Ще важи ли европейската здравноосигурителна карта след 1 януари? 
Европейската здравноосигурителна карта е документ, които ни дава право, ако сме здравноосигурен в България, 
например, да ползваме спешна и неотложна здравна помощ в друга държава от ЕС. От първи януари тя няма да е 
валидна за Великобритания, което означава, че при пътуване е препоръчително да имаме допълнителна застраховка. 
Ще можем ли да шофираме във Великобритания с българска книжка? 
След първи януари гражданите на ЕС ще могат да шофират във Великобритания с книжките, издадени от държавите им.  
Ще плащаме ли роуминг след 1 януари? 
От 1 януари европейското законодателство и правилата за роуминга няма повече да важат за Великобритания. Това 
означава, че, ако пътувате в страната обажданията и мобилните данни ще бъдат според тарифите на мобилните 
оператори за страни извън ЕС. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Най-важното от миналата седмица: ЕС се споразумя за стимулите, удължиха кредитната ваканция у нас 
Бойчо Попов, гл. редактор на Investor.bg, В развитие, 14.12.2020 
Преодоляването на ветото на Унгария и Полша върху многогодишния бюджет на Европейския съюз и възстановителния 
фонд е значима новина, защото това беше едно от предизвикателствата, които пораждаха опасения за възстановяването 
на европейските икономики. Това заяви главният редактор на Investor.bg Бойчо Попов в предаването “В развитие” 
с водещ Делян Петришки. 
Попов коментира и удължаването на търговските преговори между Великобритания и Европейския съюз до 20 декември, 
което стана ясно след разговори между британския премиер Борис Джонсън и председателят на Европейската комисия 
Урсула фон дер Лайен. 
Редакторът отбеляза, че това вероятно наистина ще е крайният срок, имайки се предвид, че “каквото и споразумение да 
бъде постигнато, то трябва да бъде договорено от страните в ЕС и ратифицирано от някои парламенти”. 
“Липсват съгласия по основните въпроси в преговорите между Лондон и Брюксел, свързани с риболова и с лоялната 
конкуренция”. 
Друга тема, на която Попов се спря, е удължаването на кредитната ваканция у нас. Той обясни основните промени сега, 
включително решението, че отсрочките не може да се прилагат за над девет месеца, а при миналия мораториум те бяха 
само за шест месеца. 
“Ако някой се е възползвал от пълния срок на кредитния мораториум по-рано, сега може да добави само още три 
месеца отсрочка”. 
Редакторът говори и за промените в Гражданския процесуален кодекс. 
Повече по темата вижте във видео материала. 
 
√ 47 мобилни екипа за ваксинация ще работят по цялата територия на България 
Екипите ще разполагат с всичко необходимо за процеса по ваксиниране срещу Covid  
Готов е алгоритъмът на така наречената пътна карта на имунизационния процес, която включва логистиката и 
организацията на кабинетите за ваксинация. Това съобщи директорът на РЗИ-Бургас д-р Георги Паздеров след среща 
между министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов, председателя на Националния ваксинационен щаб 
проф. Красимир Гигов и представители на шестте регионални здравни инспекции, отговарящи за организацията по 
ваксинирането срещу COVID-19, съобщават от пресцентъра на Министерство на здравеопазването. 
Той обясни, че в страната ще бъдат разпределени 47 мобилни екипа за ваксинация. Те ще разполагат с всичко 
необходимо за процеса по ваксиниране срещу коронавирусна инфекция. 
„Готовността за имунизация, както от лекари, медицински сестри, работещи в лечебните заведения, така и от 
фармацевтите и стоматолозите, е 33% за страната“, каза д-р Паздеров. По думите му за София-град записалите се за 
ваксинация са почти 7800. Той очаква броят на желаещите да се ваксинират да се увеличи. 

https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/86308-nay-vazhnoto-ot-minalata-sedmitsa-es-se-sporazumya-za-stimulite-udalzhiha-kreditnata-vakantsiya-u-nas
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„Имайте предвид, че ЕК, след регистрацията и разрешението на ваксината, ще има и характеристика на този продукт, 
която ще бъде конкретизирана. Все пак говорим за лекари, за здравни работници. След като излезе тази характеристика, 
аз съм сигурен, че бройката ще бъде много повече“, допълни д-р Паздеров. 
 
√ М. Велчев: Бюджет 2021 е неизпълним в сегашния му вид и се нуждае от актуализация 
Милен Велчев, бивш финансов министър, Светът е бизнес, 14.12.2020 
Бюджет 2021 няма да може да бъде изпълнен в сегашния му вид и в един момент ще се наложи да бъде актуализиран, 
защото когато той беше подготвен, не се очакваше ударът на втората вълна на Covid да има толкова сериозни последици 
за бизнеса. Това коментира Милен Велчев, бивш финансов министър, в предаването "Светът е бизнес", с водещ Ивайло 
Лаков 
По думите на Милен Велчев проблемът не се крие в икономическите последствия от втората коронавирусна вълна, тъй 
като нашата икономика е също толкова застрахована, колкото и останалите в ЕС и отвъд.  
"Няма правителство в света, което да може да прогнозира края на пандемията и да се справи само с 
икономическите проблеми". 
"По-големият проблем се съдържа в нецелесъобразните публични разходи, които ще бъдат повече от предвидените, а 
приходите - разочароващи", уточни бившият финансов министър. 
"Диспропорционалното увеличение на пенсиите е сред най-неподходящите мерки за адресиране на кризата. Тази 
мярка ще доведе не само до текущи финансови проблеми, а и до дългосрочни, защото по този начин се намалява 
стимула за работещите да се осигуряват адекватно" 
Като друга неефективна мярка Милен Вълчев посочи и увеличението на заплащането в държавната администрация. 
"За съжаление е прав  Николай Василев, казвайки, че когато разходите дълго време надвишават приходите, 
настъпва момент за вземане на трудни и политически непопулярни решения. Едно от тези решения е именно да се 
"пипнат данъците", за което никога не съществува правилен момент, а вторият вариант - да се намалят разходите. И 
двата сценария ще се окажат неприятни за следващото правителство" 
По отношение на глобалните икономически развития гостът изказа мнение, че не трябва да се опасяваме от дългосрочна 
рецесия. 
"В момента икономическият спад се дължи на пандемичната обстановка и с нейното преодоляване икономиката ще 
тръгне отново напред", прогнозира Милен Велчев 
"Въпреки неадекватните в някои аспекти политически мерки за стимулиране на икономиката, ние продължаваме  да 
сме сериозни бенефициенти на европейски фондове и това при всички други равни обстоятелства ще продължи да 
тласка икономическото развитие на България." 
"Това, което направи Министерството на финансите по отношение на емитирането на нов дълг беше логично и заслужава 
пълна подкрепа. Лихвите бяха безпрецедентно ниски и избраният момент за емисията беше добър. Но ако трябва да се 
безпокоим за нещо по отношение на дълга, то се изразява в тенденцията на нарастване на дълга към БВП, която ако не 
бъде пречупена, в бъдеще ни очакват проблеми", поясни Милен Велчев 
В заключение бившият финансов министър засегна темата за ERM II, която макар и да беше засенчена от пандемията, 
остава "лъч светлина" за икономическото положение на България. Милен Велчев изрази надежда, че престоят ни в 
"чакалнията" ще бъде възможно най-кратък, но все пак "това зависи от самите нас и най-вече от следващия кабинет" 
Целия разговор може да видите във видеото. 
 
√ Инфлацията все повече се изплъзва от ръцете на ЕЦБ 
Институцията направи най-ниската си тригодишна прогноза за ръста на потребителските цени 
Европейската централна банка прие категорично миналата седмица, след като обяви нов кръг от политически мерки, че 
дори след три години тя все още ще бъде далеч от целта си за инфлация от „близо до, но малко под 2%“. 
Съобщението на управителя Кристин Лагард за допълнителни стимули от 500 милиарда евро (606 милиарда долара), 
деветмесечно удължаване на програмата за пандемични покупки на облигации, плюс по-дългосрочно банково 
финансиране, остави инвеститорите до голяма степен в недоумение. Тези инструменти не само бяха възприети като 
сравнително скромни, те бяха представени заедно с прогноза на инфлацията през 2023 г. от едва 1,4% - най-ниската 
тригодишна прогноза, която ЕЦБ е правила, припомня Bloomberg. 
Подобна ограничена амбиция е признание, че на фона на историческия спад на растежа поради Covid-19, една от целите 
на централната банка е да подкрепят разходната сила на финансовите министерства, като поддържат ниските си разходи 
по заеми. Но ако в следващите месеци не бъдат представени допълнителни парични действия, ЕЦБ рискува да разчита 
все повече на фискалната политика, за да постигне своя мандат за ценова стабилност. 
ЕЦБ отдавна е определила своя мандат за постигане на ценова стабилност във валутния блок като годишна инфлация от 
„под, но близо до 2% в средносрочен план“. Тази цел е предназначена за епоха, когато цените са по-склонни да растат 
твърде бързо, отколкото обратното. 
От световната финансова криза преди повече от десетилетие и на фона на дезинфлационните ефекти от период на 
хиперглобализация и технологичен напредък, регионът се сблъсква с  твърде ниската инфлация. ЕЦБ никога не е 
постигнала устойчиво целта си през последното десетилетие. 
В такъв свят връщането към целева инфлация само чрез паричната политика предполага огромно разширяване на 
стимулите. Пакетът от четвъртък беше изрично структуриран, за да запази, а не да облекчи финансовите условия, и беше 
свързан със здравната криза. 

https://www.bloombergtv.bg/a/19-svetat-e-biznes/86339-m-velchev-byudzhet-2021-e-neizpalnim-v-segashniya-mu-vid-i-se-nuzhdae-ot-aktualizatsiya
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Програмите за стимулиране в пандемията са временни, но първоначалната програма за качествени улеснения на ЕЦБ, 
стартирала през 2015 г., и традиционните лихвени проценти са постоянно в инструментариума, за да се използват за 
справяне с недостига на инфлация. Все пак по това време през следващата година ЕЦБ вече ще притежава близо 
половината облигации на Германия и Италия, поставяйки реални ограничения за това колко по-далеч могат да стигнат, 
без да изкривят пазара. 
По същия начин по-нататъшното намаляване на лихвените проценти - референтният процент на депозитите е -0,5% - би 
влошило рентабилността на европейската банкова система. 
Загуба на ефективност 
„По-нататъшното облекчаване на финансовите условия оттук е просто много, много трудно“, каза Ник Кунис, 
ръководител на изследването на макро и финансовите пазари в ABN Amro Bank NV в Амстердам. 
Въпросът дали и как ЕЦБ ще постигне на целта си за инфлацията е ключова част от задълбочения преглед на това как 
функционира централната банка. Някои централни банкери говорят за приемане на стратегия, подобна на обявената 
наскоро от Фед, или  позволяване на  инфлацията да се ускори над целта след за известен период от време. 
Но без нови инструменти или неочаквано ускоряване на ценовите увеличения, ЕЦБ може да заседне в очакване на 
фискалната политика да запълни празнината, като харчи пари там, където частният сектор не може. 
И докато този фронт изглежда обещаващ сега - лидерите на Европейския съюз най-накрая се договориха за 
многогодишен пакет от разходи за 1,8 трилиона евро миналата седмица - в крайна сметка европейските правителства ще 
трябва да овладеят някак балонния си дълг. 
Японизация 
Това оставя ЕЦБ в подчинена позиция да се опитва да управлява разходите за държавни заеми, наподобяваща контрола 
върху кривата на доходност, с който открито се ангажира Японската централна банка. 
Но членът на Изпълнителния съвет Изабел Шнабел заяви, че ЕЦБ се опитва да „запази финансовите условия“ и не се 
ангажира изрично да поддържа доходността на определено ниво. 
ЕЦБ ще „приоритизира цените пред количествата при ежедневното прилагане на нейния програми за закупуване на 
активи“, каза Константин Вайт, старши портфейлен мениджър за европейски лихви в Pimco Europe GmbH в Мюнхен. 
„Разчитането по-малко на лихвените проценти и повече на покупките на активи означава, че подобно на ЯЦБ, ЕЦБ де 
факто е подчинила паричната политика на избраните държавни служители, отговарящи за фискалната политика“, смята 
той. 
 
√ Официално: Турция стана обект на американски санкции 
Наказателните мерки са насочени към турската отбранителна компания SSB и нейния ръководител Исмаил Демир, 
на които им се забранява да получават заеми от международни институции 
САЩ обявиха санкции срещу ключова турска отбранителна компания и нейния ръководител повече от година, след като  
южната ни съседка закупи руската система за противовъздушна отбрана С-400 - действие, с 
което предизвиква двупартийни заплахи от Конгреса на САЩ, предава Bloomberg  
Санкциите са насочени срещу турски високопоставени лица, включително Исмаил Демир, ръководител на ключовата 
отбранителна компания, известна като SSB. Санкциите забраняват на компанията да получава заеми от международни 
финансови институции и агенции, включително и от Export–Import Bank of the United States. 
„Съединените щати ясно заявиха многократно и най-високи дипломатически равнища на Турция, че закупуването на 
системата С-400 би застрашило сигурността на американските военни технологии и персонал, предоставяйки значителни 
средства на руския отбранителен сектор, както и руски достъп до турските въоръжени сили и отбранителната индустрия 
“, заяви държавният секретар Майкъл Помпео в изявление. 
Турската лира изтри загубите си по-рано днес след публикуването на новината и се търгуваше малко над 7,8415 лири за 
долар към 21:28 ч. в Истанбул. 
Южната ни съседка разкритикува действията на САЩ в премерено изявление на външното министерство, което призова 
американските власти „да преосмислят тази сериозна грешка“. 
„Обстоятелствата, които накараха Турция да закупи системата С-400 в миналото, са много добре известни ... самият 
президент Тръмп призна правото на Турция да закупи техниката", гласи изявлението на турското външно министерство.  
Наказателните действия бяха официализирани след повече от година на двупартийни призиви в Конгреса за тяхното 
налагане и препоръките от страна Министерството на финансите на САЩ през лятото на 2019 г., когато Турция 
финализира покупката си на руската система за противоракетна техника. 
Но Тръмп, който отдавна подчерта партньорството с президента Реджеп Тайип Ердоган на лична основа, се 
противопоставяше на ратифицирането на мерките 
Санкциите бяха наложени съгласно Закона за противодействие на американските противници чрез санкции, известен 
като CAATSA. Наказателните мерки трябваше незабавно да влезат в сила, след като Турция започна да получава 
техниката С-400 в средата на 2019 г.  Тъй като Тръмп възпрепятства процедурата тогава, Конгресът добави допълнителен 
текст в закона, разпореждащ налагането на санкциите, който беше приет миналата седмица. 
 
√ Наръчник за оцеляване на собствениците на бизнес 
Няколко съвета за предприемачите в тези напрегнати времена 
Огромният личен и професионален натиск на пандемията оказва влияние върху предприемачите. Bloomberg се свърза с 
експерти по психично здраве, включително психиатър, организационен психолог и трудов терапевт, за да споделят 
своите опасения и анализи. По-долу са някои от техните предложения за лица, които управляват свои собствен бизнес. 
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Отделяте си (малко) време, за да видите по-широката перспектива 
„Всеки път, когато си дам един час, за да говоря с някого в мрежата си от контакти, за да видя по-голямата картина, 
винаги се връщам по-силен“, каза Паола Сантана, основател и главен изпълнителен директор на Social Glass, стартираща 
компания в Сан Франциско, която рационализира начина, по който държавните агенции кооперират с местния бизнес.  
„Успях да се адаптирам и да бъда гъвкава в средата на пандемия. Успях да правя бизнес, докато много от моите 
конкуренти затварят. Но това е така, защото намерих време да говоря с някого. След това бих могла да създам визия и 
стабилност за 14-те други хора, от които не се отказах по време на пандемията", заяви тя. 
Експериментирайте с начини за изключване 
Идеята е да се правят планирани почивки по начин, който работи за вас, казва Катлийн Суди от Thrive Leadership. 
Това може да означава да не държите телефона си, да не се взирате в социалните медии. Може да е нещо просто, като 
например да излезете на кратка разходка. 
„Изследванията показват, че това е наистина полезно за мозъка ни“, каза тя. 
Не бъдете сами 
Свържете се с други, които разбират, че собствениците на малкия бизнес имат свои собствени предизвикателства, с 
които да се справят, казва Суди, която също е организационен психолог.  По думите й това помага на хората да не се 
чувстват толкова сами и да не приемат всичко толкова лично. 
Присъединете се към бизнес група 
Д-р Майкъл Фрийман, психиатър-психолог в района, насърчава собствениците на бизнес да се присъединят към група 
като Търговска камара, Rotary Club или специализирана бизнес мрежа, наред с много други възможности. Трябва да 
„общувате колкото можете повече, за да получите подкрепа от други“, казва той. 
Създайте си широка мрежа 
„Всеки, който може да ни помогне да разберем перспективата и да разгледаме проблемите по-малко пристрастно, е 
полезен“, казва Суди. 
„Може би това е някой от вашето близко обкъжение, член на семейството, приятел собственик на бизнес, ментор. И ако 
имате нужда от специалист по психично здраве, можете да прибегнете и към това", обяснява тя. 
Друга полезна инициатива може да бъде участието или поне гледането на семинари. 
 
√ Schroders: Ралито на акциите ще се разшири отвъд технологичния сектор през 2021 г. 
Новините, че са разработени няколко ефикасни ваксини срещу вируса, дадоха стимул на инвеститорите да мислят 
за „нормализиране“ и икономическо възстановяване през 2021 и 2022 г. 
Международните акции ще продължат да се представят добре през 2021 г., но технологичният сектор ще трябва да 
сподели инвеститорското вниманието с други изоставащи досега области. Междувременно редица мегатенденции ще 
продължат да набират скорост. Това прогнозират анализаторите на британския асет мениджмънт гигант Schroders, чийто 
инвестиционни фондове се предлагат у нас от Карол Капитал Мениджмънт. 
„Глобалните акции вече не са евтини, но все пак се търгуват на приемливи нива. Имайки предвид мащаба на пандемията 
от Covid-19, те се представиха изненадващо силно през 2020 г. и смятаме, че ще продължат да се справят добре и 
догодина. Очакваме обаче, възстановяването на пазара да се разшири, обхващайки по-широк кръг от сектори в 
сравнение с последните 12 месеца.“ Това е акцентът в глобалната прогноза на Schroders за 2021 г. 
Технологичните акции 
Пазарното рали през 2020 г. бе водено от тесен набор от технологични акции, по-специално Amazon, Apple, Microsoft, 
Facebook и Alphabet (известни като FAMAGs). 
Covid-19 очевидно ускори навлизането на нови технологии като електронна търговия и работа от разстояние. Тези 
промени в корпоративното и потребителското поведение вероятно ще продължат и след пандемията. Корпорациите 
вече промениха своите работни практики чрез преход към облачни услуги или бързо въвеждане на автоматизация и 
вероятно ще ускорят тези планове, когато ползите станат явни. Електронната търговия се доказа по време на пандемията 
в много области, а това осигурява потенциал за продължаване на растежа, смятат експертите. Най-голямата заплаха за 
сектора е по линия на регулациите. 
Възстановяването на пазара ще продължи 
През 2020 г. инвеститорите залагаха на сигурното. Новините, че са разработени няколко ефикасни ваксини срещу вируса, 
дадоха стимул на инвеститорите да мислят за „нормализиране“ и икономическо възстановяване през 2021 и 2022 г. 
Инвеститорите започнаха да разглеждат потенциала за ръст на приходите и печалбите в редица изостанали области, 
пострадали по време на пандемията. Най-очевидните от тях са онези, понесли рестрикциите като хотели, ресторанти, 
развлекателни и туристически компании. Може да се очаква, че при устойчиво възстановяване, много от тези акции ще 
получат сериозен тласък. 
Освен това, очакванията за представяне на цикличните сектори като енергетиката, суровините или индустрията са ниски 
и заслужават внимание, обръщат внимание от Schroders. Има и големи структурни предизвикателства (като енергийния 
преход), които ще продължат да засягат значително много компании в тези сектори. Някои обаче ще продължат да се 
адаптират и просперират, а устойчивото нарастване на глобалното търсене през 2021 г. ще доведе до значителен ръст на 
приходите и печалбата. Ще видим значително разширяване на добре представящите се акции догодина, е изводът на 
анализаторите. 
Глобалните акции 
Глобалните акции като цяло са разумно оценени и съответстват на техните дългосрочни средни стойности. Глобалната 
дивидентна доходност също остава съществено над възвръщаемостта на облигациите, подкрепяйки тезата за 
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атрактивността на акциите на сравнителна база. Като клас активи, ние вярваме, че те ще продължат да се справят добре 
през 2021 г., тъй като възстановяването набира скорост. Струва си да се отбележи обаче, че след период на огромно 
превъзходство на САЩ спрямо останалия свят, може да настъпи промяна. 
Печалбите в Европа и Япония се очаква да се възстановят най-много през 2021 г. и вероятно и през 2022 г. Китайската 
икономика вече се възстановява, повлиявайки позитивно на цяла Азия. САЩ остава пазарът с най-голямата дълбочина и 
ликвидност в света, но докато капиталовите потоци бяха насочени основно натам по време на несигурността, с 
икономическото възстановяване е възможно посоката да се промени. 
Развиващите се пазари се очаква да бъдат сред основните бенефициенти от нормализацията след пандемията по 
няколко основни причини. От една страна, при нарастване на общия рисков апетит и отслабването на американския 
долар, те традиционно се представят добре. От друга страна, в тях доминират много от силно ударените по време на 
кризата сектори като индустриално производство, добивна промишленост и суровини, които в момента се търгуват на 
ниски оценъчни нива и имат голям потенциал за наваксване. Всъщност, ротацията към този тип компании вече започна и 
в последния месец те се радват на сериозни ръстове. В рамките на глобалните развиващи се пазари си струва особено 
внимание да се обърне и на региона на Развиваща се Европа, която наред с гореизложените фактори, ще получи 
допълнителен тласък от пан-европейските средства за възстановяване, и тенденциите на „ниършоринг“ - скъсяване на 
производствените вериги от страна на Запада и преместване на мощности от Азия в Източна Европа. 
Предстои да видим как ще се отрази на пазарите и встъпването в длъжност на новия президент на САЩ, обръщат 
внимание от Schroders. Под управлението на Джо Байдън очакваме преминаване към либерални ценности: по-голямо 
равенство, по-високи минимални заплати, подобрена социална подкрепа (особено здравното осигуряване) и внимание 
върху околната среда. Редица от тези политически инициативи биха могли, ако бъдат приложени, да повлияят 
съществено на перспективите на американската икономика. Например, по-строгият контрол на цените на лекарства 
може значително да повлияе на сектора на здравеопазването в САЩ, докато въвеждането на задължителна минимална 
заплата от $15 на час би повлияло на целия сектор на услугите. Разследването на Министерството на правосъдието срещу 
Google показва, че контролът върху големите интернет платформи се засилва. Идването на власт на Демократите 
вероятно ще ускори и този процес. 
Засилващи се мегатрендове 
Отделно от промените, които Covid-19 внесе в живота ни, има и няколко тенденции, които могат да повлияят съществено 
на развитието на планетата ни. 
Някои от тях - често наричани „мегатенденции“ - не са нови: изменението на климата, иновациите в здравеопазването, 
урбанизацията, автоматизацията и цифровизацията са актуални теми от известно време. Други, като устойчивост, 
осигуряване на храна и вода и промените в начина на живот на потребителите, се очертават като важни области за 
иновации, движени от ръста на населението и потреблението в развиващите се пазари. 
Общото при тези мегатрендове е в две основни направления. Първо, всички те стават по-актуални, тъй като човечеството 
поглъща все по-голяма и по-голяма част от ресурсите на Земята. На второ място, предизвикателствата на тези тенденции 
се срещат с бързо ускоряващите се иновации,  задвижващи технологична трансформация в почти всеки сектор. Именно 
тези сектори могат да са новите „печеливши“ на пазара. 
Новата зелена индустриална революция бързо набират скорост с водеща роля на Европейския съюз, който постави 
амбициозни цели за намаляване на емисиите до 2030 г. и Зелената сделка на ЕС, насочваща четвърт от пакета за 
възстановяване от 750 млрд. евро към инициативи за декарбонизация. ЕС се ангажира да стане нетна нулева въглеродна 
икономика до 2050 г., а Китай -  до 2060г. При Байдън е вероятно САЩ драстично да обърнат доскорошния си курс и да 
инициират Зелена сделка, подобна на европейския модел. 
Възможността за растеж е огромна и все още недооценена, заявяват анализаторите на британския асет 
мениджър.  Инвестициите за изместване на превозните средства с двигатели с вътрешно горене и производството на 
енергия от изкопаеми горива нарастват бързо и очакваме следващите 5 години да бъдат критични в този преход. 
Продължаваме да вярваме, че автомобилният сектор е настроен за много бърза и фундаментална промяна, с ускорено 
приемане към електрически превозни средства. Предвиждаме проникването им да достигне 50% от глобалните 
продажби на нови автомобили до 10 години и в крайна сметка близо до 100%, заявяват от Schroders. 
 
√ Паундът поскъпва след ново удължаване на търговските преговори между Лондон и Брюксел 
Британският премиер Борис Джонсън и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен се съгласиха да продължат 
работата по сделка за Brexit  
Паундът поскъпва, след като Обединеното кралство и Европейският съюз заявиха, че ще продължат преговорите за 
постигане на търговско споразумение, запазвайки жива надеждата за сделка, съобщава Bloomberg. 
Лирата поскъпва с 1.2% до 1.3384 долара, след като британският премиер Борис Джонсън и председателят на 
Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се съгласиха да продължат да работят по споразумение за Brexit, въпреки 
че изминалата неделя беше определена за краен срок. 
С оставащи по-малко от три седмици до 31 декември - датата, на която преходният период след излизането на 
Великобритания от Европрейския съюз официално ще изтече, много инвеститори се надяваха за пробив в преговорите до 
неделя или яснота дали Кралството ще напусне блока без сделка. Вместо това те трябва да се подготвят за още новини 
около Brexit. 
“Ако тези преговори се провалят, залагам, че ще има усилия за подновяването им през следващата година”, посочва 
Марк Чандлър, главен пазарен стратег на Bannockburn Global.  
“Крайните срокове не са от значение”, добавя той. 
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Паундът поскъпва спрямо долара след удължаването на преговорите за Brexit. Графика: Bloomberg 

 
Главният преговарящ на ЕС за Brexit Мишел Барние ще се срещне с посланици на 27-те страни членки на блока в 
понеделник.  
Ако търговско споразумение не бъде постигнато до края на годината, десетилетията на свободно движение на стоки, 
услуги, хора и капитал ще бъдат преустановени. Британските компании ще бъдат принудени да започнат да търгуват с 
тези от ЕС според правилата на Световната търговска организация, установени през 1995 г. Това означава, че вносът и 
износът от блока ще е обект на договорени от СТО мита, особено по отношение на стоките. 
Подобен сценарий може да принуди Английската централна банка да намали основните си лихви до под нулата за пръв 
път в историята, посочиха от BofA Global Research по-рано тази година. От Bloomberg Economics очакват икономиката на 
Великобритания да преживее краткосрочен шок, изтривайки около 1,5% от брутния си вътрешен продукт. 
“Ако това е лошо за паунда, тогава трябва също така да е лошо за еврото”, заяви Дайвид Блум, независим валутен стратег 
и бивш ръководител Глобална валутна стратегия в HSBC. “Ето защо ако оценявате Brexit на валутните пазари, очавидно 
най-доброто място да играете срещу него, е доларът”, добавя той. 
Много банкови стратези очакват разговорите да продължат. Пазарните участници вече свикнаха с безбройните 
пропуснати крайни срокове и разговори в последния момент. 
 
√ Притокът на капитали в Китай може да оскъпи юана до нива от 1993 г. 
Деноминираните в юани активи предлагат далеч по-добра възвръщаемост от останалия свят 
Неумолимият темп на входящите потоци, насочени към китайските облигации и акции, кара един валутен бик, който 
прогнозира, че юанът може да се поскъпне до ниво, невиждано от близо три десетилетия. 
„Поток“ от чуждестранни пари ще преследва деноминираните в юани активи през 2021 г., защото те ще предлагат далеч 
по-добра възвръщаемост от останалия свят, смята Лиу Ли-банда, главен китайски икономист в Citigroup Inc. Той 
прогнозира, че валутата може да премине през 10-процентово рали до ниво от 6 юана за долар - или дори повече - до 
края на следващата година. Юанът не е бил толкова силен от края на 1993 г., точно преди обединяването на 
официалните и пазарните обменни курсове на Китай да предизвика спад във валутата, припомня Bloomberg. 
От края на май насам китайската валута нарастна до над двегодишен връх, тъй като данните показват, че китайската 
икономика се възстановява от пандемията на вируса. Отвъдморските фондове са увеличили своите притежания на 
офшорни облигации и акции с над 30% тази година, показват официални данни. За да забави напредъка, Пекин направи 
по-евтини залозите срещу юана и облекчи капиталовите ограничения, за да засили изходящите потоци. Но тези мерки не 
помогнаха много за оптимизма. 
Това поставя Китайската народна банка в затруднение. Необходимо е да се стесни премията за доходност на юана 
спрямо останалия свят, за да се забави поскъпването, тъй като твърде силната валута може да подкопае икономическото 
възстановяване на страната, което зависи от глобалното търсене на китайски износ. Междувременно КНБ иска да запази 
повишените лихвени проценти, тъй като по-ранният стимул на Пекин спомогна за бързото натрупване на ливъридж, 
изпращайки показател за нивата на дълга на страната до рекордно високи нива. 
„Проблемът, с който Китай ще се сблъска през следващата година, ще бъде огромният приток на капитал. Поскъпването 
на юана ще бъде ключова заплаха за макроикономиката на страната", каза Лиу от Citi. 
Китайската валута поскъпна с близо 10% от тазгодишното дъно в края на май, което я прави втората с най-добри 
резултати в Азия след южнокорейския вон. 
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Възвръщаемостта на 10-годишните държавни облигации на Китай се покачи през последните месеци поради 
спекулациите, че КНБ ще започне намалява паричните стимули. Това помогна да се разшири лихвеното предимство на 
юана над долара до най-голямото в историята. Също така валутата се подкрепя от залозите, че Вашингтон може да бъде 
по-малко враждебен към Пекин при администрацията на Джо Байдън. 
Бързото нарастване на юана може да влоши китайския износ, като го направи по-скъп. Това от своя страна ще навреди на 
растежа на Китай, тъй като изходящите доставки за страната се очертаха като ключов двигател за икономиката при 
глобалното търсене на свързаните с пандемия стоки. Също така, устойчивото поскъпване на валутата може да привлече 
спекулативни парични потоци, подхранвайки местни балони и създавайки финансови рискове. 
Ето защо политиците ще се стремят да забавят напредъка на валутата, каза Дариуш Ковалчик, старши стратег за 
развиващите се пазари в Credit Agricole CIB. КНБ  може допълнително да облекчи ограниченията за отлива на капитали от 
Китай и да направи обменния курс по-слаб чрез дневните си референтни курсове, заяви той. 
 
Мениджър 
 
√ Румен Радев: Светът повече от всякога се нуждае от колективна мъдрост  
Днес глобалната общност се сблъсква с множество сложни предизвикателства: конфликти, климатични промени, 
растящи неравенства и в последно време – глобална пандемия. Повече от всякога светът се нуждае от колективна 
мъдрост и визионерско лидерство. Това казва президентът Румен Радев в свое видео приветствие от името на 
българския народ към генералния секретар Антонио Гутериш по случай 65-ата годишнина от присъединяването на 
България към на Организацията на обединените нации.  
„На 14 декември 1955 г. Общото събрание на ООН прие знакова резолюция, която даде възможност на България и 
петнадесет други държави да заемат полагащото им се място във възродената общност на нациите“, казва държавният 
глава. По думите му това е специална годишнина както за България, така и за ООН.  
В своето обръщение Румен Радев определя присъединяването на България към ООН като закономерно, но нелесно 
решение. 
„В разгара на Студената война силни геополитически съображения стояха на пътя на най-голямото към онзи момент 
разширяване на набиращата сила глобална организация. Това разширяване нямаше да се случи без упоритостта на 
Общото събрание на ООН и визионерството на държавници като Нобеловия лауреат за мир Лестър Пиърсън, който 
отправи смелия призив за допускане на нови държави членки в Обединените нации на основата на универсалността“, 
посочва още българският президент.  
Румен Радев подчертава, че макар светът днес да е много по-различно място от това, което е представлявал през 1955 г., 
той е изпълнен с не по-малко предизвикателства. В приветствието си българският държавен глава потвърждава 
ангажимента на страната ни към вечните и универсални цели и принципи, заложени в Устава на Организацията на 
обединените нации и изразява своята подкрепа към ръководството на генералния секретар Антонио Гутериш в 
укрепването на системата за многостранна дипломация.  
 
√ Борисов: Европа сама трябва да си произвежда апаратурата за борба с коронавируса  
Европа трябва сама да произвежда апаратурата си за борба с коронавируса. Това заяви премиерът Бойко Борисов, който 
заедно с посланика на Швейцария у нас Мюриел Коен, посети фабриката за кабелни системи "Ховаг" в 
Търговище. Компанията, чийто завод произвежда части, включително за медицинско оборудване и респиратори, е част 
от едноименната швейцарска група за производство на кабели и кабелни системи и член на Българо-швейцарската 
търговска камара. Заводът в Търговище, в който работят над 100 души успя по време на пандемията да реорганизира 
част от дейността си и започна да произвежда повече оборудване за медицинска апаратура, важна за лечението на 
пациенти с COVID-19. Така беше предотвратено изпращането на работници вкъщи за неопределен срок от време.  Голяма 
част от производството на ХОВАГ ООД е предназначено за износ към Централна и Западна Европа, където клиентите са 
основно високотехнологични международни компании от различни сектори - машиностроене, медицинска апаратура, 
строителна техника, телекомуникации 
Ръководителите на предприятието пък споделиха планове да разширят дейността си след края на пандемията.  
"Най-важното сега е да преодолеем пандемията за няколко месеца, след това икономиката ще дръпне. Виждате как се 
строи наоколо, скоро човек като свърши работа в пет, ще може след това да отиде на почивка и това е голямо 
предимство", каза Борисов и отбеляза, че с добра инфраструктура, се дава възможност на чужди фирми да инвестират не 
само в големите градове на страната, но и в по-малки като Търговище. В близост до завода на ХОВАГ ООД в Търговище 
ще минава трасето на АМ "Хемус", която значително ще улесни дейността на фирмата и транспортните връзки на нейните 
служители. 
"Тематично във връзка с пандемията, това е един от изводите, които си направихме, че в Европа трябва да си 
произвеждаме тези неща. И за радост в България се правят една съществена част от апаратите, респираторните. Да 
благодарим, че медицината в Европа има нужда от вашата работа", заяви още премиерът.  
Министър-председателят Бойко Борисов благодари на посланика на Швейцария у нас Мюриел Берсе Коен за усилията в 
интерес на развитието на отношенията между България и Швейцария, включително в икономическата сфера. По време 
на срещата бе отчетено, че Швейцария е един от най-големите инвеститори в България. До средата на 2020 г. преките 
чуждестранни инвестиции на Швейцария у нас възлизат на 1.37 млрд. евро, с което страната се подрежда на десето 
място по размер на преки чуждестранни инвестиции в България. "Вярвам, че след края на пандемията българската 
икономика ще тръгне нагоре. Потвърждават го дори международните рейтингови агенции.", отбеляза 
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премиерът.  Радващо е, че в условията на криза много европейски компании преосмислиха политиката си и решиха, че е 
по-добре да върнат производството си в Европа, включително и в България, отбеляза той и за пореден път подчерта: Ние 
имаме отлични условия за бизнес, правителството подкрепя активно всички инвеститори. 
 
√ Държавата осигурила над 1,2 млрд. лв. до момента за справяне с последиците от COVID-19  
Над 1,2 млрд. лв. за заетост и социално включване са насочени до момента ефективно към справяне с последиците от 
пандемията от COVID-19 в България. Средствата са осигурени поравно от държавния бюджет и от Европейския социален 
фонд. Това заяви социалният министър Деница Сачева при откриване на заседание на Комитета за наблюдение на 
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", на което бяха обсъдени напредъкът и изменението на 
програмата.  
Подкрепата ще продължи и през 2021 година, като основният фокус ще бъде запазване на работни места и разкриването 
на нови, подготовка за дигиталния преход, както и социални услуги, адаптирани и подсигурени за ефективно 
предоставяне в условия на здравна криза.   
"На практика всички хора, ползващи социални услуги, както и социалните работници, ще имат възможност от следващата 
година да работят в по-сигурна среда с разгръщането на новата операция "Патронажна грижа +", посочи министър 
Сачева.  
По думите й с инвестираните средства са запазени 250 000 работни места, като подкрепата към бизнеса по отношение на 
разходите за труд ще продължи. 
"Паралелно пред нас стоят предизвикателствата за подготовката на новата Програма за развитие на човешките ресурси 
2021-2027 и ефективно използване на възможностите на 4-ия стълб на Плана за възстановяване и устойчивост, 
Справедлива България", каза още министър Сачева.  
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е първата програма, която не само програмира допълнителния 
ресурс, предоставен по механизма REACT EU, но договори и вече изпълнява с национално предварително финансиране 
три сериозни операции.  
 
√ Лъчезар Борисов: Моловете бяха затворени, защото хората ги ползват за разходки  
„В България пълен локдаун никога не е имало и се надявам, че няма да има. Мерките бяха абсолютно навременни по 
аналогия със спазването на международните протоколи. Когато заболелите стигнат 600 на 100 хил., тогава се 
предприемат мерки по отношение на затваряне на някои сектори. Това направи и България. Други страни стигнаха до 
този показател по-рано и съответно въведоха мерките по-рано. България стигна до него по-късно, което бе добре за 
икономиката.“ Това заяви пред bTV министърът на икономиката Лъчезар Борисов. 
Той обясни, че моловете са затворени, тъй като хората ги използват за разходки. 
„Анализът на Националния оперативен щаб не вижда проблем в самата работа на моловете, а в това, че в този сезон 
хората ги използват като паркова среда за разходки. Проблемът не е в пазаруването.“, отговори Борисов на въпрос защо 
моловете са били затворени, но не и големите търговски центрове. 
Дали ще има разхлабване на мерките у нас ще стане ясно след четвъртък – 17 декември, когато здравният министър и 
всички останали министри ще представят анализите си, уточни Борисов. 
По думите му т.нар кредитна ваканция помага много на бизнеса, като тя ще бъде допълнена и с други мерки. 
Той обясни, че икономическите мерки са насочени първо към малкия бизнес и най-засегнатите, които са на първа линия. 
„След това въздействаме върху всички останали и работим в по-дълъг план върху преструктуриране на цялата 
икономика“, добави той. 
„Само Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката инвестираха в бизнеса над 1 
млрд. и 100 млн. лева. Това обаче не са всички мерки, защото имаше много мерки и в бюджета – над 2 млрд. лева, които 
стигнаха до икономиката. Извън тях имаме огромен обем сертифицирани проекти по закона за насърчаване на 
инвестициите. Всичко това стига до българката икономика“, заяви икономическият министър. 
„Българската икономика има пет фронта, по които се представя много добре. Безработицата е по-ниска от средното ниво 
за ЕС, а потреблението в структурата на БВП запази своите стойности и дори расте. През третото тримесечие получаваме 
сигнали за подобряване на инвестициите. Следват финансовата стабилност на държавата и буферите, които имаме в 
бюджета, както и оценките на международните рейтингови агенции“, добави Борисов. 
По думите му ръстът на безработицата в началото на декември е бил очакван като резултат от новите ограничителни 
мерки. 
Само по мярката „60/40“ сме спасили 250 000 работни места, отчете министърът на икономиката. 
Борисов обяви още, че се очаква в сряда Министерският съвет да гласува проекта за създаването на държавни 
бензиностанции. 
 
√ ЕС инвестира 11,5 млн. евро в суперкомпютъра на България  
Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии подписа договор на стойност 
11,5 милиона евро за бъдещия супер компютър, който ще бъде позициониран в България. Той ще е в София Тех Парк и 
ще разполага с повече от 4,4 петафлопса изчислителна мощ. Част от приложенията му ще са за точна оценка на 
сеизмичната устойчивост на сградите, прогнозиране на времето и медицински приложения в подкрепа на леката 
инвазивна диагностика и откриването на иновативни лечения, съобщиха от ЕК. 
 "Този нов суперкомпютър ще подпомогне европейските научни изследвания за стимулиране на иновациите и 
насърчаване на по-добрата наука чрез осигуряване на достъп до водещи инфраструктури и услуги за 
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високопроизводителни изчислителни технологии, независимо къде се намират в Европа", коментира европейският 
комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел. 
Европа е лидер по инвестиции в инфраструктура за суперкомпютри от следващо поколение, която има огромен 
положителен ефект върху обществото. Пример за това е и инициативата на ЕС „Дестинация Земя“, която има за цел да 
разработи много прецизен цифров модел на Земята, способен да подобри метеорологичните прогнози, управлението на 
водите и екологичното моделиране. 
След обявяването на суперкомпютъра LUMI във Финландия и суперкомпютъра LEONARDO в Италия през октомври, както 
и три други суперкомпютъра в Чехия, Люксембург и Словения, новата система в България бележи последното 
попълнение към семейството суперкомпютри от Съвместното предприятие от септември насам. Съвместното 
предприятие планира да придобие още един петафлопса (които могат да извършват поне 4 милиона милиарда операции 
в секунда) и суперкомпютър с близка до ексафлопс производителност (с капацитет да извършват над 150 петафлопса, 
или 150 милиона милиарда изчисления в секунда) в Португалия и Испания. Обявеното през септември предложение на 
Комисията ще даде възможност за допълнителни инвестиции в размер на 8 милиарда евро в следващото поколение 
суперкомпютри.   
 
√ Re-open EU вече е достъпна и като мобилно приложение  
Европейската комисия пусна мобилното приложение Re-open EU, достъпно безплатно за потребители на Android и iOS, 
съобщиха от пресцентъра на комисията. То е резултат от успеха на едноименната интернет платформа, която беше 
посетена почти 8 милиона пъти от стартирането ѝ в средата на юни. Re-open EU събира на едно място изчерпателна и 
актуална информация за здравната ситуация, безопасността и мерките за пътуване във всички държави-членки на ЕС, 
както и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. 
Потребителите могат да получат най-актуалната информация за националните карантинни мерки, изискванията за 
тестване, както и за мобилните приложения за проследяване на контактните лица и предупреждения във връзка с 
коронавируса. 
Информацията е достъпна на 24-те официални езика на ЕС, като се използват проверени данни от Европейския център за 
профилактика и контрол върху заболяванията и от държавите членки. Re-open EU беше една от мерките, обявени от 
Комисията в нейния пакет за туризма и транспорта от май 2020 г., за да се помогне на гражданите да пътуват безопасно, 
при пълно зачитане на здравните насоки. 
Също така в съобщението си от октомври 2020 г. относно допълнителни мерки в отговор на COVID-19 Комисията пое 
ангажимент да предоставя информация на всички граждани чрез безплатно приложение. Re-open EU остава лесно 
достъпно и чрез интернет платформата: https://reopen.europa.eu/ 
 
√ Френската централна банка понижи икономическите си прогнози  
Френската икономика ще се раздвижи през следващата година с оглед на очакваното премахване на рестрикциите, 
свързани с коронавирусната пандемия, но възстановяването няма да бъде толкова бързо, колкото се очакваше преди. 
Това съобщи централната банка на Франция при представяне на своите последни тримесечни макроикономически 
прогнози. 
След свиване на БВП с около 9% тази година, втората по големина икономика в еврозоната се очаква да отчете растеж от 
около 5% през 2021 и през 2022 г., преди експанзията да се забави до малко над 20 на сто 2023 г., прогнозира Френската 
централна банка, цитирана от Ройтерс. Икономическото възстановяване беше отложено, след като в края на октомври 
във Франция трябваше да бъде наложен нов локдаун с оглед на втората вълна на коронавирусна пандемия, която 
постепенно започва да се овладява. Преди втората вълна централната банка на Франция прогнозира през септември 
свиване на БВП от 8,7% през тази година, последван от икономически ръст от 7,4% през 201г. и от 3% през 2022 г. 
"Прогнозата на френската централна банка за отскок от 5% през 2020 и през 2021 г. се основава на предположението, че 
пълният ефект от Covid-ваксините ще се почувства едва в края на следващата година", заяви управителят на централната 
банка Франсоа Вилерой де Гало пред радио France Inter. 
Френската икономика ще се върне към икономическите нива от преди кризата до средата на 2022 г., посочи още 
централната банка, докато преди време тя очакваше това да стане в началото на 2022 г. Въпреки прогнозирания 
икономически отскок, нивото на безработица се очаква да продължи да нараства до 11% през първата половина на 2021 
г., преди да спадне до 9% в края на 2023 г., посочи Френската централна банка. 
Въз основа на констатациите от ежемесечното си проучване на бизнес климата, централната банка заяви, че 
икономиката работи с 8% по-слабо от нормалните нива през декември, което означава, че икономическата продукция ще 
се свие с 4% през четвъртото тримесечие спрямо предходните три месеца.  
 
√ Германия се затваря, Лондон въвежда най-високата степен на противоепидемични мерки  
Германия минава в пълен локдаун от тази сряда до 10 януари. Ще бъдат затворени всички магазини, освен тези от първа 
необходимост. Налагат се строги ограничения и на контактите като ще е възможно да се събират само до 5 човека от две 
семейства, а за трите дни по Коледа ще е позволено едно семейство да приеме гостуване на максимум четирима души и 
то, близки роднини. В страната е в сила и 10-дневна карантина за всички пристигащи. 
По-ускорено от очакваното ескалиране на новите случаи на коронавирус поставя британската столица в трета, най-висока 
степен на противоепидемични мерки. Те влизат в сила в полунощ на 16 декември, обяви здравният министър Мат 
Ханкок, цитиран от Ройтерс и Асошиейтед прес.  
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Лондон и части от югоизточната част на страната минават в третата, най-висока степен на епидемиологична опасност 
поради "острия, експоненциален" скок на броя на заразените там. Министърът добави, че в някои части на столицата и 
около нея броят на заразените се удвоява на всеки седем дни. Според възприетата във Великобритания тристепенна 
система в третата, най-инфектирана с вируса зона, хората не могат да се събират на групи на закрито, разрешени са 
срещи до 6 души на открито, а всички заведения за обществено хранене ще бъдат затворени, като могат да работят само 
за изнасяне на храна навън. Мерките ще бъдат преразгледани на 23 декември.  
През ноември Лондон бе сред районите с най-ниско равнище на заразяемост в Англия. След това обаче в някои части от 
Лондон и около него пламнаха нови огнища на Ковид-19. Данни за миналата седмица сочат, че заразените в Лондон са 
191,8 на 100 000 души, което поставя столицата пред райони, които вече са в зоната с най-строгите мерки. 
Оповестяването на тези данни обезпокои правителството и то реши в столичните училища да започне програма за 
масово тестиране за вируса. Ханкок съобщи още, че през последните няколко дни в Англия, главно в южните части на 
страната, са били засечени над 1000 случая на нова разновидност на коронавируса, и именно с този факт се свързва 
появата на новите бързо разрастващи се огнища на инфекцията. 
"Първоначалните ни анализи сочат, че тази мутация се разпространява по-бързо от съществуващите, но няма данни, 
които да предполагат, че тя може да предизвиква по-тежко протичане на болестта, и е много малко вероятно тя да 
остава неуязвима за ваксина", добави министърът. 
Турция пък въвежда пълно затваряне за новогодишните празници. Президентът Ердоган издаде заповед, с която забрани 
излизането от домовете от 21.00 на 31 декември до 5 часа сутринта на 4 януари, 2021 година. 
 
√ Русия удължи срока на хранителното ембарго  
Руското правителство удължи хранителното ембарго до 31 декември 2021 г. Това става ясно от публикуваното 
постановление на официалния портал за правна информация, цитиран от vesti.ru.  
Месото и млечните продукти от САЩ, ЕС, както и Великобритания и Северна Ирландия, попадат под забраната за 
доставки за Русия. Списъкът включва и други държави, които подкрепиха санкциите срещу Руската федерация - Канада, 
Норвегия, Австралия, Украйна, Черна гора, Албания, Исландия. 
През 2014 г. Русия наложи забрана за доставка на продукти от Европейския съюз и редица страни, които подкрепиха 
антируските санкции. Сред тях са месо и млечни продукти, риба, зеленчуци и плодове. Президентът Владимир Путин 
удължи хранителното ембарго до 31 декември 2020 г., но Русия няма да отмени санкциите само от своя страна - всички 
държави трябва да премахнат взаимните ограничения наведнъж. Санкциите срещу Руската федерация остават, поради 
което хранителното ембарго също се удължава, отбелязва изданието.  
 
√ Европейските борси започват седмицата с повишения  
Европейските акции поскъпнаха в ранната търговия в понеделник, след като решението за удължаване на преговорите за 
Брекзит между Великобритания и Европейския съюз запази живи надеждите за постигане на споразумение, предаде 
Ройтерс. . 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 3,61 пункта, или 0,93%, до 393,73 пункта, подкрепен от банковият 
подинедкс SX7P, който се повиши с 3,27%. 
Немският показател DAX се напредна със 140,2 пункта, или 1,07%, до 13 254,5 пункта. Френският измерител CAC 40 
добави 60,27 пункта към стойността си, или 1,09%, достигайки ниво от 5 567,82 пункта. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се повиши с 23,5 пункта, или 0,36%, до 6 570,25 пункта, като неговият 
ръст бе ограничен от поскъпването на паунда и поевтиняването на акциите на AstraZeneca с 6,32%. Фармацевтичният 
гигант е напът да регистрира най-лошата си сесия от 9 месеца насам, след като обяви, че ще придобие американският 
производител на лекарства Alexion Pharmaceuticals за 39 млрд. долара. 
Фокусът на инвеститорите остава върху преговорите за Брекзит, като главният преговарящ от страна на ЕС Мишел Барние 
заяви, че постигането на споразумение все още е възможно. 
„Този път не бе поставен краен срок, което може да означава, че при преговорите е имало пробив“, коментира стратегът 
на Deutsche Bank Джим Рийд. 
Британският премиер Борис Джонсън обаче запази скептичният тон, като отново подчерта, че Брекзит без сделка е най-
вероятният сценарии. 
Междувременно акциите на германските компании, които разчитат на прекарването на повече време вкъщи, поскъпнаха 
отново, след като Берлин обяви нов локдаун в опит за ограничаване на разпространението на пандемията. Повечето 
магазини в страната ще затворят врати от 16 декември до 10 януари, съобщи в неделя германският канцлер Ангела 
Меркел. Няма да работят и фризьорските салони и козметичните студия. 
Германският онлайн магазин за дрехи Zalando поскъпнаха с 1,92%, а тези на компанията за доставки на храна Delivery 
Hero – с 1,14% 
„В краткосрочен план този локдаун ще нанесе удар върху икономическата активност, макар че щетите ще бъдат 
ограничени от очакванията за предстояща ваксинация“, предупредиха от Deutsche bank. 
Седмичен спад в САЩ 
Водещите индекси на Нюйоркската фондова борса записаха понижения в петък на фона на продължаващата неяснота 
около икономическите стимули в САЩ. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 47,11 пункта, или 0,16%, до 30 046,37 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 4,64 пункта, или 0,13%, до 3 663,46 пункта. Индексът на 
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високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 27,94 пункта от стойността си, или 0,23%, достигайки ниво от 12 377,87 
пункта. 
Dow и S&P 500 регистрираха първият си седмичен спад от три седмици, като се понижиха съответно с 0,6% и 1%. За 
седмицата Nasdaq отчете спад от 0,7%. 
Петъчните резултати идват на фона на продължаващите преговори за пакет от стимули в САЩ. Законодателите се 
надяват да приемат законопроект преди края на 2020 г., но разногласията между републиканците и демократите не 
позволяват постигането на сделка. 
„Оптимизма около краткосрочно споразумение за стимули започват да се изпаряват въпреки двупартийното 
предложение. Двете страни изглежда могат да постигнат съгласие по отношение на размера на сделката, но не и за 
детайлите по нея“, коментира Марк Хакет от Nationwide. 
Демократите също така се противопоставиха на последното предложение на Белия дом за пакет в размер от 916 млрд. 
долара, като подчертаха, че той не включва допълнителни средства за обезщетения за безработица. 
„Неспособността на Вашингтон да приеме повече фискална помощ е пълен провал. Знаем откъде идват разминаванията. 
В момента всичко опира до паричните потоци, спасяването на бизнеси и подпомагането на отделните хора, докато не 
започне масовото ваксиниране“, коментира Грегъри Фаранело от at AmeriVet Securities. 
Акциите на компаниите, ударени най-тежко от кризата, поевтиняха в петък. Цените на книжата на Carnival, United Airlines, 
Gap и Hyatt Hotels се понижиха съответно с 4,48%, 2,58%, 3,61% и 1,43%. 
Без нов пакет от стимули милиони американци може да се окажат без обезщетения за безработица през новата година. 
Междувременно заявленията за помощ при безработица достигнаха 853 хил. през последната седмица – най-високото 
ниво от 19 септември насам. 
Сред малко компании, които не бяха засегнати от негативната тенденция на пазарите, беше Disney. Акциите на Disney 
поскъпнаха с 13,64%, след като компанията съобщи, че стрийминг услугата й Disney + има 86,8 милиона абонати, като 
очакванията са броят им да нарасне до 230-260 млн. през 2024 г. 
Смесени резултати в Азия 
Основните индекси на водещите борси в Азиатско-тихоокеанския регион не успяха да намерят единна посока в 
понеделник, след като Японската централна банка отчете ръст на доверието в икономиката, предаде Маркетоуч. 
Според проучването Tankan на ЯЦБ бизнес настроенията в Япония се подобряват през последното тримесечие. 
На този фон водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши със 79,92 пункта, или 0,3%, до 26 732,44 
пункта. 
Континенталният китайски бенчмарк Shanghai Composite отечете ръст от 21,93 пункта, или 0,66%, до 3 369,12 пункта, 
докато по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 23,75 пункта, или 1,07%, до 2 247,69 пункта. Хонконгският 
измерител Hang Seng се понижи със 116,35 пункта, или 0,44%, до 26 389,52 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi записа спад от 7,68 пункта, или 0,28%, до 2762,2 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се повиши с 17,6 пункта, или 0,26%, до 6 660,2 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха смесени резултати в ранната търговия. Основният 
бенчмарк SOFIX отчете ръст от 0,46 пункта, или 0,10%, до 438,91 пункта. BGBX40 напредна с 0,15 пункта, или 0,15%, до 
100,12 пункта. BGTR30 изтри 0,71 пункта от стойността си, или 0,14%, достигайки ниво от 496,86 пункта. BGREIT се 
задържа на ниво от 135,65 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Сачева: Нагласите са да има поетапно отваряне след 21 декември  
Тепърва ще обсъждаме мерките, най-късно в четвъртък ще вземем решение. Нямаме повод да сме големи оптимисти. 
Имаме известно овладяване на смъртните случаи, но са крехки тенденциите за отпускане на мерките. Това каза пред 
Нова телевизия социалният министър Деница Сачева. Отпускането зависи от здравните данни. Нагласите на повечето 
членове на кабинета са да се започне поетапно отваряне, а не да има пълно отваряне след 21 декември, уточни още 
Сачева. 
Фаза 2 в плана за ваксиниране ще се организира и съвместно с МТСП и общините. 15 000 души са тези, които би трябвало 
да бъдат ваксинирани в домове и 10 000 са служителите в тази група от домовете, които също ще бъдат ваксинирани, 
поясни министърът. 
Тя добави, че самата тя ще се имунизира. Преди се колебаех. Никога не съм била против ваксините. Специално за тези 
ваксини се колебаех, получих повече информация и съм по-склонна вече, каза Сачева. 
За ноември 6,7% е безработицата, уточни социалният министър и добави, че по-високи проценти се очакват през 
декември. 228 765 са регистрираните безработни, което е с 8000 повече от началото на месеца. 
Ще се обсъжда със социалните партньори мерките за подпомагане на бизнеса да се удължат до края на юни. Дължимото 
за месец март ще се изплати през април. До този момент за бизнеса са изплатени почти 1,2 млрд. лева, съобщи още 
Сачева. 
 
√ Здравният министър ще провери на място първия специализиран кабинет за имунизация срещу COVID-19  
Здравният министър проф. д-р Костадин Ангелов ще се запознае на място с организацията и начина на работа на първия 
в страната временен изнесен специализиран кабинет за имунизации срещу COVID-19. 
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Вчера стана ясно, че е готов алгоритъмът на така наречената пътна карта на имунизационния процес, която включва 
логистиката и организацията на кабинетите за ваксинация. 
В страната ще бъдат разпределени 47 мобилни екипа за ваксинация. Те ще разполагат с всичко необходимо за 
имунизацията срещу COVID-19. 
 
√ Джо Байдън официално е новият президент на САЩ  
Избраният президент на САЩ Джо Байдън вече е получил достатъчно електорални гласове, за да осигури 
президентството, което е важен етап, който той постигна, след като избирателите от Калифорния му присъдиха всичките 
55 гласа на щатските избори на тяхната среща в понеделник в Сакраменто, съобщава Си Ен Ен. 
Си Ен Ен прогнозира преди пет седмици, че Байдън ще спечели Белия дом, но победата му беше официализирана в 
понеделник, след като президентските избиратели се събраха в щатските институции в цялата страна като част от 
конституционния процес за официално избиране на президент. 
Това развитие е съкрушителен удар по спорните и безпрецедентни опити на президента Доналд Тръмп да блокира 
победата от Избирателната колегия на Байдън, като заведе импровизирани дела и притисне законодателите в 
оспорваните щати да отнемат милиони законни гласове. 
В Калифорния Байдън спечели повече от 63% от гласовете в целия щат, докато Тръмп спечели около 34%. 
Демократите печелят електоралните гласове във Калифорния във всеки цикъл от 1992 г. Държавата гласува 
републикански на предишните шест президентски избори. 
Срещата на избирателите е следващата важна стъпка в процеса на Изборната колегия за утвърждаване на резултатите от 
общите избори. По закон избирателите трябва да гласуват за президент и вицепрезидент в първия понеделник след 
втората сряда на декември, която тази година е 14 декември. Необходими са 270 електорални гласа от 538, които са на 
разположение, за да станете президент. 
След приключване бюлетините ще бъдат изпратени до Вашингтон, където ще бъдат преброени от Конгреса на 6 януари. 
Когато това се случи, Байдън ще встъпи в длъжност като 46-и президент на САЩ на 20 януари по обяд. 
Гласуването в избирателната колегия е процедурна стъпка, която обикновено остава незабелязана. Тази година обаче тя 
придоби огромно значение, тъй като президентът Тръмп продължава да атакува изборните резултати. 
Байдън ще поиска от страната да "обърне страницата" след гласуването в Избирателната колегия. 
Избраният президент Джо Байдън ще увери, че е време да „обърнете страницата, да се обедините, да излекувате" в 
речта си, която ще изнесе този понеделник вечерта, след като Избирателната колегия обяви победата си над президента 
Доналд Тръмп, според откъси от коментари, подготвени от преходния екип на Байдън. 
„В тази битка за душата на Америка демокрацията надделя", ще каже Байдън, според откъсите. «Ние, хората, гласуваме. 
Вярата се пазеше в нашите институции. Целостта на нашия избор остава непокътната. Така че сега е моментът да 
обърнете страницата. Присъедини се към нас. Лекува ". 
Очаква се Байдън да говори в 19:30 /местно време/ часа в Маями този понеделник от родния си град Уилмингтън, 
Делауеър. 
Избраният президент възнамерява да изложи работата, която ще бъде от първостепенно значение през първите дни на 
управлението му. Това е битката срещу пандемията на коронавируса, включително разпространението на ваксини и 
забавянето на разпространението му, когато тези ваксини станат достъпни. Също така възстановяването на икономика, 
засегната от пандемията. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Ще се променят ли данните за разпространението на Ковид-19, след като и антигенните тестове ще са част от 
статистиката?; 

- Каква беше 2020 г. за българите? Анализ на отиващата си година с психолога Ани Владимирова и психотерапевта 
доц. Румен Бостанджиев; 

- Защо ООН призова света да обяви извънредно климатично положение?; 
- Ще потвърди ли Изборната колегия резултата на Джо Байдън за президент на Съединените щати; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- За мерките срещу пандемията, борбата с корупцията и правосъдната реформа - конституционния съдия проф. 

Атанас Семов; 
- Какъв знак е включването на турският президент в онлайн конференцията на ДПС? Коментар на Мехмед Дикме; 
- На живо от Дупница: Срутище затрупа постройки в града - има ли опасност за хората?; 
- Промениха ли се мечтите на пилота Петър Петров след участието му във „Фермата"?; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Ще продължи ли държавната помощ при удължаване на частичния локдаун? Задавайте и вашите въпроси към 

социалния министър Деница Сачева на имейла на предаването; 
- Защо само 33% от медиците биха се ваксинирали? И ще нарасне ли рязко броят на новозаразените, след като 

антигенните се приравнят с PCR тестовете? В студиото - д-р Гергана Николова; 
- Закриват дом за деца с тежки заболявания. Какво ще се случи с тях?; 
- Катастрофа заради заблудено прасе. На живо - кой плаща щетите след инциденти без виновни?; 
- Тормоз и смрад от домашни кучета. Защо собствениците не се грижат за животните си?; 
- Изгубени в бюрокрацията. Техническа грешка ли остави екскурзовод без помощ за безработица?; 
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- Годината на COVID-19. Каква е оценката на българите за 2020-а; 
- Поредна порция от писмата до Дядо Коледа с копие до NOVA. Какво си пожелават децата? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Слагат кафяви контейнери за хранителни отпадъци в София; 
в. Труд - Иде ли черна коледа?; 
в. Телеграф -  COVID наду цената на погребенията със стотачка; 
в. Монитор - МЗ с програма за рехабилитация на тежко болните от CОVID-19; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа -  Биткойни за 1,2 млн. лева у 30-годишен крадец на ток; 
в. 24 часа - Признават антигенните тестове като PCR-и, ще налагат карантина; 
в. Труд - Борисов: Важно е да преодолеем пандемията; 
в. Труд - Суперкомпютър за 11,5 млн. евро в София; 
в. Телеграф - Премиерът Борисов пред швейцарския посланик в Търговище: Най-важно е да преодолеем пандемията; 
в. Телеграф - Такситата на протест за по-високи тарифи; 
в. Монитор - Приравняват антигенните тестове на PCR; 
в. Монитор - "Копачи" на криптовалута смучели ток за 4250 месечни сметки; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Ангел Димитров, съпредседател на Съвместната комисия по исторически и образователни въпроси на 
България и Република Северна Македония: 25 г. след първата копка за жп линия между София и Скопие тя е само знак за 
дълго очакване. Влак обаче скоро няма; 
в. Труд - Проф. д. н. Венелин Терзиев пред "Труд": Обучението онлайн създава дискомфорт за всички участници; 
в. Телеграф - Цецка Петрова, учител по БЕЛ: Матурите онлайн, няма нужда да отпадат класици; 
в. Монитор - Валентин Николов, председател на Комисията по енергетика в НС: Либерализацията на пазара не означава 
по-скъп ток; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Ако не смени датата, Радев ще съжалява; 
в. Труд -  Какво иска България от Република Северна Македония; 
в. Телеграф - Балконът е новият градски площад; 
в. Монитор - И нова дограма топлофикация не плаши. 
 
 
√ Предстоящи събития в страната на 15 декември 
София 

- От 14.00 ч. ще се проведе извънредно онлайн заседание на Националният съвет за тристранно сътрудничество. 
- От 9.30 ч. в заседателната зала на Висшия съдебен съвет Съдийската колегия ще проведе заседание. 
- От 11.00 ч. пред сградата на РЗИ на ул. "Враня" № 20 министърът на здравеопазването проф. д-р Костадин 

Ангелов ще се запознае на място с организацията и начина на работа на първия в страната временен изнесен 
специализиран кабинет за имунизации срещу COVID-19. 

- От 11.00 ч. в залата на БТА Асоциацията на индустриалния капитал в България и Национален център „Икономика 
на светло" ще дадат брифинг за връчването на наградите „Икономика на светло" за 2019 г. 

- От 11.00 ч. ще се проведе виртуален брифинг по проект „Надграждане на основните системи на НАП за 
предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи". 

- От 13.30 ч. ще се проведе уебинар за журналисти на тема „Масовите имунизации - ключ към преодоляване на 
COVID-19 пандемията и предпазване от опасни заразни заболявания". 

- От 12.00 ч. пред Столична община ще се проведе общонационален протест на таксиметровите водачи и 
превозвачи. 

*** 
Добрич 

- От 11.00 ч. ще се проведе онлайн информационна среща, на която ще бъдат представени интегрираните 
териториални инвестиции за периода 2021-2027 г. 

*** 
Сухиндол 

- От 12.00 ч. в Ритуалната зала на Общината двойки, сключили брак през 1970 г., ще празнуват своите златни 
сватби. 

 

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

http://bica-bg.org/?p=5966

