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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ АИКБ: Имаме най-голяма възможност да подкрепим икономиката си 
Ако не се запазят компаниите, хората няма къде да се върнат, каза Васил Велев 
Асоциацията на индустриалния капитал иска от правителството 150 млн. лв. за компании с голям спад на приходите. 
Това, което не се разбира е, че даже да се запазят доходите на хората, ако не се запазят компаниите, те няма къде да се 
върнат. Нашият МС не го е разбрал още това. Обясняват ни как икономиката внася пари в бюджета, но не 10%, това са 97 
на сто. Това каза за "Денят ON AIR" председателят на АИКБ Васил Велев. 
По думите му резервите на компаниите са приключили още при пълната вълна на пандемията. При вотрата много ще 
фалират и няма да са конкурентоспособни на тези в ЕС.  
"Нашият дефицит е най-малък. Имаме най-голяма възможност да подкрепим икономиката си. Допускаме груба грешка. 
Мярката, която ще стартира е за бизнеси със затворени обекти", обясни той. 
"Това води и до спад на инвестициите. Те трябва да бъдат насърчени, а това става чрез бизнес среда и адекватни мерки", 
допълни Васил Велев.  
Според него има направени конкретни препоръки за това как да се подкрепят тези инвестиции. Точно за действащите 
предприятия, тези, които хранят страната и хората, за тях няма нищо в плана. 
За повече информация вижте видеото. 
 
НОВА ТВ 
 
√ КРИБ, АИКБ и Търговско-промишлената палата: Българският потребител на електроенергия е окраден за пореден 
ден 
Вижте официалната позиция 
Асоциацията на индустриалния капитал, Конфедерацията на работодателите и Българската търговско-промишлена 
палата излязоха с позиция за "кражби" в енергийния сектор у нас.  
"В момент на тежка криза, не само не се помага адекватно, но и се товарят със стотици милиони фирмите и хората. 
Искаме спешно да се пуснат всички блокове на ТЕЦ „Марица Изток 2“ или веднага да се извадят от експлоатация и да се 
съкрати съответния персонал и разходи! И съкращаване на поне един рудник в Мини „Марица Изток“!", пишат от трите 
организации. 
Ето и пълния текст на позицията: 
Кражбите могат да имат различни основания – от алчност, от корупционен интерес, от ... глад? Но и от глупост или 
некадърност – кражбата си остава престъпление! 
Както е престъпление и да се подминава подобно деяние. 
За пореден ден българският потребител на електроенергия е окраден. Без значение дали е обикновен човек или 
индустриално предприятие. Ограбени сме всички от държавната енергетика с милион и половина лева само днес, само 
за един ден. Изчислено по разликата между псевдопазарната цена и цената, над която ТЕЦ „Марица Изток 2“ работи на 
печалба. Ако отчитаме и разликата до реалната цена на АЕЦ "Козлодуй", грабежът достига 4 милиона лева. За един ден. 
Как става така? Защо? 
Вместо да работи и да предлага електроенергия до капацитета си, щом набеденият електроенергиен пазар стигне до 
цени от 136 лева за мегаватчас, ТЕЦ „Марица Изток 2“ се крие! Или може би свенливо отстъпва възможността за печалба 
другиму? Но не се сещаме на кого ... 
Сещаме се обаче, че тази „свенливост“ ни излиза двойно, защото доплащаме под формата на какви ли не такси и 
помощи това неработене, включително и с бонусите на миньори, енергетици и футболисти. 
В момент на тежка криза, не само не се помага адекватно, но и се товарят със стотици милиони фирмите и хората. 
Искаме спешно да се пуснат всички блокове на ТЕЦ „Марица Изток 2“ или веднага да се извадят от експлоатация и да се 
съкрати съответния персонал и разходи! И съкращаване на поне един рудник в Мини „Марица Изток“! 
Кой трябва и може да промени това? Имената са публично известни, а подредени по власт са: Бойко Борисов – 
министър-председател, Теменужка Петкова – ресорен министър, Жаклин Коен – изпълнителен директор на БЕХ, Живко 
Динчев – изпълнителен директор на ТЕЦ „Марица Изток 2“. 
Властимащи, призоваваме ви към нещо простичко – моля, свършете си работата! 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/212229-aikb-imame-nay-golyama-vazmozhnost-da-podkrepim-ikonomikata-si
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Novini.bg 
 
√ АИКБ, БТПП и КРИБ: Само днес държавната енергетика ограби цялото общество с 1,5 млн. лв.  
Кражбите могат да имат различни основания – от алчност, от корупционен интерес, от ... глад? Но и от глупост или 
некадърност – кражбата си остава престъпление! Както е престъпление и да се подминава подобно деяние. 
Това пише в официално прессъобщение на национално представителните работодателски органзиции АИКБ, БТПП и 
КРИБ по повод адекватното производство на електрическа енергия енергия. Публикуваме становището без редакторска 
намеса: 
"За пореден ден българският потребител на електроенергия е окраден. Без значение дали е обикновен човек или 
индустриално предприятие. Ограбени сме всички от държавната енергетика с милион и половина лева само днес, 
само за един ден. Изчислено по разликата между псевдопазарната цена и цената, над която ТЕЦ „Марица Изток 2“ 
работи на печалба. Ако отчитаме и разликата до реалната цена на АЕЦ Козлодуй, грабежът достига 4 милиона 
лева. За един ден. 
Как става така? Защо? 
Вместо да работи и да предлага електроенергия до капацитета си, щом набеденият електроенергиен пазар стигне до 
цени от 136 лева за мегаватчас, ТЕЦ „Марица Изток 2“ се крие! Или може би свенливо отстъпва възможността за печалба 
другиму? Но не се сещаме на кого ... Сещаме се обаче, че тази „свенливост“ ни излиза двойно, защото доплащаме под 
формата на какви ли не такси и помощи това неработене, включително и с бонусите на миньори, енергетици и 
футболисти. 
В момент на тежка криза, не само не се помага адекватно, но и се товарят със стотици милиони фирмите и хората. 
Искаме спешно да се пуснат всички блокове на ТЕЦ „Марица Изток 2“ или веднага да се извадят от експлоатация и да се 
съкрати съответния персонал и разходи! И съкращаване на поне един рудник в Мини „Марица Изток“! 
Кой трябва и може да промени това? Имената са публично известни, а подредени по власт са: Бойко Борисов – 
министър-председател, Теменужка Петкова – ресорен министър, Жаклин Коен – изпълнителен директор на БЕХ, Живко 
Динчев – изпълнителен директор на ТЕЦ „Марица Изток 2“. Властимащи, призоваваме ви към нещо простичко – моля, 
свършете си работата!". 
 
Manager.bg 
 
√ Бизнес организациите: Губим по 4 млн. лв. всеки ден заради злоупотреби в енергийния сектор 
Трите от основните бизнес организации в България - Българската търговско промишлена палата (БТПП), Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) – 
излязоха с обща позиция, в която твърдят, че българските потребителите са ощетявани с по 4 млн. лв. ежедневно заради 
изкривяване в пазара на електроенергия. 
Според тях това става защото най-голямата ТЕЦ у нас – държавната „Марица Изток 2“ – се крие когато цените на 
електроенергийния пазар достигнат 136 лв. на мегаватчас. „Или може би отстъпва възможността за печалба другиму?“, 
се казва в  позицията. 
„Ограбени сме всички от държавната енергетика с милион и половина лева само за един ден. Изчислено по разликата 
между псевдопазарната цена и цената, над която ТЕЦ „Марица Изток 2“ работи на печалба. Ако отчитаме и разликата до 
реалната цена на АЕЦ Козлодуй, грабежът достига 4 млн. лв. за един ден“, се казва още в позицията на трите 
организации. 
Затова те настояват или спешно да се пуснат всички блокове на ТЕЦ „Марица Изток 2“ или веднага да се извадят от 
експлоатация и да се съкрати съответния персонал и разходи. 
Както е известно от 2014 г. насам държавният ТЕЦ е на загуба, най-вече заради големите глоби, които трябва да плаща за 
въглеродни емисии – през първите 9 месеца на 2020 г. загубата възлиза на 191 млн. лв. Освен това Българският енергиен 
холдинг увеличи през тази година капитала на централата с близо 600 млн. лв.  Въпреки държавната подкрепа 
централата е произвела с 45% по-малко електроенергия през тази година. 
 
19 минути 
 
√ АИКБ иска 150 милиона и за работещи предприятия, но с голям спад на приходите  
Втората вълна от разпространението на коронавируса предизвика разширение на рамката на ЕС за държавните помощи 
на бизнеса. Сега в Евросъюза при спад над 30% на продажбите за едно предприятие то подлежи на помощ от 
правителството. Това заяви пред БНТ Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България. 
Преценявайки тази възможност, от асоциацията предлагат българските предприятия със спад на приходите от над 40% 
през последните три месеца да бъдат подкрепени от бюджета. Според Велев има възможност да бъдат определени 150 
милиона към бюджетния дефицит, тъй като той е е сравнително нисък. 
Сега това е начинът, смята бизнесменът, тъй като бюджетният излишък вече се е стопил по време на първата вълна на 
пандемията. 
Сумата 150 милиона е била изчислена през европейската рамка на помощта и БВП на страната. По експертното му 
мнение, така ще бъдат подпомогнати пропорционално всички тежко засегнати бизнеси, а не само тези, които са 
затворени и които ще се възползват от помощта по линия на ОП "Конкурентоспобност". 
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Велев се надява да бъдат продължени и други икономически мерки за засегнатите от пандемията фирми, например, 
мярката в подкрепа на заетостта. ЕК позволява тази мярка да действа до 30 юни. Добре е тя да продължи до тази дата и у 
нас, добави Велев. 
 
В. Труд 
 
√ Работодателските организации към властта: За пореден ден българският потребител на електроенергия е окраден  
Национално представителните работодателски организации АИКБ, БТПП и КРИБ излязоха със становище във връзка с 
производството на ел. енергия: 
Ето какво пише в него: 
"Кражбите могат да имат различни основания – от алчност, от корупционен интерес, от ... глад? Но и от глупост или 
некадърност – кражбата си остава престъпление! 
Както е престъпление и да се подминава подобно деяние. 
За пореден ден българският потребител на електроенергия е окраден. Без значение дали е обикновен човек или 
индустриално предприятие. Ограбени сме всички от държавната енергетика с милион и половина лева само днес, само 
за един ден. Изчислено по разликата между псевдопазарната цена и цената, над която ТЕЦ „Марица Изток 2“ работи на 
печалба. Ако отчитаме и разликата до реалната цена на АЕЦ Козлодуй, грабежът достига 4 милиона лева. За един ден. 
Как става така? Защо? 
Вместо да работи и да предлага електроенергия до капацитета си, щом набеденият електроенергиен пазар стигне до 
цени от 136 лева за мегаватчас, ТЕЦ „Марица Изток 2“ се крие! Или може би свенливо отстъпва възможността за печалба 
другиму? Но не се сещаме на кого ... 
Сещаме се обаче, че тази „свенливост“ ни излиза двойно, защото доплащаме под формата на какви ли не такси и 
помощи това неработене, включително и с бонусите на миньори, енергетици и футболисти. 
В момент на тежка криза, не само не се помага адекватно, но и се товарят със стотици милиони фирмите и хората. 
Искаме спешно да се пуснат всички блокове на ТЕЦ „Марица Изток 2“  или веднага да се извадят от експлоатация и да се 
съкрати съответния персонал и разходи! И съкращаване на поне един рудник в Мини „Марица Изток“! 
Кой трябва и може да промени това? Имената са публично известни, а подредени по власт са: Бойко Борисов – 
министър-председател, Теменужка Петкова – ресорен министър, Жаклин Коен – изпълнителен директор на БЕХ, Живко 
Динчев – изпълнителен директор на ТЕЦ „Марица Изток 2“. 
Властимащи, призоваваме ви към нещо простичко – моля, свършете си работата!" 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ Румен Радев: Указът за изборите ще бъде обнародван до 26 януари 
Дилемата не е между избори и здравето на хората, каза президентът 
Указът за изборите ще бъде публикуван в държавен вестник до 26 януари, но дилемата не е избори или здравето на 
хората, защото то пострада от тази власт. Това каза президентът Румен Радев в предаването "Годината" по Дарик радио, 
цитиран от Агенция Фокус. Той попита дали някой може да даде гаранция, че април или май обстановката ще бъде по-
облекчена, отколкото в края на март.  
"Имам последователна политика по отношение на тези избори. Още от февруари тази година снех доверие от това 
правителство, през лятото му поисках оставката. Беше ясно накъде отиват нещата. Имаше сериозни нагласи за 
предсрочни избори, но всеки ден с това управление е пагубен за България. Пагубен за източването на бюджета, за 
здравето на хората, за оцеляването ни като нация“, каза президентът. 
Според президента всеки, който има амбиция да управлява, трябва да покаже, че той ще може да управлява тази страна 
в „непрекъснати кризи". Президентът заяви, че ще отчете всички фактори за датата на изборите. "Причината да сме в 
това състояние е точно поради това управление. Тук дилемата не е между избори и здравето на хората, защото то 
пострада тъкмо от тази власт, която в продължение на години разгражда социалните системи и ги доведе до днешното 
плачевно състояние. Това обществено заболяване се лекува с възможно най-бързи, честни, прозрачни избори", посочи 
още Румен Радев. 
 
√ ИПИ: Социалната политика в България не постига желаните резултати 
Разходите за пенсии са близки до средните нива за ЕС, но политиката не е достатъчно ефективна при намаляване 
на неравенствата, пише Калоян Стайков 
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На фона на пандемията от пролетта, последствията от нея, настъпилата втора вълна през есента и предстоящите избори 
през 2021 г. темите за бедността, неравенствата и социалната политика остават на заден план. Има всички основания 
обаче да смятаме, че настоящата икономическа криза засяга неравномерно отделните бизнеси и домакинства, а в част от 
случаите това ще изостри недостатъците на съществуващата система за социално подпомагане. Това прогнозира в 
анализа си Калоян Стайков от екипа на Института за пазарна икономика. 
Ефективността на социалната политика в сравнителен аспект е предмет на нов доклад на ИПИ, който ще бъде достъпен 
на нашия сайт до края на годината, като в следващите редове представяме накратко основните изводи от анализа. 
Въпреки продължаващата конвергенция на доходите – БВП на човек от населението по стандарт на покупателна 
способност[1] през 2019 г. е 53% от средното за Европейския съюз  в сравнение с 40% през  2007 г. – те остават на най-
ниските нива в ЕС, а делът на населението в риск от бедност – на най-високите. Докато икономиката расте сравнително 
бързо, например в периода 2015-2019 г., социалните плащания се увеличават и проблемът изглежда като да е под 
контрол, но това е като замитане на проблемите под килима. 
Дебатът за бедността и неравенствата в България често се свежда до дебат за данъчната система и това колко е „честно“ 
физическите лица да плащат еднакъв дял от доходите си – 10% - и защо тези с по-високи доходи не плащат повече. 
Реално, социалната политика не се вълнува от това колко „честни“ са приходоизточниците, а от количеството на 
събраните средства, като през 2019 г. 5% от данъкоплатците плащат 30% от приходите от данъка върху доходите на 
физическите лица. С други думи – лицата с по-високи доходи имат значително по-голямо участие  при финансирането на 
публичните разходи. 
Сред основните индикатори за измерване на подоходното неравенство е Коефициентът на Джини, който измерва до 
каква степен разпределението на доходите в икономиката се отклоняват от перфектното (равномерното) разпределение. 
На база на изследването за доходите и условията на живот (EU-SILC) Евростат публикува три различни изчисления на 
коефициента на Джини в зависимост от разреза на доходите на населението. 
Примерът на България е достатъчно красноречив за ефекта от данъчната политика върху неравенствата. Още с 
въвеждането на плосък данък върху доходите на физическите лица през 2008 г. неравенството в България, измерено 
чрез Джини коефициента на еквивалентния разполагаем доход преди пенсии и социални трансфери[2], е почти 
идентичен със средно претегленото му ниво в страните членки на ЕС, повечето от които имат пропорционално 
подоходно облагане. 
Нещо повече – нивото на неравенствата в България по този показател остава под средното за ЕС чак до 2015 г. Вярно е, че 
то се увеличава след 2009 г., но същото може да се каже и за средното ниво в ЕС, което е още един аргумент за това, че 
данъчната политика сама по себе си не оказва значително влияние върху неравенствата в дадена страна. 
 
Джини коефициент на еквивалентния разполагаем доход след данъци и осигуровки и преди пенсии и социални 
трансфери в България и среднопретеглено за ЕС 

 
*Данните за ЕС включват Великобритания 
**Има прекъсване в данните за България през 2016 г., което ги прави несравними с предходни години; не са 
публикувани данни за Великобритания след 2017 г. 
Източник: Евростат, изчисления на ИПИ 
 

https://ime.bg/
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Проблемите при борбата с бедността и неравенствата в България са значително по-ярко изразени в пенсионната и 
социалната политика, които не постигат основната си цел – осигуряване на достатъчен заместващ доход и в резултат - 
намаляване на риска от бедност. Въпреки положителната тенденция при пенсионната политика в страната – Джини 
коефициентът през 2018 г. намалява с 11,5 пункта след изплащане на пенсии в сравнение с 10,5 пункта през 2008 г., 
напредъкът е минимален и България все още изостава значително от средните за ЕС нива. 
Заедно с това се наблюдава и влошаване при намаляването на неравенствата в периода 2017-2018 г., които се 
характеризират с високи темпове на икономически растеж и ръст на доходите. Нещо повече – разликата в ефективността 
на пенсионната политика (понижението в Джини коефициента) в България и средно за ЕС се увеличава от 3,2 пункта през 
2008 г. до 5,3 пункта през 2018 г. Това показва, че тази политика не само не е достатъчно ефективна за намаляване на 
неравенствата в страната спрямо средноевропейските нива, но и ефективността ѝ се влошава. 
Дежурното обяснение за слабия резултат от пенсионната политика е, че за нея се отделят малко средства, но данните не 
подкрепят тази хипотеза. Разходите за пенсии в България се увеличават от около 6,2% от годишния БВП в периода 2006-
2008 г. до около 9,4% в периода 2009-2018 г. Това е увеличение от над 50%, докато в същия период средните разходи за 
пенсии, в ЕС се увеличават с около 11%. 
Въпреки стръмното увеличение на разходите за пенсии в България то има недостатъчен ефект при борбата с 
неравенствата, тъй като разликата между намаляването на бедността в България и средното ниво за ЕС се увеличава. 
Казано по друг начин, през 2018 г. България харчи 8,9% от БВП за пенсии и постига понижаване на неравенствата в 
размер на 11,5 пункта в Джини коефициента, докато средният разход в ЕС е 10,1% от БВП, който води до понижение на 
неравенствата в размер на 16 пункта от Джини коефициента. Това означава, че с допълнителен разход от 1 пр.п. от БВП в 
средно за ЕС политиката постига близо 35% по-добър резултат в намаляване на бедността в сравнение с България. 
 
Разходи за пенсии, като дял от БВП, и понижение на неравенствата, измерено чрез Джини коефициент на 
еквивалентния разполагаем доход преди и след пенсии, но без социални разходи, в България и средно за ЕС 

 
Източник: Евростат, изчисления на ИПИ 

 
Част от обяснението може да се намери в големия брой пенсионери с основен размер на пенсиите под линията на 
бедността. Така например към 31 декември 2019 г. над 2/3 от пенсионерите, получаващи пенсия за осигурителен стаж и 
възраст, пенсии, несвързани с трудова дейност и пенсии за трудова злополука и професионална болест имат общ 
месечен доход под линията на бедността за годината. 
От това личат дълбоките наследствени проблеми в пенсионната система, които заслужават задълбочен анализ и 
изготвяне на пакет от мерки за решаването им. Номиналното увеличение на пенсиите очевидно е необходимо, но 
недостатъчно условие за намаляване на бедността и неравенствата и е необходимо да бъде подкрепено от други мерки 
за пенсионерите с най-ниски доходи от пенсия. 
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За разлика от разходите за пенсии, които са около средноевропейските нива, социалните разходи в България  са 
значително по-ниски в сравнение със средните нива в ЕС като дял от БВП, за което съществуват както обективни, така и 
субективни причини.  Средният размер на социалните разходи, като дял от БВП, е около 8,8% в периода 2006-2018 г., 
докато в България е 3,6%. 
Предвид слабите резултати, които тази политика постига би следвало да се помисли за възможности за увеличаване на 
разходите по тази линия. Последното важи с още по-голяма сила, като се има предвид неефективната пенсионна 
политика, т.е. ако изплащането на пенсии не води до значително намаляване на бедността и неравенствата, то един от 
възможните варианти е тя да се подпомага от социалната политика. 
Социални разходи, като дял от БВП, и понижение на неравенствата, измерено чрез Джини коефициент на 
еквивалентния разполагаем доход преди и след социални разходи, които не включват пенсии, в България и средно за 
ЕС 

 
Източник: Евростат, изчисления на ИПИ 

 
Увеличаването на разходите само по себе си не означава повишаване на постигнатия резултат, а заключенията от редица 
анализи за ефектите от социалните плащания в България, включително на ИПИ, показват редица неефективности. 
Поредният пример в това отношение, за който ИПИ вече писа, е от одитен доклад на Сметната палата за ефективността 
на мерките за борба с бедността за постигане на националната цел, заложена в Стратегия „Европа 2020“. Някои от 
основните критики към приложените мерки включват: 
Липса на система от индикатори за проследяване на напредъка по изпълнението. При част от мерките няма и целеви 
стойности, нито какъв ресурс е необходим за изпълнението им; 
Липса на ясен фокус върху целевите групи, няма анализ на резултатите в регионален аспект, нито на влиянието на 
демографските и миграционни процеси; 
Липса на ясни функции на отговорните министри и организация за наблюдение, управление, контрол и отчитане, което 
не позволява адекватното проследяване на напредъка по мерките; 
Липса на анализ и оценка на степента на постигане на индикаторите за изпълнение, както и анализ на въздействието на 
изпълнените мерки в приетите отчети. Не са правени прогнози за изпълнение на целите. 
Огромни закъснения и незаинтересованост – първоначалните планове за изпълнение са приети с 8 месеца закъснение и 
то със сериозни слабости по процеса на организация на планирането, ограничени насоки за работа, липса на анализ на 
дейностите. Последващите планове за изпълнение и отчитане на предходни периоди също са приети със закъснения и 
при много ниска посещаемост на заседанията на работната група (средно 31% от членовете). 
Липсват част от документите за работата на работната група. 
Борбата с бедността и неравенствата е сред основните приоритети на Европейския съюз до 2020 г. и един от ключовите 
елементи в обсъжданите в момента Многогодишна финансова рамка и новият инструмент за възстановяване „Следващо 
поколение ЕС“. 
Както се вижда от направения анализ, данъчното облагане има по-скоро положителен ефект и намалява неравенствата, 
докато пенсионната и социалната политики не постигат желания ефект. 
Разходите за пенсии са близки до средните нива за ЕС, но политиката не е достатъчно ефективна при намаляване на 
неравенствата. За сметка на това, социалните разходи са значително по-ниски в сравнение със същите в ЕС, но поради 
популизъм, разхищения, липса на насоченост към най-нуждаещите се и др. фактори, те са изключително неефикасни, 
както се вижда и от скорошния доклад на Сметната палата. 
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За подобряване на тези политики е необходим по-задълбочен анализ на прилаганите мерки и идентифициране на 
конкретни пречки пред повишаване на ефективността. Едва след това може да се търсят възможните решения, които 
вероятно включват, но не се изчерпват единствено с увеличаване на разходите. 
-------------------------------------------------- 
[1] Стандарт на покупателната способност (СПС) е единна условна валута, която изравнява покупателната 
способност на различните национални валути, т.е. 1 СПС купува еднакво средно количество стоки и услуги във 
всички страни, докато за да се купи същият обем стоки и услуги в зависимост от националното ценово равнище ще 
бъде необходимо различно количество национална валута 
[2] Този доход се изчислява като от целия доход на домакинството се приспаднат платени данъци и  социални 
осигуровки и се коригира на база структурата на живеещите в домакинството лица - Евростат, обяснителни 
бележки - https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Equivalised_disposable_income 
 
БНР 
 
√ Фонд „Земеделие“ изплаща 90 милиона лева на фермери 
Фонд „Земеделие“ ще преведе днес 90 милиона лева на стопаните, които работят в необлагодетелствани райони. 
Това са две мерки от селската програма на Европейския съюз, по която фермерите получават компенсаторни плащания 
за това, че са в планински или в други райони със значителни природни ограничения. 
Право на подпомагане по тези мерки имат над 30 хиляди земеделски стопани у нас. 
Плащането за необлагодетестваните райони е последното за тази година и с него сумата, която българските фермери 
получават като финансова помощ, става 3 милиарда и 100 милиона лева, като това е най-голямата сума, изплащана в 25-
годишната история на Фонд „Земеделие“. 
 
√ Бизнесът вече може да кандидатства за помощ пред НАП  
От днес бизнесът, засегнат от ограничителните мерки срещу Covid-19, може да кандидатства пред Националната агенция 
по приходите за помощ до 150 000 лева оборотни средства. 
Подпомагането на компаниите, което ще се осъществи по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, е 
на обща стойност 156 милиона лева, заяви министърът на икономиката Лъчезар Борисов. Срокът за кандидатстване е две 
седмици. 
Фактическото пристигане на парите при компаниите може да се осъществи, когато Брюксел даде зелена светлина на 
пренасочването на ресурс от оперативната програма, уточни Борисов като подчерта, че бизнесът може да кандидатства 
по схемата, дори ако ползва някоя от другите линии за държавно подпомагане в условията на Ковид-19. 
Допустими ще бъдат разходите, необходими за преодоляване на недостиг на оперативни средства, настъпил в резултат 
на заповедта на министъра на здравеопазването, каза Лъчезар Борисов. 
Различните компании имат право на 10 или 20 процента от оборота за подпомагане, уточни Галя Димитрова, 
изпълнителен директор на НАП: 
"Процент от оборота на конкретните обекти, реализиран през периода на 2019 година, съответстващ на периода, през 
който обектите са преустановили дейност през тази година". 
Милена Кръстанова от агенцията поясни, че ако едно предприятие има обекти в и извън МОЛ, ще трябва да подаде 
заявление само за обекта с преустановена дейност. 
 
√ Монтажници и машинни оператори търсят във Велико Търново  
Работодателите в Велико Търново, Елена и Златарица са запазили 775 работни места по мерките за краткосрочна 
подкрепа на заетостта. Обявени са 210 свободни позиции, съобщават от Бюрото по труда. 
Местният бизнес търси кадри за преработващата промишленост, производството на храни и облекло, сочат данните на 
Бюрото по труда във Велико Търново. 
Най-търсените професии са на монтажниците и на машинните оператори, има недостиг на медици, както и на работници 
за чистотата. Безработицата в община Велико Тръново е 4,5 %, което е значително под средното за страната ниво. В 
община Елена безработицата е 9,4%, а за община Златарица – 16,6 на сто. 
По проекта „Запази ме” са приети заявления от 110 работодатели от трите общини за изплащане на компенсации  на 
работници и служители за периода на неплатен отпуск 
 
√ Германия свиква среща на ЕС заради новия щам на Covid-19 
Германия, която е ротационен председател на ЕС, свиква днес спешна среща на ЕС заради новия щам на коронавируса, 
установен във Великобритания, предаде ДПА. 
Десетки страни, включително Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Белгия, Полша, Канада, Салвадор и Иран 
въведоха ограничения за пътници и полети от Великобритания след съобщението, че новият щам е довел до бързо 
увеличаване на случаите в страната. България също забрани полетите от Обединените кралство, приемайки по 
изключение тази нощ три полета, тъй като българските граждани вече са били на летищата към момента на обявяване на 
забраната. 
Берлин задейства интегрирания механизъм на ЕС за реакция на политическо равнище при кризи, съобщи говорителят на 
германското председателство Себастиан Фишер. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Equivalised_disposable_income
https://bnr.bg/horizont/post/101392437/szo-e-v-kontakt-s-london-zaradi-novia-shtam-na-koronavirusa
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Контролът върху пътуванията до и от европейските страни е в правомощията на националните правителства, но 
Европейската комисия може да координира, да улеснява размяната на информация и да дава препоръки, отбелязва 
ДПА. 
Новият щам на Covid-19 е открит у пациент в Италия, съобщи италианското здравно министерство. Пациентът се е 
завърнал преди дни от Великобритания с полет до римското летище Фиумичино и в момента е в изолация. 
Според Световната здравна организация новата версия на коронавируса е била установена и в Нидерландия, Дания и 
Австралия. 
Пристигащите в Гърция от Великобритания ще бъдат поставяни под 7-дневна карантина. За пристигащите от останалите 
страни в Гърция задължителната карантина е тридневна. 
От днес в Сърбия ще се влиза само с отрицателен PCR тест за коронавирус, а за гражданите, които нямат такъв, е 
предвидена изолация за десет дни. 
 
√ Накъде ще гледат инвеститорите през 2021 г.? 
Това, което е работило през последното десетилетие, едва ли ще работи през следващото  
В началото на 2020 г. безработицата в САЩ достигна 50-годишно дъно, инвеститорите продължаваха да се възползват от 
най-дългия бичи пазар в историята, а с намаляването на напрежението в търговската война с Китай перспективите за 
годината бяха обещаващи, пише в свой анализ The Wall Street Journal. 
След това всичко приключи, когато новият коронавирус затвори икономиките по целия свят. Изведнъж повечето 
американци останаха по домовете си и несъществените фирми бяха принудени да затворят. Всички рекорди бяха 
счупени, когато 10 млн. души подадоха молби за обезщетения при безработица през втората половина на март и 
фондовият пазар се разклати и премина от бичи към мечи пазар най-бързо от всеки друг път в историята – само за 28 
дни. 
Така до края на първото тримесечие S&P 500 отписа близо 20% от стойността си. По-малките компании дори отчетоха 
спад в стойността на книжата си с над 30%. Единствената дума, която описва, случващото се през тази година е 
„безпрецедентно“. Това не беше Голямата депресия или Голямата рецесия, а нещо съвсем различно. Глобалната 
икономика беше поставена в кома. Финансовите модели не просто бяха изкривени, те бяха счупени. 
И след забележителният спад, акциите организираха още по-забележимо завръщане. Възходът, който започна в края на 
март, се задържа през април, и изведе Dow Jones Industrial Average до нови рекордни върхове, пробивайки границата от 
30 хил. долара. 
Но приливът не вдигна всички лодки. Компании като Facebook, Amazon, Apple, Netflix и компанията майка на Google 
Alphabet, заедно с Microsoft се възползваха от поскъпването на акциите, стимулирано от здравната криза, която остави 
хората по домовете им, вторачени в телефони и компютри.  
Тези компании, които наистина са от съществено значение за ежедневието на много хора, продължават да поддържат 
огромни оценки. Например Apple се радва на пазарна капитализация от 2 трилиона долара. Дори имаше момент, когато 
пазарната капитализация на Apple надхвърли общата стойност на всички 2000 по-малки компании в индекса Russell 2000. 
В предишните пазарни цикли по-бързо растящите акции с малка капитализация обикновено се търгуваха на по-големи 
върхове, отколкото големите компании, които се смятаха за по-безопасни, но чийто голям размер пречи на растежа. 
Повечето хора считат S&P 500 за индекс, широко представящ големите корпорации в различни отрасли, като така се 
явява и показател за здравето на американската икономика. Но когато шест компании представляват близо 25% от 
индекса и допринасят за 77% от ръстовете му през 12-те месеца до септември, човек трябва да се замисли. 
Сега да видим какво се е случило за последните 10 години към 30 септември 2020 г. Широкият показател S&P 50 е 
нараствал средно с 13.74% на година в сравнение с 9.85% за индекса Russell 2000. 
Но това, което е работило през последното десетилетие, едва ли ще работи през следващото, пише The Wall Street 
Journal. Налице са големи възможности за възползване от стойностните акции. В 14 от последните 14 икономически 
възстановявания стойностните акции са повеждали във всички сектори. Освен това стойностните книжа се представят 
добре в периоди, когато печалбите и лихвените проценти се ускоряват. 
След 10 години очакванията са стойностните акции да покажат добър растеж и по-малките компании да надминат по-
големите, тъй като световната икономика ще се възстановява и търсенето ще расте. 
В сегашният момент стойностните акции изглеждат по-атрактивни от големите компании, се посочва още в анализа. 
Ключови дати за пазара през 2020 г.: 
19 февруари: Nasdaq и S&P 500 достигат до рекорди; 
27 февруари: Заради страховете от коронавируса основните американски борсови индекси отчитат спад с поне 12% от 
последните си рекорди. За S&P 500 преминаването към корекция отне само шест търговски сесии; 
11 март: Най-дългият бичи пазар за американски акции приключва, тъй като Dow Jones Industrials затваря с 20,3% под 
най-скорошния си връх; 
23 март: S&P 500 затваря с 34% под рекорда си, достигнат малко повече от месец по-рано; 
24 март: Акциите поскъпват на фона на сигнали, че законодателите се доближават до сделка за голям пакет стимули. Dow 
Jones Industrials скача с повече от 11%, най-добрият му ден от 87 години; 
31 март: Въпреки възстановяването в края на март, американските акции изпращат най-лошото си тримесечие след 
финансовата криза; 
30 юни: След първото тримесечие акциите в САЩ се възстановяват в рамките на най-доброто си тримесечие от повече от 
20 години. S&P 500 се повиши с 20%, Dow с 18%, а Nasdaq с 31%; 
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18 август: S&P 500 затваря рекордно висока стойност, заличавайки загубите от срива през февруари-март, предизвикан от 
пандемията; 
24 ноември: Dow Jones Industrials за първи път затварят над 30 000 пункта. S&P 500 също поставя рекорд. 
 
БНТ 
 
√ Среднощен брифинг заради забраната за влизане от Великобритания в България  
Днес е свикан извънреден Европейски съвет, съобщи здравният министър проф. Костадин Ангелов. Лидерите на 
страните-членки ще обсъдят общи мерки за Европейския съюз срещу разпространението на новия щам на COVID-19. 
Ангелов, заедно с вътрешния министър Христо Терзийски, дадоха извънреден брифинг на Летище София в 3 часа тази 
нощ. 
Последните три самолета от Великобритания кацнаха у нас през нощта на летищата в София, Пловдив и Варна. Въпреки 
забраната за полети от Острова, която влезе в сила от полунощ, за тези самолети беше направено изключение. 
Последният самолет от Лондон кацна на Летище София пет минути преди 3 часа през нощта.  
Изобщо не е добро утрото. - Защо? - Е как защо, прибирам се за Коледа, 10 дена карантина. Простотии, глупости, 
лъжи, пандемии, мандемии, сподели един от пътниците. 
Както видях, моят полет е последният допуснат до летището, което не мисля, че е редно по това време на празниците, но 
щом има хора, които така са решили, ще спазваме правилата доколкото е възможно, сподели друг от пристигащите. 
Освен в София, летищата във Варна и Пловдив също са приели два самолета от Острова след полунощ, въпреки 
забраната. Здравният министър обясни, че това е единственото изключение. 
проф. Костадин Ангелов, министър на здравеопазването: Твърдо сме решени да опазим границите на България от 
новия щам на коронавируса и да запазим колкото се може повече хора здрави докато дойде ваксината, за да могат 
съответно те да придобият необходимия имунитет и да се справят с вирус. Това, което знаем със сигурност за новия щам 
на вируса, са две неща - първото е, че той се предава по-бързо и второ е, че той се влияе от новата ваксина, която 
започваме да правим в България на 27 декември. 
- Кое налага тези три полета да правят изключение, това че са излети преди полунощ българско време от 
територията на Великобритания или някаква друга причина? 
- Тук сме, за да направим проверка как влизат всички пътници на територията на България. Изключението е именно това, 
че за тези полети българските граждани вече бяха по летищата. Беше невъзможно да бъдат канселирани и трябваше да 
се приберат у нас. Това, че това са единствените причини, които са ни водили при вземането на това решение. 
След издаването на заповедта за задължителна 10-дневна карантина на пристигащите от Великобритания у нас със 
самолети от Острова са пристигнали общо 667 пътници. 
Христо Терзийски, министър на вътрешните работи: Всички са карантинирани, с изключение на осем, които не 
желаят да бъдат карантинирани и в транзитни зони ще изчакат полети за обратно. Това са шестима граждани на 
Великобритания. Една българска гражданка и един гражданин на Австралия, които ще изчакат съответни полети за 
връщане. 
Отказалите карантина са кацнали с полетите на Летище София снощи между 20 и 21 часа. Тези пътници бяха и 
изненадани от промяната на ситуацията: 
Това най-малко е неуместно. - Защо? - Значи, когато се качихме, се качихме при съвсем други условия. Много от нас 
имаме работа, бизнес. Т.е. ние се качихме при условия, че няма карантина тук, взели сме това решени напълно 
съзнателно. След три часа полет, в който естествено ние няма как да променим нищо, слизаме и ни казват, че ние трябва 
да сме под карантина и на всичкото отгоре доколкото разбирам, не знам дали съм точен, до 31 януари няма да има 
полети обратно. 
Кога трябваше да се връщате? 
- На 5 януари. - И сега какво ще правите? - Ще стоим вкъщи. - А неочакваната карантина как променя плановете ви? - Ами, 
доста. Не сме дошли да си стоим вкъщи 10 дена. Ние ще сме тук две седмици така или иначе, така че не е много приятно. 
От полунощ са затворени и сухопътните граници за пристигащи от Великобритания. През тях ще бъдат допускани само 
български граждани, които са тръгнали от Острова, както и такива със статут на постоянно пребиваващи. 
Министър Терзийски, как ще контролирате пристигащите на сухопътни граници? Очаква се всички да твърдят, че 
идват от различни страни, как ще разбирате, че са тръгнали от територията на Обединеното кралство? 
Христо Терзийски, министър на вътрешните работи: Гранична полиция ще прави съответните проверки в 
информационните масиви и ще установява факти и обстоятелства относно движението на всеки един, който влиза в 
страната. 
Министър Костадин Ангелов допълни, че се очаква да има общи действия на Европейски съюз срещу разпространението 
на новия щам. 
проф. Костадин Ангелов, министър на здравеопазването: Знаете, че има свикан извънреден съвет на ЕС. Така че 
колегите ще заседават и ще вземат решения, които да са в действия, валидни за цялото пространство за всички държави 
членки. 
 
√ Мария Габриел: До 6 месеца ще заработи европейска платформа с качествено съдържание за образованието  
Трябва сериозно да се работи за постигане на свързаност с интернет в нашата страна, каза българският 
еврокомисар Мария Габриел в "Денят започва с Георги Любенов". 

https://bnt.bg/bg/a/denyat-zapochva-s-georgi-lyubenov
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Само така според нея ще могат да се подготвят условията за предизвикателствата, които стоят пред образованието за 
младите хора и за учителите. 
Европейската комисия е отпуснала достатъчно средства за подготовка и обучение на преподаватели за работа с 
дигитално съдържание и за създаване на такова съдържание. В иновационния бюджет на ЕК са предвидени 26 милиарда 
евро за образование по програмата Еразъм+, в рамките на която се очаква да бъдат създадени голям броя нови 
учителски академии. 
Мария Габриел, в чийто ресор е и културата, обеща подкрепа за творците. За тях се планира създаване на нова Общност 
на знанието. Тя ще включва не само дигитализиране на културно наследство, но и работа по програма "Хоризонт 
Европа". Ще се работи активно финансира издаването на книги, преводите, създаването музика, ще се подкрепят артисти 
от всички сфери на изкуството. 
Българският еврокомисар коментира и проблема за ваксините, като заяви, че има всички предпоставки ваксинирането да 
започне едновременно във всички страни членки на 27-28 декември. Според нея по отношение на ваксинирането е 
необходима широка разяснителна работа, тъй като и у нас, и в Европа има недоверие към ваксините. Такава кампанията 
трябва да обяснява и страничните ефекти. 
 
Profit.bg 
 
√ България е сред зелените енергийни отличници в ЕС  
Делът на алтернативните енергийни източници в общия енергиен микс на Европейския съюз достига 19.7% през 2019 г. 
Това показват данните на Евростат. 
14 от държавите членки на Общността вече са постигнали заложените за 2020 г. национални цели за дела на зелената 
енергия. 
Сред тях е и България, като у нас делът на алтернативните енергоизточници достига 21.6%. Страната ни е на 12-о място в 
ЕС по дял на зелената енергия в общия микс. 
Абсолютният "шампион" в сферата на зелената обаче е Швеция, където делът ѝ достига 56.4 на сто. 
На втора и трета позиция са съответно Финландия (43%) и Латвия (41%). 
Държавите, които все още са далеч от постигането на целите за 2020 г., са Франция (17.2%, или с 5.8 процентни пункта 
под целта), Нидерландия (8.8%, или с 5.2 пр. п. под целта), Ирландия (12%, или с 4 пр. п. под целта) и Люксембург (7%, 
или с 4 пр. п. под целта). 
 

 
 
Сред страните, в които делът на алтернативните енергоизточници остава сравнително нисък, попадат още Малта и 
Белгия съответно с 8.5% и 9.9%.  
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√ Управителят на БНБ каза кога вероятно започваме да пазаруваме с евро  
1 януари 2024-та е датата, на която най-вероятно българите ще започнат да пазаруват с евро. Това прогнозира пред 
Дарик радио управителят на БНБ Димитър Радев. 
По думите му, влизането на страната ни в ERM 2 ще ускори процеса на реално доближаване на икономиката ни до тази 
на еврозоната, а също на доходите ни до средноевропейските. А прогнозата му за лихвите през следващата година е, че 
ще останат на същите нива. 
“Безпрецедентна” - това е думата на 2020-та според Радев. На фона на кризата обаче ситуацията в банковия сектор сега е 
не по-лоша от тази при началото на кризата. Банковият сектор е бил добре подготвен, централната банка е предприела 
мерки за над 9 милиарда лева още през март, а самите банки подхождат разумно и формират резерви, които да им 
помогнат да посрещнат рисковете и през 2021-ва. 
Димитър Радев отбеляза, че мораториумът върху плащанията не може да бъде дългосрочен инструмент и нагласи за 
ново удължаване няма, тъй като банките имат капацитет да понесат известни загуби, но не могат да ги понасят 
безкрайно. 
Гуверньорът на БНБ гледа с оптимизъм към следващата година. Думата му за 2021 е “обещаваща”. 
 
√ Окончателно: Два нови софийски квартала влизат в зелената зона от януари  
Центърът за градска мобилност (ЦГМ) приема документи - както на място, така и онлайн, за издаването на винетни 
стикери на живущите в районите „Триадица“ и „Слатина“, които искат да паркират в новите части на зелена зона. 
Те влизат в сила от 4 януари, съобщиха от пресцентъра на дружеството. 
Платеното паркиране в кварталите "Яворов" и "Иван Вазов" ще набъбне с 1090 места, посочва вестник Стандарт. 
В „Иван Вазов“ то ще се разшири с 880 места на територията, оградена от ул. "Бяла черква" и булевардите 
"П.Ю.Тодоров", "България" и "П.Каравелов". 
Други 210 места места пък ще бъдат разкрити в "Яворов". Те ще се намират в карето между булевардите "Цариградско 
шосе", "М. Еминеску", "Шипченски проход" и ул. "Акад. Людмил Стоянов". 
От ЦГМ препоръчват на гражданите да не чакат последния момент за получаване на стикери. 
Част от условията за одобрение при издаване на стикер са: жилището да се използва само за жилищни нужди, 
кандидатът да е с постоянен адрес на него и това да е отразено в личните му документи, както и адресът му да съвпада с 
този, който е и в свидетелството за МПС. 
 
√ Ето почивните дни през 2021 г. 
Общо пет са официалните почивни дни по Коледа, а след Нова година ще почиваме още три дни. Почивният маратон 
започва на 24 декември (четвъртък) и ще продължи до 28 декември (понеделник). 
31 декември (четвъртък) е работен ден, но след това ще почиваме на 1, 2 и 3 януари, които се падат петък, събота и 
неделя. 
Първият работен ден за новата 2021 г. ще е 4 януари (понеделник). 
Официалните почивни дни за празниците са пет, а след това - за Нова година ще почиваме още три дни. С други думи се 
очертава една доста прилична почивка за онези, които все пак няма да работят по празниците. 
През 2021 г. ще почиваме общо 116 дни, като от тях 104 се падат през уикендите, а 12 са официалните празници. 
Най-малко ще работим през май – едва 17 дни, а по 22 са работните дни през март, юни, август и ноември. 
Ето и списък на официалните празници и неработните дни в България през 2021 г.: 
1 януари (петък) 
Денят на Освобождението на 3 март (сряда) 
Великден между 30 април и 3 май (петък до понеделник) 
Ден на труда на 1 май (събота, но почиваме на 4 май) 
Гергьовден на 6 май (четвъртък) 
Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост на 24 май (понеделник) 
Денят на Съединението на 6 септември (понеделник) 
Денят на Независимостта на 22 септември (сряда) 
Коледa между 24 и 28 декември (петък до вторник). 
 
√ Европа иска да се превърне в регулаторна суперсила в света на технологиите  
Преди малко повече от две години Европа влезе в ролята на регулаторна суперсила в сферата на високите технологии. 
Нейният стандарт за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation) беше копиран от много страни по 
света и беше възприет като една от най-стриктните рамки за гарантиране на личната неприкосновеност в мрежата. 
В същото време Съединените щати не правеха почти никакви опити да установят контрол върху разрастващата се 
технологична индустрия. Оттогава насам се промениха много неща, пише The Economist. 
Тази есен европейският Върховен административен съд отмени рекордната глоба от 14 милиарда евро, наложена на 
Apple от еврокомисаря по конкуренцията Маргрете Вестагер. Това беше тежък удар върху нейната антимонополна 
стратегия, чиято цел е да постави под натиск американските технологични гиганти. 
Междувременно, в САЩ Конгресът публикува подробен документ, в който се описват насоките за усъвършенстване на 
антимонополното законодателство. Американският съдебен департамент пък заведе дело срещу Google за злоупотреби 
с господстващо положение в интернет търсачката, поддържана от компанията. 
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Федералната търговския комисия и още 46 щата пък съдят Facebook заради подобни монополни практики в социалната 
мрежа. 
Сега Европа иска да си върне ръководната роля в мисията за поставяне на високите технологии под контрол. Тази 
седмица Европейската комисия публикува за обществено обсъжане проекта на две директиви, които засягат работата на 
големите технологични компании. Ако влязат в сила, с новите наредби за дигиталните услуги и за дигиталните пазари 
(Digital Services Act, DSA и Digital Markets Act, DMA) ще се осъществи най-мащабната реформа на Стария континент в 
сферата на онлайн комуникациите. 
"Тъй като дигиталните платформи заемат все по-важна роля в обществото и в демокрацията като цяло, ние полагаме 
усилия за организацията на дигиталното пространство в следващите десетилетия", обясни еврокомисарият, отговарящ за 
вътрешния пазар, Тиери Бретон. 
Новото в случая е, че и двете директиви отхвърлят досегашния подход, който се базираше на съдебни искове и санкции 
за минали събития. Досегашната практика показа, че този процес обикновено отнема много време и не оказва нужното 
влияние върху технологичните гиганти. Сега Еврокомията ще заложи на "изпреварващия" подход ex ante, който разчита 
на предварително наложена рамка, в която компаниите ще оперират. Обхватът на новите разпоредби е изключително 
широк. Незаконното разпространение на стоки, услуги и съдържание, злоупотребите с платформите, прозрачността на 
дигиталната реклама и таргетираните съобщения попадат в полезрението на директивата за услугите DSA. 
Тази за дигиталните пазари DMA пък дефинира новата категория на платформите "портиери" и им забранява да се 
възползват от своето господстващо положение спрямо по-малките пазарни участници. Технологичните гиганти вече няма 
да могат да "фаворизират" собствените си продукти в своите платформи, както и да забраняват на потребителите да 
премахват предварително инсталираните софтуерни продукти на своите устройства. 
Единствената голяма и противоречива тема, свързана с технологичната индустрия, е която не е засегната в новите 
нормативни актове, е къде компаниите плащат своите данъци. 
Изготвената от ЕС законодателна рамка е насочена главно към американските технологични гиганти. За разлика от GDPR, 
която важи за всички играчи в дигиталното пространство, независимо от размера на продажбите им или от пазарната им 
капитализация, DSA ще се прилага само за компаниите с достъп до над 45 милиона потребители, или около една десета 
от населението на Евросъюза. DMA пък ще третира дадена платформа като "портиер", ако контролира достъпа до 
платформи с над 45 милиона потребители и има пазарна капитализация от над 65 милиарда евро. 
В момента само една европейска компания отговаря на тези критерии - германският производител на бизнес софтуер 
SAP. В същото време американските Alphabet, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft попадат категорично в обхвата на 
новите разпоредби. Предвидените санкции за нарушителите са изключително тежки. Нарушенията на директивата за 
дигиталните услуги могат да доведат до глоба в размер на 6% от глобалния оборот на компанията. 
Директивата за дигиталните пазари пък предвижда санкции в размер до 10% от глобалния оборот, което, в случая с 
Amazon или Apple, например, отговаря на около 28 милиарда долара. "Серийните" нарушители пък ще плащат още по-
сериозни глоби. 
В последните няколко месеца технологичните гиганти лобираха активно за смекчаването на новата регулаторна рамка, 
но законодателите в Брюксел не се вслушаха в аргументите им. Финалните ревизии на двата документа са по-
рестриктивни от предварителните очаквания. А еврокомисарят по вътрешния пазар Тиери Бретон напоследък втвърди 
доста тона спрямо големите технологични компании, заявайки наскоро, че те са станали "твърде големи, за да ги е 
грижа". 
Със сигурност обаче ще ги е грижа за юридическата рамка в ЕС и особено за DMA - директивата за дигиталните пазари. 
Докато DSA (директивата за дигиталните услуги) им вменява отговорност просто да прилагат по-активно мерките, които 
така или иначе взимат, DMA преформатира целия пазар. Основните им аргументи могат да бъдат разпределение в три 
групи. 
Първата е изолирането на малките и средните компании, които не попадат в обхвата на новите рестрикции. Според 
технологичните гиганти това е форма на дискриминация. 
Втората важна точка засяга забраната за преференциално третиране на собствените продукти в платформите, 
поддържани от компаниите. Според тях тази практика е нормална и се прилага в много други индустрии, - както онлайн, 
така и "офлайн". 
Третата точка, срещу която представителите на Силициевата долина протестират, е задължението да споделят част от 
своето ноу-хау и от своите бази данни с по-малките играчи.  
Търсачките на Google и Amazon ще трябва да предоставят данните за класациите на продуктите, търсенията на 
потребителите и статистиката за техните "кликове" на по-малките конкуренти като френската Qwant, например. Според 
технологичните гиганти това е директно нарушение на тяхната интелектуална собственост. 
Принципът, че "дяволът е в детайлите" е общоизвестен и вероятно ще бъде приложен в процеса на усъвършенстване на 
новата нормативна рамка на ЕС. Оформянето на двата основни документа в новата стратегия за "организация" на 
дигиталното пространство на Стария континент вероятно ще отнеме поне две години. За финализирането на регламента 
за GDPR бяха нужни четири години, припомня The Economist. 
Законите трябва да бъдат гласувани от Европейския парламент, където, под натиска на народните представители, могат 
да претърпят допълнителни промени. След това трябва да получат одобрението и на Съвета на министрите. Засега обаче 
представителите на технологичната индустрия не очакват големи промени и размествания в предложените текстове. 
Със сигурност обаче не само големите имена от Силициевата долина, но и новата администрация в Белия дом, начело с 
новоизбрания американски президент Джо Байдън, ще следят отблизо за всякакви сигнали на "дигитален 
протекционизъм". Едно от основните подозрения на водещите компании от сектора е, че Франция и Германия се опитват 
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да създадат по-благоприятна среда за развитието на европейските технологични фирми. Част от бюрократите в Брюксел 
гледат със завист към Китай, който не разрешава на американските компании да развиват самостоятелна дейност на 
негова територия, което осигурява широко поле за действие на местните играчи.  
Новите директиви обаче могат да постигнат и обратния ефект. Водещите европейски технологични компании, които 
покриват критериите на DMA и DSA, ще трябва да се съобразяват с тях, макар и да са далеч от мащабите на своите 
американски конкуренти. Появиха се спекулации, че финалните версии на разпоредбите са се забавили, защото 
музикалната платформа Spotify и още няколко европейски компании, са се опитали да лобират за промяна на критериите 
за платформите "портиери", така че да не влязат в техния обхват. 
Френският президент Еманюел Макрон наскоро заяви разочарованието си от факта, че Европа се оказва по-добра в 
регулирането на дигиталния сектор отколкото в създаването на собствени технологични "шампиони". "В момента САЩ 
имат GAFA ( Google, Apple, Facebook и Amazon), Китай има BATX (Baidu, Alibaba, Tencent и Xiaomi), а Европа има GDPR", 
коментира Макрон в разговор със създателя на Skype Никлас Зенстрьом. 
Ако добави още две такива абревиатури към своята регулаторна рамка, Европа може и да успее да ограничи влиянието 
на американските и дори на китайските технологични гиганти. Но сами по себе си те няма да помогнат на европейските 
им аналози да станат по-конкурентоспособни, отбелязва The Economist.  
 
√ Годината на медта: Металът поскъпна до 7-годишен връх  
Цената на медта надхвърли 8 000 долара за тон за първи път от 2013 година насам, а експертите на Goldman Sachs Group 
и BlackRock очакват положителният тренд да продължи още няколко години заради увеличаващото се търсене. 
Пазарът регистрира най-бурния растеж за последните седем години, като от месец март насам поскъпването на 
суровината е с около 80%. Основните двигатели на тази тенденция са повишаващото се търсене от страна на Китай и 
проблемите в предлагането, които започнаха в началото на пандемията от COVID-19. 
Очакванията за дефицити в запасите, поевтиняването на долара и нарастването на употребата на мед в технологиите, 
свързани със зелената енергия, движат цените във възходяща посока. Някои експерти сравняват ситуацията с началото 
на XXI век, когато скокът в поръчките от страна на китайските производители доведе до дългогодишен позитивен тренд 
на стоковите пазари. 
"Всички сигнали за нов възходящ суперцикъл са налице", смята анализаторът на  Goldman Sachs Джеф Къри. 
Това е добра новина и за добивните компании. Акциите на някои от водещите производители на мед, като Antofagasta и 
Freeport-McMoRan, поскъпнаха до нови исторически върхове през последните месеци. 
В петък цената на медта достигна ниво от 8 028 долара за тон на борсата в Лондон, повишавайки се с около процент и 
половина спрямо вчерашните си нива. 
Останалите индустриални метали също поскъпват. Желязната руда се повиши до нива от над 160 долара за тон на 
борсата в Сингапур, което е най-високото ниво от 2013 година насам. Алуминият бележи ръст от 0.5% до 2 063 долара за 
тон, доближавайки се до върха от май 2018 година. 
 
Банкеръ 
 
√ ББР стана акционер в подкрепения от САЩ фонд "Три морета"  
Българската банка за развитие (ББР) приключи процедурата по присъединяване към Инвестиционния фонд 
от инициативата „Три морета“, с което вече е официално акционер клас „А“ с парична вноска от 20 млн. евро. 
Присъединяването на ББР към фонда е в изпълнение на Решение на Министерския съвет от 2 септември 2020 година.  
От Инвестиционния фонд към геополитическата инициатива „Три морета“ се очаква да осигури част от необходимото 
финансиране за засилване на инвестициите и сътрудничеството между страните – членки в региона на Черно, 
Адриатическо и Балтийско море. Държавите от този регион представляват 22% от населението на ЕС, създават 10% от 
БВП на ЕС и имат ръст над средния за Съюза. Въпреки това, вътрешната търговия между тях все още се смята за 
ограничена и има необходимост от подобряване на инфраструктурата и ключовите инвестиции в региона, което ще 
осигури и икономически ползи в бъдеще, посочват от ББР. 
Очакваният целеви размер на фонда е до 5 млрд. евро, като профилът на потенциалните инвеститори включва 
институции и банки за развитие от региона, както и многостранни финансови институции като Европейската 
инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. 
До момента с акционери в Инвестиционния фонд към инициативата „Три морета“ са представени Полша, Румъния, 
Естония, Латвия, Словения и Унгария, като ангажимент за присъединяване е поет и от Хърватска и Литва. 
Подборът на проекти ще бъде извършван на изцяло пазарен принцип от Amber Fund Management Limited – ексклузивен 
инвестиционен съветник на Фонда. Той е част от групата Amber Infrastructure Group, водещ международен 
инвестиционен мениджър, специализиран в инвестициите и управлението на фондове, със седалище в Лондон и офиси в 
над 130 страни по света. 
Набраните средства ще бъдат инвестирани в три целеви сектора - транспорт, енергетика, дигитални и информационни 
технологии. 
Средствата от САЩ и българските проекти 
Както "Банкеръ" писа, САЩ ще инвестират 300 милиона долара във фонда "Три морета". Така капиталът на Фонда вече 
надхвърли 1.2 млрд. евро. 

https://3seas.eu/
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След анонса на българското Министерство на външните работи и американското посолство в София последваха две 
срещи на посланик Херо Мустафа - с президента Румен Радев и с премиера Бойко Борисов, на които е била обсъждана 
темата. 
По линия на инициативата България е предложила за реализиране проекти като разширяването на подземното 
газохранилище в Чирен, което е важен  елемент от стратегическата енергийна инфраструктура за нас и региона, 
рехабилитацията на железопътната линия Русе-Варна, изграждането на тунел под прохода „Петрохан“ и на магистрала 
„Черно море“, свързваща Бургас и Варна. 
През 2021 г. България ще е председател на инициативата "Три морета". Това е политико-икономически проект на 12 
държави - членки на ЕС от Централна и Източна Европа: Австрия, България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, 
Словакия, Словения, Унгария, Хърватска и Чешка република, като целите му съответстват изцяло на Кохезионната 
политика на ЕС. Инициативата се основава на стратегическо партньорство със САЩ и се ползва с подкрепата на Германия. 
 
√ Зам.-министър Маринела Петрова пое Банката за развитие на Съвета на Европа  
Българският заместник-министър на финансите Маринела Петрова вече е председател на Управителния съвет на Банката 
за развитие на Съвета на Европа. Тригодишният й мандат начело на банката започна от 18 декември. 
За втори път в историята на банката жена е избрана на този пост, а за първи път - български представител.  
Управителният съвет е върховният орган на институцията, който се състои от председател и по един представител на 
всяка държава член. Той определя стратегическите насоки за развитие на банката, както и приемането на нови членове. 
Председателят на УС отговаря за политическите отношения с длъжностните лица на държавите членки, Съвета на Европа 
и други международни институции, в тясно сътрудничество с управителя на Банката за развитие на Съвета на Европа. 
Функциите на позицията включват също редовно представяне на информация за дейността на банката пред Комитета на 
министрите и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. 
 Мандатът на председателя на УС може да бъде подновен веднъж. Всяка държава-член на банката има право да 
представи свой кандидат за позицията, като правителството номинира българския заместник-министър на финансите 
през октомври тази година. 
БРСЕ е най-старата международна финансова институция в Европа, като страната ни е неин член от 28 май 1994 г. 
 
√ БНБ запази непроменено нивото на антицикличния капиталов буфер  
Управителният съвет на БНБ запази антицикличния капиталов буфер на ниво от 0.5% за първото тримесечие на 2021 
година.  
"Във връзка с пандемията от COVID-19, през март 2020 г. Управителният съвет на БНБ прие пакет от мерки, включващ 
отмяна на предвидените за второто тримесечие на 2020 г. и първото тримесечие на 2021 г. увеличения на нивото на 
антицикличния капиталов буфер, приложим към местните кредитни рискови експозиции, и запазване на нивото от 0.5%. 
Това ниво остана непроменено и през втората половина на 2020 г.", посочват от централната банка.  
Според БНБ запазването на текущото ниво на буфера през първото тримесечие на 2021 г. би допринесло за съхраняване 
на устойчивостта на банковата система при продължително влошаване на икономическата среда и произтичащите 
негативни тенденции в качеството на кредитния портфейл, нарастване на обезценките за кредитен риск и потенциален 
натиск върху доходността и капиталовата позиция на кредитните институции. 
През март 2021 г. Управителният съвет на БНБ ще вземе решение за нивото, приложимо през второто тримесечие на 
година.  
"Основното предназначение на буфера е да послужи като защита на банковата система срещу потенциални загуби, 
произтичащи от натрупване на цикличен системен риск в периоди на прекомерен кредитен растеж", поясняват от 
регулатора. 
 
√ Средният осигурителен доход за октомври у нас е близо 1100 лева  
Средният осигурителен доход за страната за месец октомври 2020 г. е 1095.37 лв., съобщават от Националния 
осигурителен институт. Средният доход пpoдължaвa дa нapacтвa пpeз пocлeднитe мeceци, като зa ceптeмвpи тoй бeшe в 
paзмep нa 1081.73 лв. 
Cpeднoмeceчният ocигypитeлeн дoxoд зa cтpaнaтa зa пepиoдa oт 01.11.2019 г. дo 31.10.2020 г. e 1053.81 лв. 
От НОИ допълват, че определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при 
изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии през ноември 2020 г., съгласно чл.70, ал.3 от Кодекса за социално 
осигуряване. 
 
√ При по-малко приходи бюджетът се балансира с по-малко разходи  
Приходите на общините намаляват заради взетите мерки за защита на хората от коронавирусната пандемия. Облекчения 
имаше за бизнеса и за плащане на различни данъци от населението. В някои общини коригираха и бюджета си за тази 
година. Много собствениците на имоти са в чужбина, а заради ниските доходи хората не могат да плащат данъците. 
Обикновено в края на годината събираемостта се повишава, но сега това не се случва. В някои случаи правителството 
отпуска средства за довършване на проекти.  
Бюджетът на 
община Добрич 
за тази година се намалява с 584 363 лева, съобщиха от общината след заседанието на общинските 
съветници. Намалението на приходите идва след свиване на икономическия и социалния живот в общината и 



15 

 

намаляване обема на предоставяните публични услуги. Най-голямо е свиването в постъпленията от такса "битови 
отпадъци" и от продажбата на нефинансови активи, отбелязва кмета Йордан Йорданов.  
Това естествено налага при по-малко приходи от очакваното бюджетът ще бъде балансиран с по-малко разходи. По-
малко средства ще бъдат изразходвани за зимно почистване на пътната инфраструктура. Разходите на общината се 
редуцират и с направени икономии във фонд "Работна заплата" в някои местни дейности. В началото на 2020 година 
Общинският съвет прие Добрич да разполага с бюджет от 76 392 000 лева. 
И с повишаването на такса "битови отпадъци" за следващата година община Добрич ще дофинансира разходите за 
поддържане на чистотата, които ще надхвърлят 1 724 000 лева, решиха общинските съветници. За нежилищните имоти 
на физически лица и за жилищните и нежилищни имоти на юридически лица вместо по 6.4 промила, както бе досега, ще 
се плаща по 7.4 промила. Годишната такса за контейнер се вдига от 500 на 820 лева. През тази година план-сметката за 
чистота в Добричката община е в размер на 1.30 млн. лева при планирани 920 193 лева приходи от такса "смет". А от тях 
пък досега са събрани 843 830 лева.  
Правителството помага за някои инвестиции на общините. Министерски съвет одобри отпускането на 10 млн. лева за 
изграждане на Многофункционална спорна зала "Арена Стара Загора" в парк "Артилерийски" в 
община Стара Загора. 
За нея до момента държавата е предоставила 4.5 млн. лева.  
Идейният проект на съоръжението беше одобрен през юни тази година след проведен конкурс. Мястото на изграждане 
на Залата е в новоизградения парк "Артилерийски", въpxy oбщинcĸи тepeн с площ oт 20 деĸaра. Новата спортана зала ще 
разполага с 5200 ceдящи мecтa, ĸoнцepтнa зaлa и бизнec зoнa c ĸoнфepeнтeн блoĸ, xpaнeнe и paзвлeчeния и peĸpeaция. 
Taĸa щe мoжe дa бъдeм дoмaĸини нa мнoжecтвo paзлични cъбития. "Идeятa e дa имaмe нeщo ĸoмпaĸтнo, нo и в cъщoтo 
вpeмe paбoтeщo, c ĸoeтo вcичĸи дa ce гopдeeм“, казва кметът Живко Toдopoв.  
От бюджета на Министерството на икономиката на 
община Плевен 
ще бъдат предоставени средства за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура за основен ремонт и 
реконструкция на общински път до границите на имота, в който ще се изпълнява сертифицирания инвестиционен проект 
на „Глас България“ АД. Става въпрос за „Разширяване и модернизация на производствения процес на завод Рубин“. 
Инвестиционният проект предвижда разширяване на осъществяваната до момента стопанска дейност, а именно 
производство на опаковки и домакинско стъкло. Инвестицията е на стойност 38 525 526.38 лева. 
Предлага се държавата да предостави целево финансови средства в размер до 758 665 лева с ДДС (от бюджета на 
Министерството на икономиката за 2020 г.) на Община Плевен. Пътната отсечка е с дължина 500 м и спестява 
преминаването през с. Ясен или промишлената зона на гр. Плевен за излизане на главния път като намалява трасето с 
около 5 км. 
Ползватели на пътната отсечка ще са всички клиенти и доставчици на предприятията в района, както и всички граждани 
на община Плевен, пътуващи по това направление, отбелязват от община Плевен. 
 
√ Заради спад в добивите е намаляло производството в сектор "Селско стопанство"  
Крайната продукция по базисни цени, които включват субсидиите по продукти и не включват данъците по продукти, от 
отрасъл „Селско стопанство“ през тази година възлиза на 7.75 млрд. лв., изчисляват от Националния статистически 
институт. Тя обаче е с 8.3% по-малко в сравнение с миналата година според първата оценка на икономическите сметки за 
селското стопанство. Намалението се дължи на спад в обемите на получената реколта 2020 г. - с 12 процента.  
Стойността на продукцията, произведена в растениевъдството, е най-висока - 5.08  млрд. лв., но и тя отбелязва 
намаление спрямо миналата година (с 11.8%). Анализът показва, че намалението е в резултат на спад в обемите 
произведена продукция - с 16.6%, което не може да бъде компенсирано от увеличението на цените - с 5.8 процента. Най-
голям дял имат зърнените култури - с 2.45 млрд. лева, и техническите култури - с 1.59 млрд. лева. Значителният спад в 
обемите на растениевъдната продукция се дължи предимно на слабата реколта при зърнените култури - с 21.2%, което 
пък е резултат на по-ниските добиви заради продължителното засушаване тази година. Рекордно ниски 
са добивите от пшеница в Добруджа. Например, средно са ожънати между 170 и 220 кг/декар в житницата на България. 
Продукцията, произведена от животновъдството, е за 2.03  млрд. лв. и е почти на нивото на миналата година. Има слабо 
увеличение от 0.7%, което се дължи на увеличение както на обемите продукция - с 0.1%, така и на цените - с 0.6 
процента.  
Стойността на вложените в селското стопанство през 2020 г. средства за текущо потребление (семена, торове горива, 
препарати и други) достига 4.50  млрд. лв., което е с 5.8% по-малко от миналата година и е в резултат както на намаление 
в обемите продукция - с 3.7%, така и на намаление в цените - с 2.2 на сто. Най-големият разход тук е бил за фуражни 
добавки - 984.6 млн. лева, както и за горива и масла - 964.6 млн. лева.  
Брутната добавена стойност по базисни цени, създадена в селското стопанство през тази година, достига 3.25 млрд. лв. и 
е с 11.5% по-ниска от 2019-а. Намалението е в резултат на намаление на обемите продукция - с 22.8%, което е само 
частично компенсирано от увеличението в цените (с 14.6%). 
 
√ Тунелът под връх Шипка може да се финансира по програма „Транспортна свързаност 2021-2027 г."  
За изграждането тунела под връх Шипка Агенция „Пътна инфраструктура“ ще кандидатства за финансиране по програма 
„Транспортна свързаност 2021-2027 г.", съобщиха от регионалното министерство. Съоръжението е част от проект „Път ІІІ-
5004 Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка, с обща дължина 10,549 
км“.  
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През октомври миналата година пътната  агенция обяви открита процедура за проектиране и строителство с 
индикативната стойност 267 225 010 лв. без ДДС. В срока за получаване на оферти са постъпили 7 предложения. Към 
момента работата на комисията по оценката им продължава, отбелязва министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Петя Аврамова. 
Обществената поръчка за проектиране и строителство предвижда изграждането на участък с дължина 10.553 км, от които 
7.6 км са ново строителство, а 2.9 км са реконструкция на съществуващия първокласен път Габрово – Казанлък, както и 
пет тунела с обща дължина 4.011 километра.  
Тунелът под Шипка ще е 3.22 км и ще бъде с две ленти за движение, две водещи ивици и два тротоара. Останалите 
четири тунела ще са дълги съответно 171 м, 240 м, 90 м и 290 метра. Ще бъдат построени още шест моста и един подлез, 
12 армирани насипи, една стоманобетонова подпорна стена, една стоманобетонова укрепителна стена и т. н. 
Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 1280 календарни дни или близо 3 години и половина. 
През февруари 2020 г. е обявена и открита процедура за избор на изпълнител на консултантска услуга с индикативната 
стойност 6 243 600 лева. В срока за получаване на оферти са постъпили документи от шест фирми и към момента се 
извършва оценката им, уточняват от регионалното министерство. 
Шипченският проход 
е една от най-важните транспортни връзки между Северна и Южна България. Планинският проход (седловина) е в 
централната част на Шипченска планина (част от Средна Стара планина. Той е с дължина 29 км, а надморската му 
височина е 1195 м и свързва долината на река Янтра при град Габрово на север със северната част на Казанлъшката 
котловина при град Шипка на юг. 
Днес през прохода преминава една от основните пътни връзки между Северна и Южна България - участък от 29 км 
от първокласния Републикански път I-5 Русе - Велико Търново - Габрово - Стара Загора - Хасково - Кърджали - ГКПП 
Маказа - Нимфея. Поради важното си стратегическо значение проходът се поддържа целогодишно за движение на 
моторни превозни средства (МПС). Поради многото завои и голям наклон през него е забранено преминаването на 
тежкотоварни МПС, които пренасочват през Прохода на Републиката. Трасето Велико Търново - Стара Загора през 
Прохода на Републиката е 25 км по-късо от трасето през Габрово и е на по-ниска надморска височина (700 м). 
Един от най-големите инфраструктурни обекти у нас беше обходният път на Габрово, водещ към бъдещия тунел 
под Шипка. Това е грандиозен проект не само за Габрово, но и за Северна България, защото ще осъществи връзката 
към бъдещия тунел под Шипка и вертикалната връзка Русе - Велико Търново, част от Трансевропейския коридор 
номер №9. 
Тунелът ще е възлова точка при движението в посока Север – Юг и чрез него ще се осъществява преминаването през 
Стара планина в централната част на България. Основните транспортни направления, които ще обслужва са: Русе 
– Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа) и Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – 
Свиленград (Маказа). 
 
√ Забранява се влизането на територията на България на пристигащи от Обединено кралство Великобритания и 
Северна Ирландия  
От 00.00 часа на 21 декември 2020 г. до 31 януари 2021 г. се забранява влизането на територията на Република България 
през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт на всички лица, които 
пристигат с начална точка на отпътуване от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия. Това нарежда 
министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов със своя Заповед № РД-01-720 от 20 декември. 
Забраната не се отнася за българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително 
пребиваване на територията на Република България, както и членовете на техните семейства. При пристигането си в 
България те подлежат на задължителна 10-дневна карантина в дома си или в друго място за настаняване, в което са 
посочили, че ще пребивават. 
Мярката се налага заради нов щам на COVID-19, за който има данни, че се разпространява на територията на Обединено 
кралство Великобритания и Северна Ирландия. 
 
√ Бойко Борисов - каубоят на Европа  
Специалният кореспондент на френското списание „Le Point“ в София Марк Нексон публикува статия със заглавие 
„Бойко Борисов – каубоят на Европа“ в броя от 17-24 декември 2020 година. Публикуваме я без съкращения и без 
редакторска намеса. 
Несменяем. Българският премиер е затънал до шия в скандали, но е обожаван от Брюксел. 
Мъжът се е излегнал напреки леглото. Той спи. С прострени ръце, с крака, висящи във въздуха. Бръсната му глава е 
положена върху възглавница. Коремът му, за който може да се предположи, че е наистина внушителен, е завит с чаршаф 
на пеперудки. Има тен на човек, който е на почивка на морето. 
На нощното му шкафче е сложен пистолет, Glock 17, а до него - тубички с крем. Едно чекмедже е отворено: вътре са 
натрупани банкноти от по 500 евро и кюлчета злато. Това прави 1 млн. евро в банкноти, без да броим останалото. 
Заспалият мъж се казва Бойко Борисов, на 61 години. Заема най-влиятелния пост в държавата. Сниман е в спалнята на 
държавната резиденция, в квартал „Бояна“ в София. След като миналото лято снимките изтекоха, обяви, че това е 
конспирация. 
Колтът? „Да, имам един. Когато спя, се притеснявам, чувствам се беззащитен.“ А за другото? „Изпратиха ми едно 
красиво момиче“ – казва той. 
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Сцената можеше да се развива в някоя далечна република в Централна Азия. А тя се случва в една от 27-е страни членки 
на Европейския съюз. Безспорно, това не е най-голямата и най-богатата членка, но е част от европейското семейство от 
2007 година. 
И начело на тази държава е Бойко Борисов – над 100-килограмов колос, чиито игрички не могат да впечатлят Брюксел. 
„Когато говоря с хора от Европейската комисия, тяхната реакция е такава“: „Та това е България!“  – разстроено 
коментира българската евродепутатка Елена Йончева. Тя има причини да се притеснява. В телефонен разговор, за който 
става ясно преди четири месеца, Борисов обещава да я „размаже“, за да спре да настоява да се правят разследвания 
срещу него. 
„Прекарвам, колкото се може по-малко време в София“ – признава тя. И това не е всичко. В същите тези разговори 
Борисов се подиграва на европейските си колеги. „Казах им, че не разбирам добре английски, еб..х ги с двеста, тези 
чужденци и техните премиери…”, казва той.  
Но с това не разклаща доверието на „чужденците“. През октомври Доналд Туск, председател на Европейската народна 
партия (ЕНП) - партията, която обединява ХДС на Ангела Меркел и френските републиканци, посреща Борисов в Брюксел. 
Той иска да научи повече подробности за онова, което нарича „сценарий на криминален филм“. Срещата завършва с 
усмивка. „Той е направил очевидни грешки, но беше честен с мен“, казва Туск. И добавя: „Позволете ми да запазя 
дискретност, що се отнася до личния му живот“. С това да приключим официалните изявления. 
Оттогава Борисов се държи наперено. И се опитва да отвлече вниманието. „Първо, винаги спя гол, без одеяло“, казва той, 
за да се оправдае, че снимките са фотомонтаж. След това споменава жената на олигарх, който е в затвора, а тя дошла да 
го съблазни и вкара в капан. След това казва, че е опит за преврат на руските тайни служби. А накрая, че е дело на 
неговия политически враг - президентът на България Румен Радев. „Той изпраща дронове да ме следят“, казва Борисов 
на пресконференция. „Управлява ги самият той – дори ги изпраща до прозореца ми.“ 
Борисов си колекционира скандали. До степен, че изкарва хиляди протестиращи по улиците на столицата в продължение 
на над сто дни. 
След единадесет години на власт балканският каубой може да се похвали, че попада в едни доста печални класации. 
Първо - нивата на корупция и бедност са най-високите в Европейския съюз. 
Второ - липсата на свобода на печата поставя страната в световните класации зад Гвинея и Кувейт. За сравнение при 
присъединяването на България към ЕС по свобода на печата тя е на една и съща позиция като Франция. 
И накрая - чуждестранните инвестиции спадат рязко: намалели са до 1 млрд. долара при 8 млрд. долара през 2008 
година. 
За тези сметки хората от обкръжението на Борисов веднага го оправдават: "Той никога не е имал подкрепата на 
мнозинството, за да провежда реформи", настоява Георги Харизанов, негов приятел и тенис партньор. 
Въпреки всичко Борисов се гордее с едно нещо: по време на неговото управление пътната мрежа се е разширила с 20 
процента. Почти всеки ден той застава зад волана на своята Toyota 4x4 и потегля в посока, където току-що е положен 
пресен асфалт. 
„Истинска красота“ – казва той в екстаз, на 12 ноември. 
От задната седалка министърът на здравеопазването се намесва: „Позволявате ли ми да кажа нещо?“ 
„Разбира се, ние сме тук, за да обсъждаме.“ 
„Излекувахме 700 души от COVID-19.“ 
„Много добре, нека бързо се възстановят... Вижте този мост и тези бели линии!“ 
След това забавя скоростта и отваря предното стъкло: „Здравейте лъвове, работите ли? – обръща се той към двама 
работници с лопата в ръка. - Каква красота!“ 
Тези красоти са често пъти ефимерни заради лошото качество на материалите, които на всичкото отгоре струват и много 
скъпо. Километър българска магистрала струва три пъти повече от също толкова дълга в Норвегия. Причината: подкупите 
достигат 50% от стойността на подписаните договорите и има орязване на тръжните процедури. Причината: за да се 
избегне кандидатстването на чуждестранни компании, властите прилагат номер - те разпределят между местни 
строители участъци, по-къси от 10 километра. Това е достатъчно, за да се поддържа непрозрачността и да продължи 
ограбването на европейските фондове. 
„При последната европейска помощ от 1 милиард евро са присвоени около 400 милиона евро“ - твърди разследващият 
журналист от сайта „Биволъ“ Атанас Чобанов. 
„Живеем в една малка Русия, с поръчкова съдебна система, която е замръзнала във времето на комунистическата 
епоха“, добавя Николай Стайков от „Антикорупционния фонд“ в София. 
Това е тресавище, в което Борисов еволюира по блестящ начин. Вярно, човекът, има на какво да стъпи. Започва 
кариерата си през 90-е години на миналия век, когато създава частната охранителна фирма Ипон-1. 
По онова време си е изградил имидж на смел и безстрашен. С черен колан по карате, пожарникар по образование, той 
много бързо развива бизнеса си във време, когато рекетът е обичайна практика. 
Свързва се с Румен Николов, известен като „Пашата“, който освен негов партньор в каратето, е и основател на СИК - 
организация, замесена в престъпления като кражби на коли, трафик на хероин, проституция. 
Борисов си създава име. Става бодигард на бившия комунистически диктатор Тодор Живков, след това и на бившия цар 
Симеон II Сакскобургготски. 
Това са неговите политически кръстници. „От първия се научи да елиминира вътрешните си врагове, а от втория – на 
изкуството да се разбира с мощни държави“ - подчертава социологът Боряна Димитрова. 
През 2001 г., когато Симеон се завръща от изгнание след падането на комунизма и става министър-председател, Борисов 
се озовава на поста главен секретар на Министерството на вътрешните работи. Това е началото на изкачването му в 
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кариерата. Той увеличава в пъти ударите срещу дребни престъпници, като се появява на местопрестъплението, облечен 
в черно. Скоро започват да го наричат „Батман“. 
„Той се възползва от възможността да унищожи мафиотските групи – съперници на неговите приятели“, спомня си 
консултантът Арман Бабикян, който някога е работел за него. Независимо от всичко, популярността на Борисов разбива 
всякакви рекорди. 
В неговия кръг се явява друга фигура - Валентин Златев, шеф на „Лукойл“ в България, дъщерна компания на руския 
петролен гигант. Той възлага на Ипон-1 охраната на тръбопроводната му мрежа. 
Между единствения доставчик на енергия в страната и Борисов се създава приятелство, изпъстрено от партии белот. 
Златев, за когото има подозрения, че работи за руските разузнавателни служби, стига дотам, че плаща асфалта за 
магистралите в замяна на общински терени, върху които да изгражда бензиностанциите си. Той превръща Борисов в 
милионер и се представя за човек, „създател на царе“, както става ясно от американска дипломатическа грама, разкрита 
от „Уикилийкс“. 
Бос в Брюксел. През 2005 г. избирането на Борисов за кмет на София е пълна формалност. Той застава на поста 
като истински дон. Отива на Олимпийските игри в Торино облечен с кожено палто и въоръжен с пистолет.  
Той е в същия непринуден вид и когато се среща с немски представители на ЕНП в „Хилтън“ в София. Преди да започне 
дискусията, поставя двата си пистолета на масата. „Вие сте луд!" - възкликват събеседниците му. „Притискат ме в 
корема“ - отговаря Борисов. 
При първото му посещение в Брюксел дори става гаф. Когато се появява с щаба си при френския евродепутат Жозеф Дол, 
по онова време шеф на групата на ЕНП, го взимат за бодигард. „Можете да оставите охраната си навън“, казва 
асистентът на евродепутата. 
Веднъж, по време на работна вечеря, Борисов, седнал на най-почетното място на масата, сред дузина негови 
сътрудници, с пура в устата, гледа футболен мач по телевизията. Играе Реал Мадрид. Пред себе си в чинията има сложен 
дебел телешки стек антрекот. В един момент бута чинията към асистента си. 
„Махни ми кокала“ - нарежда той. Никой не му противоречи. През 2009 г. босът на София застава начело на 
правителството. 
„Той беше в състояние да интервюира кандидат за бъдещ министър в двора на вилата си, при кучетата, гол до 
кръста, по къси панталонки и с вестник в ръка“, разказва Кристина Кръстева, автор на биография за Борисов. 
„Той няма никакви убеждения.“ Ето кой е човекът, помогнал за стека антрекот: Цветан Цветанов, на 55 години. 
Той посреща чуждестранните гости в офис, пълен с медали, връчени от различни европейски полицейски служби и 
охраняван от небръснати типове, облечени в тъмни дрехи. 
Изпълнява поръчките на министър-председателя от близо двадесет години. И е архитектът на управляващата партия - 
Граждани за европейско развитие на България (ГЕРБ). Единственият проблем е, че тандемът наскоро се разпадна. 
Цветанов критикува поведението на бившия си шеф, който бе изненадан неприятно сред пачките банкноти. „Той никога 
не е имал добри отношения с хората - казва Цветанов. И добавя - В условия на демокрация това е сериозен проблем“, 
забравяйки, че самият той бе „закарфичен“ заради два луксозни апартамента, придобити по нечестен начин. 
Но, независимо от всичко, извън границите на страната Бойко Борисов омагьосва своите колеги. Причината? 
„Тъй като няма никакви убеждения, прави това, което искат от него“ - подчертава бившият посланик на България в 
ООН Стефан Тафров. 
Такъв е случаят с Владимир Путин, на когото обещава да свърже страната с газопровода „Турски поток“ от Русия. Такива 
са отношенията и с турския президент Реджеп Ердоган, на когото връща привържениците на най-големия враг на Анкара 
- Фетхулах Гюлен, потърсили убежище в България. И накрая - на това се базират и взаимоотношенията с Ангела Меркел. 
„Те много добре си помагат взаимно“ - обобщава западен дипломат. 
Борисов й осигурява шестима свои евродепутати в доминираната от Германия Европейска народна партия. Заради това 
го оставят да си прави, каквото поиска. Христо Иванов, бивш министър на правосъдието, си спомня как се опитал да 
убеди Борисов да реформира правомощията на всемогъщата фигура на главния прокурор. А Борисов му отговорил: „Ще 
го направя, само ако Меркел поиска това от мен“. 
„Оттогава разбрах, че нищо няма да се промени“, въздиша Иванов. 
В интерес на истината Борисов и Меркел се разбират чудесно. Достатъчно е да видим как германският канцлер се 
обръща към него по време на посещенията му: „Бойко, Бойко!“ или кима радостно на изявленията му по време на 
пресконференции. По време на вечерите на Европейския съвет, в които участват ръководителите на правителствата, 
двамата започват игра, превърнала се в ритуал. 
Ангела Меркел предлага на Бойко своето парче месо, макар и да е все още гладна. През 2015 г., по време на бежанската 
криза, Борисов получава похвали. 
Той договаря с Ердоган задържането на мигрантите в Турция, докато изгражда стена на границата й. „В сравнение с 
поляците и унгарците, той никога не създава проблеми“, продължава западният дипломат. 
Ето защо в поведението си Борисов може да премине всякакви граници. В това му помага един бизнесмен: 40-годишният 
Делян Пеевски, задкулисен съюзник, за когото се твърди, че контролира 80% от медиите. 
„Само за един ден в 16 публикации, разпространявани от неговите медии, се появи невярна информация за моето 
семейство и клиенти“ – обяснява адвокат Мая Манолова, решена да участва в парламентарните избори, насрочени за 
28 март. „Не знам дали ще ми бъде позволено“ - пояснява тя. 
Изнудване. Бившият каратист знае как да се отървава от натрапници. Включително и от старите си приятели от 
90-е години. 
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Един от тях е 64-годишният Васил Божков, известен като „Черепа“. „Той е най-подлият гангстер в България“ – пише в 
дипломатическа нота на американското посолство през 2009 година. Мъж, с ъгловато лице, който е един от най-богатите 
в страната (със състояние от 1.5 млрд. долара), благодарение на казината и хотелите си. Все търсени услуги. Той избяга от 
страната през януари, тъй като го заплашваше заповед за арест. Тази сутрин Божков говори през Zoom от своето убежище 
в Дубай. 
Разказва за свои редовни срещи с премиера Бойко Борисов и за внезапното си изпадане в немилост. „Борисов ми каза: 
„Или ще ни помогнеш, или ще прокараме закон, който ще ти попречи да продължиш бизнеса си. Какво последва? 
Изпратих куриер с над 30 милиона евро в брой в сакове за министъра на финансите и за Борисов...“ Тази „помощ“ 
обаче не попречи имуществото на Божков да бъде запорирано. 
Оттогава Божков се забавлява да наблюдава неприятностите на Борисов в спалнята му. „В негов стил е с толкова много 
пари да се прави на тежкар пред някое момиче“, казва Божков. „Но не бих се изненадал, ако бъде преизбран“. 
 
√ Рокада в управлението на ЕЦБ 
ЕЦБ предложи в петък назначаването на член на Франк Елдерсън за заместник-председател на Надзорния съвет на 
регулатора. Досега Франк Елдерсън бе член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ. 
ЕЦБ е информирала председателя на комисията по икономически и парични въпроси (ECON) на Европейския парламент в 
съответствие с Междуинституционалното споразумение между ЕЦБ и Европейския парламент. ЕЦБ е информирала и 
председателя на Съвета по икономически и финансови въпроси Олаф Шолц, германският министър на финансите.  
Франк Елдерсън ще се яви пред комисията ECON на изслушване на дата, която трябва да бъде потвърдена. 
Нназначаването се нуждае от одобрението на Европейския парламент. След това одобрение Съветът ще приеме 
изпълнително решение за назначаване на заместник-председател на надзорния съвет. Съгласно еврорегламентите 
заместник-председателят на надзорния съвет трябва да бъде член на изпълнителния съвет на ЕЦБ. 
Елдерсън ще замени Ив Мерш, чийто мандат като заместник-председател изтече на 14 декември. 
 
Мениджър 
 
√ Радев настоя държавата да увеличи разходите за иновации  
Президентът Румен Радев настоя за нов модел на финансиране на иновационната дейност в България и за повече 
държавни инвестиции в тази сфера. През 2019 година разходите за иновации у нас са били в размер на 1 млрд. лв., което 
е 0,84% от БВП при заложен 1,5%. Това означава, че разходите трябва да бъдат с близо 800 млн. лв. повече.   
За сравнение през 2019 г. страните в ЕС са инвестирали средно 2,2% от БВП в развойна дейност. 
Според оценката на държавния глава, страната ни остава в групата на плахите иноватори, а тенденцията да се свиват 
разходите за развойна дейност се запазва. 
„И за поредна година бизнесът, и забележете, чуждестранните инвеститори са тези, които финансират голямата  част от 
иновациите. Считам, че е крайно време да се направи задълбочен анализ и оценка и да се внедри нов модел на 
финансиране на иновационната дейност“, каза Радев, обръщайки се към Националния иновационен форум. 
Темата на 16-ото издание на форума, който е под патронажа на президента, е „Икономическа устойчивост чрез 
иновации“ и на него бе разгледан доклад как български предприятия са реагирали на възможностите и 
предизвикателствата на кризата в годината на Covid пандемията. 
В доклада експертите анализират оптимизирането на производствените процеси, наложено от кризата, осигуряването на 
безопасна среда за работа и създаването на нови продуктови предложения в отговор на промените, новите бизнес 
модели и иновациите на работното място. 
В рамките на събитието ще бъдат обявени и победителите в 16-ото издание на националния конкурс „Иновативно 
предприятие на годината“. 
Конкурсът отбелязва ръст на кандидатурите на стартъпи и на компании извън София и големите градове, предаде БНР. 
Представителите на големите икономически сектори посочват и големия интерес към новосъздадената категория 
„Дигитална трансформация“. 
 
√ Пет основни рискове пред компаниите през 2021 г.  
Финансовата 2020 година ще остане в историята като годината на пандемията Covid-19, а здравната криза ще бъде 
последвана от икономическа рецесия, чиято дълбочина и продължителност все още са неизвестни. Това се посочва в 
доклада Risk in Focus 2021, изготвен от десет Института за вътрешни одитори на Европа, представлявайки единадесет 
държави: Австрия, Белгия, Германия, Испания, Франция, Италия, Люксембург, Холандия, Швеция, Обединеното кралство 
и Ирландия, пише eleconomista.es.  
Към анкетата на директорите за вътрешен одит (DAI), в която участваха 579 души тази година, бяха проведени 42 
персонализирани интервюта с DAI и членове на одитните комитети. Бяха интервюирани 51 експерти по различни теми, 
използвайки методологията Delphi за завършване на качествения анализ. Техните коментари и препоръки са включени в 
доклада.   
Risk in Focus 2021 разкрива някои значителни промени в рисковете, пред които са изправени компаниите през 2021 г. и в 
тригодишен хоризонт до 2024 г. Въпреки че киберсигурността и защитата на данните се повтарят тази година като топ 1 
на рисковете, в средносрочен план цифровизацията и изменението на климата се изкачват на по-горни позиции. 
Докладът посочва, че кризата е променила рисковия профил на компаниите, като е дала приоритет на някои, които едва 
са били разглеждани преди и които сега изискват най-голямо внимание. Някои рискове се увеличават по важност като 

https://www.eleconomista.es/ecoley/buen-gobierno/noticias/10950495/12/20/Los-15-grandes-peligros-para-la-empresa-tras-la-crisis-sanitaria-del-covid.html
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рискове за здравето и работната сила, финансовите рискове капитал и ликвидност, както и оперативни рискове, свързани 
с веригата на доставки. А климатичният риск и устойчивостта отново са в позиции на изкачване.  
В момента вътрешният одит отделя повече време и усилия на следните рискове: 
1. Киберсигурност и защита на данните (72% от отговорите).  
2. Регулаторни промени и съответствие (72%) 
3. Корпоративно управление и отчитане (64%) 
4. Ликвидност, капиталов и финансов риск (54%) 
5. Риск от измами, корупция и други финансови престъпления (50%).  
При класифицирането на най-големите очаквани рискове на първо място е киберсигурност и защита на данните, който 
събира 79% от отговорите на DAI, и става важен поради цифровото ускорение на компаниите по време на пандемията. С 
дистанционната работа рискът от киберсигурност придоби нови измерения и по-голям периметър, който няма да 
изчезне в близко бъдеще. Киберсигурността също води тригодишната прогноза, съответно със 75% от отговорите.  
"Проучването разкрива, че фишингът или кражбата на самоличност и заразяването със злонамерен софтуер ще бъдат 
основните кибер заплахи, с които компаниите ще трябва да се изправят през следващата година. Трябва да вземем 
предвид че повече от 4,5 милиарда души са били затворени по целия свят, което е довело до това, че служителите 
трябва да получат достъп до критични данни и IT инфраструктура за една нощ от своите лични устройства и Wi-Fi. Тази 
ускорена дигитализация е увеличила периметъра на риска от киберсигурност в организациите, като по този начин 
увеличава вероятността от атаки и пробиви в сигурността и принуждава компаниите да преглеждат и укрепват всички 
системи за контрол, за да намалят рисковете", коментира пред изданието Сонсолед Рубиол, президент на Института за 
вътрешни одитори в Испания. 
Тригодишен хоризонт 
Докладът подчертава и стратегическото значение на цифровизацията. Пандемията даде приоритет на необходимостта 
компаниите да постигнат своите цифрови цели. Ето защо 50% от анкетираните смятат, че цифровизацията и 
нововъзникващите технологии са третият най-важен риск за организациите, който се изкачва до второто място (67%), 
когато е поискан тригодишен хоризонт.  
Дигитализацията, заедно с иновациите, е от ключово значение за оцеляването. Смята се, че 75% от компаниите в S&P 500 
няма да съществуват през 2027 г., тъй като средната възраст на тези компании е спаднала от 61 на 22 години само за 60 
години. 
Това проучване отразява и настоящата загриженост относно способността на компаниите да останат платежоспособни в 
свят в рецесия. 
В разгара на потиснатото търсене финансовите и ликвидните рискове заемат централно място, нареждайки се на 
четвърта позиция в доклада.  
 
√ ЕС удължава санкциите срещу Русия  
Европейският съюз официално удължи икономическите санкции срещу Русия за шест месеца заради неспазването на 
ангажиментите по мирното споразумение в Украйна, предаде „Асошиейтид Прес“. 
Мерките са насочени към финансовия, енергийния и отбранителния сектор на Русия, както и към стоки, които могат да се 
използват както за граждански, така и за военни цели. Те са част от редица санкции, които ЕС прилага срещу Русия от 
2014 г. насам, след анексирането на Кримския полуостров и са обвързани със спазването на мирното споразумение от 
Минск от 2015-а. 
„Като се има предвид, че споразуменията от Минск не са напълно въведени от Русия, лидерите на ЕС  взеха 
политическото решение да удължат икономическите санкции срещу Русия“, обявиха от Европейския съвет в свое 
изявление, според което санкциите остават до 31 юли 2021 година. 
Този ход ограничава достъпа на руските банки и компании до капиталовите пазари в ЕС и забранява финансовата помощ 
или посредничество за руските финансови институции. Така се спира целият внос, износ или трансфер на оборудване за 
отбрана и се ограничава достъпът на Русия до някои „чувствителни“ технологии, използвани в производството на петрол. 
Повече от 14 хил. са жертвите на сблъсъците между украински войски и подкрепяните от Русия сепаратисти в Източна  
Украйна. 
 
√ Германският бизнес гледа с оптимизъм към първата половина на следващата година  
Германският бизнес очаква възстановяването на най-голямата икономика в Европа да започне през първата половина на 
следващата година, предаде Блумбърг. 
Индексът на института Ifo, измерващ бъдещите бизнес очаквания през следващите шест месеца, нарастна до 92,8 пункта 
през декември спрямо 91,8 пункта през ноември. Компаниите гледат с по-голям оптимизъм и на настоящата ситуация, 
като индексът, имзерващ текущите бизнес условия, се повиши през декември до 91,3 от 90,0 пункта през предходния 
месец. 
„Като цяло германската икономика демонстрира устойчивост“, коментира президентът на Ifo Клеменс Фуест. 
Проучването е проведено сред около 9 хиляди компании, проведено в периода 1-17 декември, като по-голяма част от 
получените отговори са дошли през първите две седмици на месеца – преди страната да влезе в твърд локдаун на 16 
декември. Строгите ограничителни мерки срещу разпространението на коронавируса принудиха предприятия от 
несъществено значение да спрат работа. Мерките важат до 10 януари, но германският канцлер Ангела Меркел намекна, 
че те вероятно ще бъдат удължени. 
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„Засегнатите компании и хора в тежко засегнатите сектори отчитат много големи проблеми, като някои от тях 
определено няма да се справят с кризата. Последиците от очакваните фалити обаче ще бъдат ограничени и няма да 
завлекат напълно икономиката“, каза Фуест. 
 Досега Германия се справя по-добре от голяма част от съседките си заради по-голямата зависимост от индустриалния 
сектор, който успя да се приспособи към пандемията. Наскоро обаче икономистите понижиха прогнозата си за растежа 
на брутния вътрешен продукт на страната през четвъртото тримесечие, като от Ifo прогнозират спад от 0,4%, последван от 
растеж от 0,6% през първите три месеца на 2021 г. 
 
√ Завоят на Италия към национализация може да доведе до разрив в управляващата коалиция  
Все по-интервенционистката икономическа политика на Италия създава напрежение в управляващата коалиция, което 
може да изложи на риск кабинета на Джузепе Конте, коментира пред Блумбърг висш държавен служител. 
Усилията на правителството за преструктуриране на ключови индустрии, включително банкирането и търговията на 
акции,  подплатени с придобивки за милиарди евро, започват да срещат опозиция в лицето на някои членове на 
коалицията. Липсата на координация и планиране прави процеса по национализация ненужно хаотичен и увеличава 
рисковете от много по-сериозен крах, казват държавни представители, които са поискали да запазят анонимност. 
Докато правителството на Конте отпуска все повече средства за финансова помощ в опит да ограничи негативните 
последствия от карантинните мерки срещу разпространението на коронавируса в страната, администрацията увеличава и 
влиянието си в корпоративната сфера с мащабни придобивки на акции. Това не се харесва на бившият премиер Матео 
Ренци, който заплашва да изтегли партията си от управляващата коалиция, ако не получи повече власт. 
Правителството на Конте вероятно ще оцелее, поне в краткосрочен план, но нарастващото напрежение може да доведе 
до рокада в кабинета в началото на 2021 г., която да се отрази на бъдещи сделки с мащабни инвеститори като Macquarie 
Group и Blackstone. 
„Италиански специалисти по политически риск са затрупани от запитвания от инвеститори, които искат да разберат дали 
ще има рокада в кабинета и кои глави ще паднат“, коментира Франческо Галиети, ръководител на компанията за оценка 
на рисковете Policy Sonar. 
Ренци и Конте водят спор за управлението на средствата от Европейският фонд за възстановяване, както и за 
управлението на блокадите и пандемията.Ренци казва, че може да изтегли малката си партия „Жива Италия“ (Italy Alive) 
от коалицията още през януари, ако премиерът не направи отстъпки, включително промени в някои министерства. 
Очаква се Италия да получи първия транш от европейската помощ в размер на над 200 мрлд. евро, от които 60% са 
евтини кредити, а останалите 40% безвъзмездни грантове, в средата на 2021 г. Тези средства вероятно ще потушат 
голяма част напрежението, но предизвикателството пред Конте е оцеляването на кабинета дотогава. 
За момента дори сравнително малките и незначителни икономически решения се превръщат в източници на конфликт. 
Насроченият за тази седмица  парламентарния дебат за ролята на финансовото министерство в продажбата на Borsa 
Italiana на паневропейския борсов оператор Euronext NV бе отложен за след празниците, за да бъде избегнат публичен 
скандал, казват източниците на Блумбърг. 
Министърът на финансите Роберто Гуалтиери изигра ключова роля за продажбата на италианския борсов оператор на 
Euronext за сметка на други кандидати, което доведе до критики за правителствена на намеса в частна сделка. 
Фалиралият авиопревозвач Alitalia също е източник на напрежение. Италия иска да създаде нов държавен 
авиопревозвач, но национализацията на  Alitalia все още не е одобрена от Европейската комисия. 
Спорове има и по отношение на ролята на правителството в индустриалната политика, като финансовото министерство и 
кабинета все още не могат да се договорят за компромисно решение. 
Финансовото министерство е критикувано, че се намесва в делата на частна компания, като опитва да продаде 
изпадналият в тежка криза кредитор Banca Monte dei Paschi di Siena SpA на UniCredit. Депутати от движението „Пет 
звезди“, което е основен коалиционен партньор на Демократическата партия, са против продажбата, като те искат да 
превърнат институцията в национална банка за развитие. Гуалтиери обаче подкрепя пазарна сделка, която да 
предотврати конфликт с Брюксел. 
 
√ Великобритания обмисля серия от „мини сделки“ при провал на преговорите с ЕС  
Великобритания и Европейският съюз могат да участват в серия от „мини едностранни“ сделки, ако до края на месеца не 
бъде постигнато търговско споразумение между тях, съобщава Bloomberg. Това е споделил министърът на кабинета на 
Обединеното кралство Майкъл Гоув. 
Гоув заяви, че Великобритания и 27-те държави членки на блока могат да създадат нови "специални отношения" след 
края на преходния период, по подобие на тези между Великобритания и САЩ - споразумения, включващи "странични 
сделки“. Всяко търговско споразумение е "реалистично твърде малко вероятно“ да бъде одобрено след Коледа, което 
означава, че законодателите могат да гласуват за потенциална сделка само часове преди края на преходния период, 
добави Гоув. 
Има вероятност за разговори между Обединеното кралство и страните членки на ЕС, които избират да вземат 
едностранни решения, улеснявайки живота на едната или другата страна и може да се окаже, че тези едностранни 
решенията ще бъдат реципрочни. 
Запознати лица от двете страни на преговорите са коментирали пред Bloomberg, че търговските преговори е малко 
вероятно да приключат в неделя, но трябва да бъдат финализирани преди Коледа, тъй като разногласията около 
риболова остават ключовата пречка. 



22 

 

Европейските държави с големи риболовни индустрии се противопоставят на всякакви допълнителни отстъпки, 
предложени от Европейската комисия. Въпреки това длъжностните лица от двете страни на Ламанша заявиха, че 
различията все още могат да бъде преодоляни. 
 
√ Най-ценните национални брандове за 2020 г. 
В съвременния глобализиран свят репутацията на една страна може да окаже голямо влияние върху цялостния й 
икономически просперитет. Нещо повече, репутацията на една страна, или иначе казано нейният бранд, е един от най-
ценните й активни. Силният национален бранд може да даде тласък на туризма и да помогне за привличането на 
чуждестранни инвестиции и професионалисти от цял свят, пише VisualCapitalist.com 
Всяка година британската изследователска група Brand Finance съставя класация на стоте най-ценни национални бранда 
на базата на три основни категории. 
Стоки и услуги – включва фактори като туристичен достъп, размер на пазара, бизнес среда и търговски правила 
Общество – включва качество на живот, корупция и културен имидж 
Инвестиции – включва способността за привличане и задържане на специалисти, технологично 
развитие,  научноизследователски и развойни дейности, данъци и правителствена регулация. 
В изданието на класацията за 2020 г. от Brand Finance акцентират върху това, че пандемията от COVID-19 е водела до спад 
на стойността на националните брандове със средно 14%. 
На първо място и тази година се нареждат САЩ, като стойността на националния бранд на най-голямата икономика в 
света се оценява на 23,7 трилиона долара, което представлява спад с 14,5% в сравнение с миналата година. 
Втори е Китай с бранд стойност от 18,8 трлн. долара, което 3,7-процентово понижение спрямо 2019 г. Япония се нарежда 
на трета позиция със стойност на бранда от 4,3 трлн. долара, измествайки миналогодишният бронзов медалист 
Германия, чиято национална марка е „поевтиняла“ с 21,5% до 3,8 трлн. долара. Топ 10 допълват Великобритания (3,3 
трлн.) Франция (2,7 тлрн.), Индия (2,0 трлн.), Канада (1,9 трлн.), Италия (1,8 тлрн.) и Южна Корея (1,7 трлн.) 
България се е изкачила с едно място напред до 66-та позиция. 
Използвайки данните на Brand Finance от тазгодишното издание на класацията, от сайта VisualCapitalist.com са създали 
инфографика с топ 10 на страните с най-ценен национален бранд. 
 

 
Източник: VIsualCapitalist.com 

Пълната класация може да видите тук. 
 
√ Американският Сенат близо до одобрение на пакет от мерки за 900 млрд. долара  
Представителите на Републиканската и Демократическата партия в американския Сенат са постигнали споразумение за 
отпускането на нов пакет от 900 млрд. долара за облекчаване икономическите ефекти от коронавируса, предаде Си Ен 
Ен. 

https://www.visualcapitalist.com/most-valuable-nation-brands-2020/
https://brandirectory.com/download-report/brand-finance-nation-brands-2020-preview.pdf


23 

 

В края на миналата работна седмица възникна противоречие между депутатите каква да бъде ролята на Федералния 
резерв в управлението на пакета, с което напредъка по споразумението забуксува. Според последната  информация 
обаче в събота вечерта политиците са постигнали споразумение, че американската централна банка ще запази 
възможността да създава програми за спешно кредитиране и без одобрението на Конгреса. Тя обаче няма да може да 
възпроизвежда програми, идентични на тези, които започна през март в началото на пандемията, без одобрението на 
Конгреса.             
Детайлите по сделката се очаква да станат ясни по-късно днес, когато споразумението ще бъде гласувано. Това ще е най-
бързо приетият закон от подобен мащаб, съобщава Си Ен Ен. 
По предварителни данни в пакета от мерки ще влязат 300 долара седмично помощи на безработните, 330 млрд. долара 
кредитиране за малкия бизнес, над 80 млрд. долара за училищата и милиарди за разпространение на ваксините. 
 
√ Европейските акции търсят посока на фона на несигурността около Брекзит  
Европейските акции търсят посока в ранната търговия в петък на фона на подновените опасения около преговорите за 
търговска сделка след Брекзит между ЕС и Великобритания, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,58 пункта, или 0,15%, до 397,86 пункта. Немският показател DAX се 
повиши с 26,92 пункта, или 0,02%, до 13 694,17 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 6,24 пункта, или 0,11%, 
до 5 555,7 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се повиши с 24,05 пункта, или 0,37%, до 6 575,11 
пункта, като по-песимистичният тон в преговорите между Лондон и Брюксел доведе до ново поевтиняване на 
британския паунд. 
 „Несигурността около това предстои през следващите няколко дни държи инвеститорите в напрежение, тъй като скоро 
вероятно ще имаме решения по два важни казуса – сделката между ЕС и Великобритания и плана за стимулиране на 
икономиката на САЩ“, коментира Майкъл Хюсън от CMC Markets. 
„Нито една от двете страни не иска да създаде впечатлението, че се е предала твърде лесно. Всичко опира до 
възприятията, така че преговорите може да отнемат повече време, отколкото ни се иска“, добави той. 
Междувременно стана ясно, че продажбите на дребно във Великобритания са се свили с 3,8% през ноември спрямо 
предходния месец, когато бе отчетен ръст от 1,3%. Това е нй-голямото понижени от въвеждането на първия локдаун в 
Обединеното кралство през пролетта. 
Туристическият индекс SXTP се понижи с 0,72%, следвайки поевтиняването на акциите на авиопревозвача IAG с 1,10%, 
след като в медиите се появи информация, че той ще придобие испанската авиокомпания Air Europa за 500 млн. евро. 
Книжата на холандската група за медицински технологии Philips се повишиха с 1,16%, след като тя съобщи, че ще 
придобие американската фирма за дистанционно диагностициране и наблюдение на хора със сърдечни заболявания 
BioTelemetry за 2,8 млрд. долара 
Нов рекорд за Dow 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха повишения в четвъртък на фона на надеждите, че 
демократите и републиканците в Конгреса ще постигнат споразумение нова фискална подкрепа до края на 20202 г., 
предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 148,83 пункта, или 0,49%, до 30 303,37 пункта, завършвайки сесията при 
най-високото си ниво в историята. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 21,31 пункта, или 
0,58%, до 3 722,48 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq напредна със 106,56 пункта, или 0,84%, 
до 12 764,75 пункта. 
Секторите на недвижимите имоти, суровините и здравеопазването регистрираха най-добро представяне в S&P 500, 
записвайки ръст от по над 1%. Dow, от своя страна, бе подкрепен от поскъпването на акциите на Johnson & Johnson с 
2,64%. 
„Стимулите продължават да са основния двигател на пазара, докато не се постигне някакво споразумение. Изглежда, че 
на този фронт има мотивация за постигане на такова“, коментира коментира Дан Деминг от  KKM Financial. 
В сряда лидерите на демократите и републиканците в Конгреса навлязоха във финален етап на преговори преди 
одобрението на пакет от стимули в размер на 900 млрд. долара, който ще включва и нови директни плащания към 
гражданите. Този пакет обаче не включва защити за бизнеса и федерални и регионални помощи. Именно разногласията 
по тези теми пречат на приемането на проекта. 
Въпреки това лидерът на републиканското мнозинство в Сената Мич Макконъл заяви, че сделката е близо. 
Преговорите идват на фона на влошаващата се ситуация с COVID-19. Анализ на Си Ен Би Си на данни на университета 
„Джонс Хопкинс“ установи, че за последната седмица в САЩ са регистрирани средно около 215 728 нови заразени на 
ден. Само в сряда бяха отчетени 247 хил. нови случая 
Пандемията продължава да се отразява тежко и на американската икономика. Според последните данни заявленията за 
помощ при безработица са достигнали 885 хил. през седмицата до 12 декември. Очакванията на икономистите бяха за 
808 хил. молби. 
Спад в Азия 
Основните борсови индекси в Азиатско тихоокеанския регион регистрираха понижения в петък, след като не успяха да 
последват ралито на Уолстрийт, предаде Маркетоуч. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 43,28 пункта, или 0,16%, до 26 763,39 пункта. 
Японското правителство повиши прогнозата си за растежа на икономиката през фискалната 2021 г. до 4%, след като по-
рано този месец представи пакет от икономически стимули в размер на 708 млрд. долара. Предходната прогноза бе за 
ръст от 3,4%. 
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В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 9,98 пункта, или 0,29%, до 3 394,9 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite се понижи с 6,91 пункта, или 0,03%, до 2 262,57 пункта. Хонконгският 
измерител Hang Seng изтри 179,78 пункта от стойността си, или 0,67%, достигайки ниво от 26 498,6 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi не последва негативната тенденция и записа ръст от 1,75 пункта, или 0,06%, до 2 772,18 
пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се понижи с 81,2 пункта, или 1,2%, до 6 675,5 пунта. 
У нас 
Повечето индекси на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха понижения в ранната търговия. Основният 
бенчмарк SOFIX спад от 2,19 пункта, или 0,50%, до 437,40 пункта. BGBX40 се понижи с 0,38 пункта, или 0,38%, до 99,68 
пункта. BGTR30 изтри 1,61 пункта от стойността си, или 0,33%, достигайки ниво от 93,50 пункта. BGREIT се понижи с 0,31 
пункта, или 0,23%, до 135,83 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Дъждът ще преминава в сняг в първия ден на зимата  
Днес ще остане облачно, преди обяд и мъгливо. Ще има слаби превалявания от дъжд, през деня на повече места в 
Източна България, а в североизточните райони дъждът ще се примесва със сняг. Около и след обяд над Югозападна 
България ще има и временни разкъсвания на облачността. В по-голямата част от страната ще е почти тихо, в източните 
райони със слаб североизточен вятър. 
Минималните температури ще са от минус 1° до 4°, максималните - между 3° и 8°. Атмосферното налягане е и ще остане 
по-високо от средното за месеца. 
Над Черноморието ще е облачно. Ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа слаб североизточен вятър. Максимални 
температури на въздуха: 6°-8°. Температурата на морската вода е 10°-11°. Вълнението на морето ще е 3 бала. 
Над планините ще е предимно облачно, на отделни места ще има слаби валежи от сняг. Около обяд ще има и временни 
намаления на облачността. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще прониква студен 
въздух, с който температурите ще се понижат и максималната на 1200 метра ще е около 2°, на 2000 метра - около минус 
2°. 
И във вторник времето ще се задържи без съществена промяна - почти тихо, предимно облачно и мъгливо. 
През нощта срещу сряда ще се появи слаб западен вятър, а в сряда ще стане от запад-северозапад и в по-голямата част от 
страната ще се усили до умерен. Видимостта ще се подобри, облачността ще се разкъса, в отделни райони и ще намалее, 
но преди обяд на изолирани места в Северна България е възможно слабо и за кратко да превали. Дневните температури 
ще се повишат. 
В четвъртък вятърът ще остане умерен, в Източна България временно и силен, западен, и затоплянето ще продължи. 
Облачността ще е разкъсана, средна и висока, без валежи. 
 
√ Джонсън свиква съвещание след забрани за полети до и от Великобритания  
Британският премиер Борис Джонсън ще председателства извънредно заседание на Комитета за справяне с кризисни 
ситуации Кобра след като Франция наложи пълна забрана на пътуванията от Обединеното кралство във връзка с новия 
щам на коронавируса, който върлува в страната. 
Франция наложи 48-часова забрана за преминаване на хора от Великобритания с всички видове транспорт. 
Пристанището в Дувър затвори за всякакъв трафик от британска страна до второ нареждане, заради френските гранични 
мерки. От "Юростар" съобщиха, че след изявлението на френското правителство, че границата затваря от полунощ, ще 
могат да извършват курсове само от Париж за Лондон на 21 и 22 декември. 
Говорител на британското правителство заяви, че на заседанието на Кобра ще бъде обсъдена ситуацията с пътуванията в 
чужбина и най-вече как да се запази потока от товари от и към Обединеното кралство. 
Много страни въведоха карантина за влизащите в тях британци или прекратиха полетите. Скай нюз изрично спомена 
България, която прекратява полетите към и от Великобритания до 31 януари. Списъкът с останалите страни е дълъг. Сред 
тях са Белгия, Холандия, Италия, Германия, Турция, Чехия и Австрия. 
 
√ Путин призова за по-ефективна защита на руските граници 
Президентът на Русия Владимир Путин призова за по-ефективна защита на държавните граници заради "рисковете от 
тлеещите конфликти" в съседни страни, предаде ТАСС. 
При посещение в щаба на Службата за външно разузнаване, която отбелязва 100 години от създаването си, той 
препоръча да се отделя голямо внимание на информационната сигурност и борбата с екстремизма и корупцията, както и 
с икономическите престъпления. 
Сътрудниците от Федералната служба за охрана трябва да продължат да гарантират сигурността на държавните обекти и 
значимите мероприятия, а Главното управление за специалните програми "да решава широк кръг задачи за 
повишаването на устойчивостта на работата на ключови държавни органи и системи за връзки, даже в най-сложна 
обстановка", каза Путин. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Пандемията COVID-19. Лечението на онкоболните в условията на коронавирус. Гост: Д-р Стефан Константинов; 
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- Обирът в Перник; 
- Сметките за парно. Ще има ли преизчисление на сметките за парно; 
- Виртуалните пари. Как се копае биткойн?; 
- В небето над нас. Юпитер и Сатурн ще греят като една звезда на 21-ви декември; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Още по-заразен щам?; 
- Политика по време на пандемия. Гост: Евгени Дайнов; 
- Чети етикета. Има ли пестициди в цитрусите?; 
- Седмица на духа: Полицай, купувал лекарства на хора в карантина; 
- Предизвикателствата на 2020 г. - актьорът Иван Налбантов за театъра и неговата публика; 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- По-заразен щам във Великобритания. Колко по-опасна може да е новата мутация-коментар на Андрей Чобанов; 
- Владимир Карамазов за битката с коронавирус; 
- Духовници в ковид отделенията. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Осъдените вече с временни лични карти, ще ги издават дирекциите на МВР 8 часа след съобщение от съда; 
в. 24 часа - След стреса през април и май автоиндустрията тръгна нагоре; 
в. 24 часа - 57 хил. дози ваксини у нас още до края на януари, във всеки кашон има джипиес; 
в. Монитор - Извадихме по над 7500 болнични на ден; 
в. Телеграф - Поне 9 бона за втора пенсия до живот; 
в. Труд - Топлофикация пари не връща; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - За 6 години България се сдоби с 57 нови пречиствателни станции, други 24 се изграждат или проектират; 
в. 24 часа - Нова инсталация край Пазарджик намалява битовите отпадъци; 
в. Монитор - Управителят на БНБ Димитър Радев: От 2024 г. плащаме с евро у нас; 
Монитор -60 камери заснели обира на инкасо в Перник; 
в. Монитор -Недостроени язовири спасяват Бургаско от безводие; 
в. Телеграф - Министър-председателят Бойко Борисов обяви: Тройни заплати за медиците в регионите с недостиг на 
специалисти; 
в. Телеграф - Заради дълг от 600 млн. лева към Енергийния холдинг: Топлофикация София става държавна; 
в. Труд - Ваксини за народа - от средата на март; 
в. Труд - Инвестиции за 854 млн. лв. у нас въпреки CОVID-19; 
в. Труд - Ток за 30 домакинства откраднат за криптовалута; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Томислав Дончев, вицепремиер: Работим за фонд c 300 млн. лв., от който парите за месеци да стигнат до 
бизнеса; 
в. Монитор - Емил Радев, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ: ЕС действа все по-синхронизирано с общи правила за рестартиране 
на пътуванията; 
в. Телеграф - Математикът Петър Велков: Над 140 000 потенциално заразени не са под карантина; 
в. Труд - Валентина Маджарова, изпълняващ функциите административен ръководител на Специализираната 
прокуратура, пред "Труд": Не спряхме нито за минута въпреки рисковете; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Пълният член е дървено желязо; 
в. Монитор - Екшън по пернишки; 
в. Телеграф -  Златната рибка и втората пенсия; 
в. Труд - Дълбоката държава отвърна на удара, следват джедаите. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 21 декември 
София 

- От 20.00 ч. в Хотел „Маринела" Balkan Awards of Tourism Industry 2020 ще отбележи значимите постижения в 
туризма на полуострова. 

- От 12.00 ч. пред Министерски съвет ще се проведе протест срещу високите сметки за парно. 
*** 
Благоевград 

- От 9.30 ч. в зала „22 септември" председателят на Общински съвет - Благоевград организира пресконференция. 
- От 18.00 ч. в Драматичен театър „Никола Вапцаров" - Благоевград се състои спектакъла „Коледна песен". 

*** 
Бургас 

- От 10.00 ч. онлайн ще се проведе редовно заседание на Общински съвет - Бургас. 
- От 17.30 ч. в Държавен куклен театър - Бургас ще бъде представен спектакълът "Писмо до Дядо Коледа". 
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*** 
Варна 

- От 12.00 часа в сградата на Варненска и Великопреславска света митрополия (площад "Св. св. Кирил и Методий" 
№1), Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан ще произнесе своето 
Рождественско послание, специално за електронните медии. 

*** 
Видин 

- От 09.00 ч. в Заседателната зала Общински съвет - Видин ще проведе заседание. 
*** 
Горна Оряховица 

- От 11.00 ч. в парк „Градска градина" ще се проведе първа копка по проект за ремонт на парка. 
*** 
Добрич 

- От 11.30 ч. в Младежки център - Добрич ще се проведе благотворителна инициатива. 
- От 8.00 ч. във „Фейсбук" страницата на Младежки център - Добрич ще се състои събитието #Есето. 
- От 11.00 ч.в Държавен куклен театър „Дора Габе" ще се състои детският спектакъл „Аладин". 

*** 
Стара Загора 

- От 12.30 ч. във фоайето на СУ "Васил Левски" в Стара Загора училищното настоятелство на учебното заведение и 
родителите ще връчат дарение, предназначено за потребителите на Домашен социален патронаж. 

 

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

