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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ Covid-19 влезе в Програмата за развитие на отбраната 
Коронакризата влиза и в Програмата за развитие на отбраната. 
Документът очертава приоритетите на България в тази област до 2032 година и е публикуван за обществено обсъждане. 
За първи път в държавен документ за стратегически сектор е посочено, че пандемии като Covid-19 „ще генерират 
постоянен епидемиологичен риск за страната ни“. 
Затова е предвидено до 2032 г. ВМА да увеличи противоепидемичните си способности. Това ще става с нова лаборатория 
за PCR анализ към МБАЛ-Варна, назначаване на допълнителен персонал в Инфекциозното отделение на МБАЛ-Сливен. 
В документа е посочено, че в следващите години пренасочени средства за справяне с последици Covid кризата не трябва 
да влияе на модернизацията на армията или проектите ѝ. 
Предвидено и в следващите 12 години големите сделки да се плащат от централния бюджет, а не през бюджета на МО. 
По този начин до момента бяха платени новите самолети и кораби. 
Чрез програми на НАТО и ЕС ще се търсят възможности за придобиване на високотехнологични способности за 
киберзащита. Не по-малко от 43 000 души да е армията, в това число 3000 души доброволен резерв, е записано в проекта 
на Програма за развитие на отбранителните способности. Демографията се посочва като проблем за набирането на 
военни и резервисти. 
 
√ Бързите антигенни тестове се приравняват към PCR тестовете 
От днес антигенните тестове за установяване на Covid-19 се приравняват към PCR тестовете. Положителните резултати ще 
се отчитат като потвърдени случаи на коронавирус в Единния информационен портал, а пациентите ще подлежат на 14-
дневна карантина. 
Контактните лица на положителните за Covid-19 пациенти, установени с антигенен тест, ще подлежат на 10-дневна 
карантина. Бързият антигенен тест може да се прилага при болни лица в рамките на 5 дни от началото на клиничната 
картина, а при контактни лица - в рамките на 7 дни от последния контакт със заразен с коронавирус. 
При лица с наличие на клинични симптоми, отговарящи на критериите за Covid-19, и отрицателен резултат от бърз 
антигенен тест, е необходимо да се проведе изследване по метода PCR. 
Направените до момента бързи антигенни тестове няма да се включат със задна дата в официалните данни за 
потвърдените в страната случаи. 
 
√ До средата на 2021 г. в системата на железниците влизат 15 нови локомотива 
15 нови локомотива ще обслужват основните и най-натоварени направления на страната от средата на следващата 
година, обяви министърът на транспорта Росен Желязков по време на откриването на обновената гара Подуяне в 
столицата. 
Това са първите изцяло нови локомотиви от 1986 г. насам, уточни Желязков. 
"БДЖ подписаха допълнително споразумение с изпълнителя за още 5 локомотива, които ще бъдат доставени до юни 
2021 г.", посочи транспортният министър. Той допълнил, че това са първите нови локомотиви, закупени от 1986 г. насам. 
"В бюджета за следващата година е заложено увеличение с 200 млн. лева за капиталови трансфери и субсидии, от които 
близо 115 млн. лева са за подвижен състав", изтъкна Желязков. 
Страната ни ще кандидатства и за европейско финансиране за придобиването на нов тягов състав, отбеляза още 
транспортният министър. 
 
√ КЕВР: Няма основания за преразглеждане на цените на парното и тока 
Няма да има промяна в цените на парното и топлата вода от следващия месец. Това става ясно от писмото на Комисията 
за енергийно и водно регулиране до омбудсмана Диана Ковачева, която наскоро поиска преразглеждане на 
постановените от регулатора цени на топлоенергията. 
От Комисията обясняват, че към момента няма основание цените на парното и топлата вода да бъдат преразгледани. 
Според нормативната уредба, освен че трябва да е изминал 6-месечен период, трябва да има и съществена разлика 
между прогнозната цена на газа за този период и тази, от която в момента зависи цената на топлоенергията. 
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За изминалата половин година тази разлика е 12 процента, а за да се тръгне към преразглеждане на цените и 
определянето на нови, е необходимо промяната да е с най-малко 15 на сто. 
От Комисията определят като неправилни изчисленията на някои граждански организации и експерти, че от лятото 
досега „Топлофикация София“ например е надвзела от клиентите си около  14 милиона лева. 
От регулатора напомнят, че освен от нивата на газа, цените на топлоенергията зависят и от разходите на централите за 
закупуване на квотите за въглеродни емисии, а те са поскъпнали значително. В писмото се посочва още, че за момента е 
намерен баланс между интересите на потребителите и топлофикациите, но ако се получат разлики, те ще бъдат 
компенсирани през следващия регулаторен период, за да не бъде ощетен никой. 
 
√ Близо 5700 земеделци получиха 16 млн. лв. компенсации заради сушата 
Близо 5700 земеделски стопани получиха общо 16 милиона лева като компенсации на пропадналата заради сушата 
реколта, съобщават от Фонд Земеделие. 
Обезщетението е по 30 лева на хектар и е насочено към фермери от 7 области в страната, при които има спад от 30 % при 
реколтата от пшеница и царевица. 
Общият бюджет по схемата е над 18 милиона лева. Останалите 2 милиона лева ще бъдат изплатени на още 270 фермери, 
след извършване на административна проверка, уточняват от Фонда. 
 
√ 42% от предприятията са с намалени приходи от продажби през ноември 
Близо 42% от предприятията са регистрирали намаление на приходите от продажба на стоки и услуги през ноември 
спрямо октомври, сочи изследване на Националния статистически институт, свързано с последиците от пандемията от 
Covid-19 върху икономиката.  
46 на сто от предприятията, участвали в изследването, декларират, че няма промяна в приходите от продажбите им през 
ноември спрямо октомври, а при 11,8% дори има увеличение, сочат данните на НСИ. 
Над 50% е спадът при сектори като култура, спорт и развлечения, както и ремонт на вещи. При търговията, транспорта и 
ресторантьорството спадът е над 48 на сто, в индустрията - 43%, а при строителството е над 36 на сто.  
Едва 9,8 на сто от анкетираните са посочили, че се възползват от мерки за подпомагане на работодателите. В повечето 
предприятия се преминава към дистанционна работа или ползване на платен или неплатен отпуск от служителите. Около 
2% от анкетираните съобщават намерение да прекратят дейността си, а 4,5 на сто да спрат временно работа. Над 92% от 
фирмите възнамеряват да продължат дейността си. 
 
Investor.bg 
 
√ България е в топ 5 на песимистите по света за 2021 г. 
64% от българите смятат, че следващата година ще е година на икономически трудности, според глобално 
изследване на „Галъп интернешънъл“  
В България надеждата за по-добра 2021 г. е по-скоро крехка. 16% от запитаните българи вярват, че предстоящата година 
ще е по-добра от пандемичната 2020 г., за 45% обаче тя ще е дори по-лоша, една четвърт очакват да е същата, а 
останалите не могат да преценят. Така страната ни се нарежда сред топ 5 на песимистите по света заедно с Италия, 
Хонконг, Полша и Южна Корея. Българите изглеждат силно песимистични и на фона на останалите държави от ЕС, където 
обобщеното ниво на песимизъм е 31% от всички запитани, а на оптимизъм – 35%. 
Това са резултатите от глобалното изследване, проведено за пръв път през 1979 г. от „Галъп интернешънъл“, наречено „В 
края на годината“. За тази година то е проведено в 41 държави по света, като са интервюирани над 38 хиляди души в 
глобален мащаб. 
По-скоро песимистичният поглед към бъдещето е обичаен за нашето общество. В последните няколко години обаче, като 
че ли нивата на оптимизъм за бъдещето у нас се доближаваха до общите стойности за света, като в края на 2019 г. 32% от 
пълнолетните българи отговаряха, че очакват по-добра 2020 г., а 22% смятаха, че тя ще бъде по-лоша от 2019 г., посочва 
се в изследването. 
Изглежда, че кризата с коронавируса, отразила се тежко и на здравната система, и на икономическата ситуация в 
страната, е засегнала тежко и надеждите за по-благоприятно непосредствено бъдеще – особено след рязкото 
увеличаване на заболелите и починалите в последните месеци на 2020 и наложените нови ограничения 
. 
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Що се отнася до очакванията за икономическата ситуация, настроенията у нас отново са по-скоро негативни. Едва 5% от 
българите очакват година на икономически просперитет, 64% смятат, че 2021 г. ще е година на икономически трудности, 
а 20% очакват икономическата ситуация в страната да е същата като през 2020 г. Останалите се затрудняват да отговорят. 
Според анкетата и по този показател страната ни е сред топ 5 на негативните отговори. 
 

 
 
Мнозинства от над две трети очакват трудна в икономически план година и във Великобритания (71% отговарящи 
негативно), Австрия (70%), Италия (67%) и Босна и Херцеговина (66%). 
На фона на Европейския съюз обаче, България е близо до общите стойности по този показател. Сред жителите на ЕС 12% 
очакват икономически просперитет, 61% свързват 2021 г. с очакване за икономически трудности, а за 21% тя ще бъде 
същата в икономически план. Останалите се затрудняват да отговорят. 
В края на 2020 г. 41% у нас декларират, че са по-скоро щастливи или много щастливи. 46% не се определят нито като 
щастливи, нито като нещастни, 10% казват, че са нещастни или много нещастни. Останалите не могат да определят. 
Традиционно, българите са по-скоро в долната част на класацията що се отнася до лично щастие. 
 
√ КФН ще дава лиценз на дружества със специална инвестиционна цел и секюритизация 
Секюритизациите в недвижими имоти и вземания не са предназначени за непрофесионални клиенти, пише в нов 
закон за дейността на пазарите на финансови инструменти  
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Изцяло нов закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация ще промени 
досегашната правна уредба, реши правителството. Такова дружество трябва да разполага с начален капитал от 50 хил. 
лева и лиценз за извършване на дейността, издаден от Комисията за финансов надзор (КФН). 
Целта на проекта е да актуализира законодателната база в областта на действащите дружества, които инвестират в 
недвижими имоти и вземания, като въведе мерки по прилагането на изискванията на европейски Регламент (ЕС) 
2017/2402 от 12 декември 2017 г. 
Със закона се урежда дейността на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), в който до голяма степен се 
запазва действащата нормативна уредба за тях, но се доразвива на база на натрупаната надзорна практика на КФН. 
Адаптира се правната рамка заради въведените с Регламента понятия за секюритизация, дружество със специална цел - 
секюритизация, както и възможността за обслужващо предприятие на тези дружества, посочват от пресцентъра на 
Министерския съвет. 
Във връзка с извършването на една или повече секюритизации, по новия закон дружеството за секюритизация ще може 
да издава облигации, като издаваните секюритизиращи инструменти не са подходящи за непрофесионалните клиенти, 
по смисъла на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти. Предлагането им на такива лица ще е 
допустимо само при условия, посочени в европейския регламент. 
Въвежда се минимален размер от 500 хил. лева на базисните експозиции, обект на една секюритизация, в която 
дружеството може да участва. Този размер отчита местния пазар, както и факта, че съгласно Регламента, 
секюритизациите не са предназначени за непрофесионални клиенти. 
Законът въвежда фигурата на агент за съответствие за опростена, прозрачна и стандартизирана секюритизация, който ще 
има правото да оценява съответствието на секюритизациите с изискванията за опростеност, прозрачност и 
стандартизация по Регламента, след получаване на лиценз от КФН. 
Регулирането и надзорът върху дейностите и лицата ще се осъществява от КФН, а върху инициатора, спонсора, 
първоначалния кредитор, агента за опростена, прозрачна и стандартизирана секюритизация, и дружеството за 
секюритизация - от КФН, с изключение на случаите, които са в изричната компетентност на Българската народна банка 
(БНБ). 
Със законопроекта се въвеждат и съответните административни санкции и принудителни административни мерки, 
съгласно Регламента, при съобразяване с размерите, определени в него. 
В преходните и заключителните разпоредби на проектозакона се правят промени в Закона за Комисията за финансов 
надзор, в Закона за кредитните институции и в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 
 
√ Франция и Великобритания се договориха за отваряне на границите 
Очаква се допълнителна информация по параметрите на сделката да бъде обявена по-късно 
Постигнато е споразумение между Франция и Великобритания за отварянето на границите между двете държави. За това 
съобщи британският транспортен министър Грант Шапс във вторник, цитиран от Ройтерс. 
Тепърва се очаква да бъдат обявени подробности. 
Франция бе първата държава, която спря потока от хора и товари от и към Великобритания, след като бе обявено, че на 
Острова върлува нов щам на коронвируса, който е по-заразен. 
В Twitter Шапс написа, че е бил постигнат напредък иима споразумение с френското правителство за границите. „Ще 
предоставим актуализирана информация за превозвачите по-късно тази вечер, но превозвачите трябва все пак да не 
пътуват за Кент тази вечер“, допълни още министърът. 
По-рано през деня от кабинета на френския премиер обявиха, че френски и европейски граждани отново ще могат да 
идват във Франция от Великобритания от полунощ във вторник, ако имат отрицателен тест за коронавирус, направен в 
последните 24 часа. 
В съобщението се посочва, че това се отнася и за британци и граждани на трети страни. 
Във вторник Европейската комисия (ЕК) призова държавите членки да отворят отново критичните връзки за търговия и 
пътнически транспорт с Великобритания. Брюксел подчертава в съобщение, че товарният транспорт до и от 
Великобритания трябва да се осъществява непрекъснато, а забраните за полети и влакове да бъдат премахнати, за да се 
осигури възможност за важни пътувания и да се избегнат смущения във веригата на доставки. 
Над 40 държави забраниха полетите от и до Великобритания и ефективно изолират страната, след като в края на 
миналата седмица бе съобщено за новия щам. 
Заради затворените граници над 1500 камиона са блокирани по пътищата в Югоизточна Англия. Страната е заплашена и 
от недостиг на хранителни стоки точно в навечерието на Коледа. 
Ситуацията е своеобразна генерална репетиция за Великобритания за това, което може да настъпи след по-малко от две 
седмици, ако не се стигне до търговско споразумение с ЕС преди 31 декември. 
 
News.bg 
 
√ Природният газ от Азербайджан влиза в България от 31 декември  
От 31 декември т.г. България започва да получава природен газ от Азербайджан. Това обявиха от пресцентъра на 
Министерски съвет по време на провеждащото се редовно правителствено заседание. 
1 млрд. куб. м. природен газ от находището Шах Дениз 2 годишно ще идват в следващите 25 години съгласно 
подписания договор на "Булгаргаз" с азербайджанската нефтена компания SOCAR. 

https://www.investor.bg/evropa/334/a/ek-prizovava-otvorete-vryzkite-za-tyrgoviia-i-osnovni-pytuvaniia-s-velikobritaniia-318561/
https://www.investor.bg/evropa/334/a/velikobritaniia-e-izpravena-pred-prodovolstvena-kriza-318476/
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Премиерът Бойко Борисов е доволен, че от 1 януари 2021 година вече има не само диверсификация, а и доставки на 
азерски газ. Той ще влиза в страната през Гърция. 
"На 1.01 2021 г. ще посрещнем азерския газ, за който толкова поколения политици говориха с Азербайджан. 
Правителството на Обединени патриоти и ГЕРБ работи добре и даде тази възможност за пълна диверсификация", заяви 
премиерът Борисов на днешното правителствено заседание. 
Министър Петкова отбеляза важността на договора с Азербайджан и тежестта му за изпълнението на приоритетите на 
правителството. Договорът ще ни даде възможност от 31 декември тази година България да има нов, различен 
източник., заяви Петкова. 
След проведени преговори и постигнато съгласие, за временна възможна точка на доставка. До началото на октомври 
следващата година природния газ ще получаваме през нея - "Кулата", ИТ "Неа Месемврия", която свързва газопровода 
TAП с гръцката газопреносна система. 
Междувременно продължаваме изграждането на Междусистемната газова връзка Гърция - България. Именно точката на 
свързване между TAП и IGB - Комотини, която не е налична към момента, ще бъде точката на доставка на 
азербайджански газ след този преходен период от няколко месеца. Забавянето в изграждането на междусистемната 
връзка е заради пандемията от КОВИД-19, посочват още от пресцентъра на МС. 
На днешното си заседание правителството одобри доклада на министъра на енергетиката Теменужка Петкова за 
предприемане на действия за подписване на необходимия пакет документи, свързани с промяната на маршрута. Целта 
на решението е да се гарантира сигурността на снабдяването с природен газ за страната и региона. 
Реализацията на проекта IGB ще създаде условия за реална диверсификация на източниците за доставка на природен газ 
за България и Югоизточна Европа. Изграждането на интерконектора IGB отваря допълнително трасе към Южния газов 
коридор между пазарите на Югоизточна Европа и Централна Източна Европа и по този начин осигурява достъп до 
алтернативни трасета и източници за доставка на газ от Kаспийския регион, както и до съществуващи или бъдещи 
терминали за втечнен газ. 
 
БНТ 
 
√ Александър Балкански, Въто Христов и Мария Колева получиха Почетния знак на президента  
В навечерието на Коледните празници държавният глава Румен Радев връчи почетния знак на президента на трима 
българи със значим принос към науката, културата и творческата традиция. 
Това са доайенът на цирковото ни изкуство Александър Балкански, уважаваният учен доц. Въто Христов и вокалният 
педагог и артист Мария Колева. 
Доц. Въто Христов е отличен за разработването и внедряването на промишлени технологии в областта на селското 
стопанство, има активен принос и в сферите на животновъдството и пчеларството. 
Доайенът Александър Балкански изгради уникална българска школа в цирковото изкуство, а трупата „Балкански” завладя 
световна публика. 
Мария Колева е артист и вокален педагог, посветила творческия се път на фолклорното изкуство. Общото между тримата 
е патриотичната им посветеност, каза Румен Радев и призова да ценим завоеванията на нашата наука и изкуство. 
"Страната ни има нужда да съхранява както икономическата си жизненост, така и своя човешки потенциал, 
интелектуални си капацитет и творчески хоризонт", каза президентът Радев. 
От името на наградените Александър Балкански благодари за високата оценка на труда им. 
"И аз, и наградените ще продължат в своя живот да дават всичко за просъществуването на всяко едно от нашите дела", 
заяви той. 
И увери, че лично ще направи всичко възможно българският цирк да поддържа и в бъдеще високите си постижения. 
 
√ МС отпусна 184 млн. лева за болниците, ваксини и нова система за спешни обаждaния  
Правителството отпусна 184 милиона лева за болниците, ваксини и нова система за спешни обаждания в условията на 
пандемия. България ще помогне на Република Северна Македония и останалите държави от Западните Балкани да 
получат ваксини, заяви още премиерът Бойко Борисов на вчерашното онлайн заседание на кабинета. 
45-те милиона лева кабинетът гласува за подсилване на болничния капацитет, а 20 милиона за още количества 
ремдесевир. 
Тъй като нашите доктори го изписват непрекъснато. Хората и пациентите, болни от Ковид, много му вярват и това е 
допълнително количество, което купуваме в момента, за да може да задоволим всяко предписание от доктор, заяви 
премиерът Бойко Борисов. 
104 милиона лева ще отидат за купуване на ваксини. Кабинетът гласува и 14,3 милиона лева за изграждане на телефонна 
система за спешни повиквания. 
"По този начин комуникацията в областта на спешната помощ ще подобри изключително много системата на спешната 
помощ и реагирането на нашите екипи навреме", заяви здравният министър Костадин Ангелов. 
България ще проучи и възможността да осигури ваксини за страните от Западните Балкани. С приоритет - Република 
Северна Македония. Здравният им министър благодари лично на кабинета, след като двете страни подписаха писмо за 
намерение. 
Премиерът посочи, че жестът от страна на София е без никакви задкусилни намерения. 
"Правим го за здравето и живота на нашите най-близки съседи. Надявам се, че и в следващата година ще намерим 
необходимите решения, за да върви Република Северна Македония по пътя на Европейския съюз, както я подкрепихме и 
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за НАТО, така че нищо фатално не се е случило, въпрос на политическа воля и от двете страни да стигнем дотам, заяви 
Борисов. 
Той се похвали още, че от 1 януари ще потече към страната природен газ от Азербайджан, което било "реална 
диверсификация". 
"За което толкова поколения политици, министри, премиери, президенти ходиха до гостоприемно Баку и говориха за 
доставка на газ, без да има тръбичка. Емо Димитров се смее, а те в джоб не се носят тези количества газ", каза 
премиерът. 
Правителството отпусна и 3 милиона лева за ремонт на два варненски храма, Богословския факултет към Софийския 
университет и Софийската духовна семинария. 
 
√ Производителите на тютюн са недоволни от ниските изкупни цени  
Започна изкупната кампания на тютюна в Благоевградския регион. Производителите обаче се оплакват от ниските цени, 
които предлагат фирмите тази година. 
Зикра Абдюхова и Исмет Чаушев от село Дебрен отглеждат тютюн от дълги години. Казват, че това е единственото им 
препитание и с изкараните пари от суровината едва покриват разходите си за живот. 
"Не ни стигат парите, много труд, много работа, а пък, е така сега, като ти го дадат с ниска цена, а пък като виждаш всички 
цени се вдигат, просто изнемогваш", сподели Зикра. 
"Искаме да тръгне тоя тютюн, друго не можем вече, това не е да идем в друга държава, къде да идем в друга държава. 
Ама какво ще ям, затова съм с това палто", допълни Исмет. 
Друга алтернатива на тютюна и през лятото бране на билки и горски плодове в района на селата край Сатовча и 
Хаджидимово почти няма. 
"Ако има нещо друго да се работи, направо го махаме тютюна, направо го махаме. Ако има друга реколта, нещо да става 
в нашия край. Ние не можем да си изкараме разходите само за тютюна. На магаре, на кон ще вземеш да ореш нивите, 
всичко е наръка. Не се хващат двата края. В краен случай трябва да се препитаваш някак", заяви Хюсеин Хатив. 
За разлика от тази година, миналата за килограм тютюн фирмите са плащали между 8 и 10 лева. 
"На пазара сме от две седмици. Купуваме. Според качеството първа класа, втора, трета. Тютюните са всякакви. Малко 
сме купили, хората се въздържат от продаване, очакват някакви цени по-високи от проучването, от разговора с хората, 
това е", коментира Расим Шакиров, който е служител във фирма за изкупуване на тютюн. 
"Няма стриктни правила, няма стриктни сдружения, действащи, които да коригират или да водят разговори, преговори 
със самите фирми изкупчици и от наша страна като самите производители. Там се къса нишата на сектора. Самите фирми 
са като недосегаеми, те не водят преговори или не разговарят с производителите", каза председателят на сдружението 
"Басма" Иван Сабахлъков. 
Тютюнопроизводителите очакват по-висока цена за реколтата. В момента повечето от тях не предават суровината с 
надеждата фирмите да предложат по-добри цени. 
 
√ Посланик Марин Райков пред БНТ за обстановката във Великобритания след блокадата на транспорта  
За пореден ден Великобритания е в транспортен хаос заради новия щам на Ковид-19. Блокирани са както летищата, така 
и сухоземните граници. Опашката преди Ламанша откъм британския град Доувър е километрична. 
Сред блокираните ни сънародници има семейства с малки деца, групи пътуващи с микробуси, както и близо 350 
български превозвачи. От външното ни министерство заявиха, че на място е завеждащият консулската ни служба в 
Лондон, а посланик Марин Райков е разговарял с представители на транспортния бранш. 
Неделчо Димитров изпълнява курс до Белгия, а след това трябва да продължи към България. Сънародникът ни обаче 
попада в транспортния капан в района на Доувър. 
"Разбрах на 21-ви сутринта, имаше пътни табели, но нямаше как да реагираме отрано", разказа шофьорът. 
Камионът е блокиран на магистралата, където задръстването е с километри. Неделчо все пак се надява да успее да се 
прибере за празниците. 
Освен шофьори в района на пристанищния град са блокирани български семейства, както и групи пътуващи с микробуси 
и леки коли. Сънародниците ни се намират на различни паркинги, а от консулската ни слубжа са раздавали храна и вода 
на място. В задръстванията са блокирани най-малко 8 бебета, съобщават от външно министерство. 
"Бензиностанциите, магазинчетата, бих казал и тоалетните не функционират. Не е възможно да се върнат назад 
по магистралата. Оказваме някакво съдействие, носим каквото можем. В края на краищата посолството не е 
Червеният кръст. Правим това, което е по силите ни", каза за БНТ посланик Марин Райков. 
От транспортния бранш настояват за спешни мерки. 
"В навечерието на Брекзит можеха да направят коридор , в който тежкотоварният трафик да бъде незасегнат", 
коментира Николай Рашков от Съюза на международните превозвачи. 
По данни на съюза на границата са блокирани близо 350 български шофьори. Към 60 са на опашката, а другите са отбити 
по буферни паркинги. Натрупаното закъснение е средно между 38 и 48 часа. 
От посолството заявиха, че ситуацията е тежка и очакванията тази вечер да има решение на транспортната блокада не са 
се оправдали. 
"Съветът ми е всеки, който няма причина да пътува и може да отложи пътуването си, да не се стреми да намери 
решение на летището, защото това решение не може да бъде постигнато", коментира посланик Райков. 
На този фон вътрешният министър и директорът на Гранична полиция провериха на Калотина организацията по 
пропускане на тировете, пристигащи от Острова. 
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,,Тази организация не е нещо ново за нас. Ние през пролетта я направихме за първи път и в доста по-големи обеми. 
Колегите имат опита и рутината и се надяваме да няма сериозни затруднения", заяви вътрешният министър. 
Последната заповед на здравния министър от 21 декември не предвижда задължителна 10-дневна карантина за 
шофьорите на товарни автомобили, които преминават транзитно през страната или извършват товаро-разтоварителни 
дейности.  
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Най-използваната онлайн административна услуга у нас през 2020 г. е регистрацията за търсене на работа 
Николай Минев, директор на дирекция „Единен системен интегратор“, Дъравна агенция "Електронно управление", В 
развитие 
От съществуването си Държавна агенция електронно управление (ДАЕУ) се опитва да идентифицира ключовите 
проблеми, които пречат по електронен път гражданите и бизнеса да могат да достъпват данни и да ги използват в своя 
полза, каза Николай Минев, директор на дирекция „Единен системен интегратор“, Държавна агенция "Електронно 
управление", в предаването „В развитие“ с водещ Делян Петришки. 
„Като проблеми бяха идентифицирани нееднаквата технологична обезпеченост на всяка една административна 
структура; различните средства, с които се предоставяше достъп до заявяване и предоставяне на достъп до различните 
услуги – това пречеше на гражданите да припознаят електронното взаимодействие като присъщо за тях, а не 
необходимостта да се ходи по гишета и да се подават заявления“, каза Минев. 
По думите му 2020 г. е преломна и показва ефективността на Портала за електронни административни услуги. 
„Към момента чрез портала са достъпни над 430 електронни административни услуги, като 223 от тях са предоставени от 
централна администрация и над 160 се предоставят от общинска администрация. Броят на услугите постоянно се 
увеличава“, каза директорът на дирекция „Единен системен интегратор“. 
Той допълни, че за първи път е постигнат успех по отношение налагането на модел, благодарение на който общинските 
услуги да не се предоставят децентрализирано, както беше преди. 
„В момента всички 137 администрации се достъпват по един и същ начин чрез попълването на едно и също заявление 
чрез портала, а физическите лица, които са се регистрирали, са над 50 000. Само за последните 10 дни съобщенията, 
които са изпратени през системата, са над 20 000, а общо над три милиона и половина пъти системата е достъпена от 
български граждани“,  коментира още гостът. 
По думите му сред най-използваните услуги през 2020 г. е била тази, чрез която потребителите се регистратират онлайн, 
че търсят работа. 
„Използвана е от над 17 000 души, които са я предпочели пред това да се редят на опашки в Бюрата по труда“, допълни 
той.   
Според него обаче процесът по дигитализация на администрацията не е лек. 
„Най-трудното е да се достигне онова ниво на зрялост на администрациите, когато всяка една от тях действително е 
узряла и преценила, че по електронен път взаимодействието е по-лесно и икономисва огромен ресурс, както на самата 
администрация, така и на самите потребители“, категоричен е гостът. 
Целия разговор може да видите във видеото.  
 
√ На 27 декември започва ваксинацията срещу COVID-19 в България 
Очаква се първите близо 10000 дози от ваксината срещу COVID-19 да пристигнат от Белгия в България най-късно на 
26 декември  
Създадена е необходимата организация първите ваксини срещу COVID-19 у нас да бъдат поставени на 27 декември. Това 
стана ясно след среща между министъра на здравеопазването, главния държавен здравен инспектор, Националния 
ваксинационен щаб и представители на шестте регионални здравни инспекции, отговарящи за организацията по 
ваксинирането срещу COVID-19, съобщава Единния информационен портал. 
Очаква се първите близо 10000 дози от ваксината срещу COVID-19 да пристигнат от Белгия в България най-късно на 26 
декември. На границата камионът, който ги превозва, ще бъде посрещнат и ескортиран до Бул Био, където под 
постоянна полицейска охрана, ваксините ще бъдат приети. При всички необходими за съхранението им мерки и с 
полицейски ескорт флакони ще бъдат транспортирани и до регионалните здравни инспекции в Пловдив, Бургас и Варна. 
„Това е първата стъпка на ваксинационната кампания в страната, която ще продължи с още доставки след Нова година. 
Първите ваксини са за лекарите и медицинските сестри, които са на първа линия в борбата с COVID-19. Има ръст на 
медицинските лица, които искат да се ваксинират“, това обясни доц. Ангел Кунчев. 
Българските граждани ще получат цялата информация за качеството на ваксината. Всичко ще бъде обяснено на достъпен 
език, така че всеки да получи отговор на въпросите си и да вземе информирано решение, обясни още главният държавен 
здравен инспектор. 
 
√ НАП: Компенсираме с оборотен капитал всички МСП, засегнати от кризата 
Росен Бъчваров, говорител на НАП, В развитие, 22.12.2020  
Всички компании, които имат желание, могат да кандидатстват по програмата за „Подкрепа чрез оборотен капитал за 
малки и средни предприятие, засегнати от временните противоепидемични мерки“, но особеното при тези, които са 
регистрирани през 2020 г., е, че те ще бъдат компенсирани спрямо оборота си за месец октомври. Към момента страната 

https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/86615-nad-50000-dushi-sa-polzvali-portala-za-elektronni-administrativni-uslugi-prez-2020g
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ни чака нотификация от Европейската комисия, за да започне разпределение на средствата. Това заяви Росен Бъчваров, 
говорител на Национална агенция по приходите, в предаването „В развитие“ с водещ Делян Петришки. 
"Преобразуването на НАП от приходна в разходна агенция беше много труден процес, защото се наложи да се акумулира 
много ново знание, но НАП е единственият държавен орган, който може да разпредели компенсациите за предприятията 
в рамките на няколко седмици", обясни гостът. 
„Бизнесът се нуждае от средствата сега и възможно най-бързо“. 
Към момента процесът по кандидатстване вече е в ход, но за да се започне изплащането на средствата са важни две 
кумулативни условия - получаването на нотификация от Европейската комисия (което е абсолютно условие) и 
подписване на договор между НАП и Министерството на икономиката, стана ясно от разговора. 
„Още утре в Държавен вестник може да бъдат публикувани нови по-облекчени условия за кандидатстване по 
програмата“. 
"Проверката за това дали компанията е годна да получи компенсация е дигитална и се извършва автоматично при 
подаването на заявлението, но такава ще има и постфактум след предоставянето на средствата", обясни Бъчваров, като 
добави, че основните приоритети на агенцията са компенсирането на затруднените предприятия да стане бързо, но и да 
се предотврати евентуална злоупотреба. 
„Всички компании, чиято дейност е засегната от заповедите на здравния министър, ще получат обезщетение, но 
особеното при тези, които са регистрирани през 2020 г., е, че те ще бъдат компенсирани спрямо оборота си за 
месец октомври“. 
Бъчваров каза още, че ако по някаква причина предвидените средства за подкрепа бъдат изчерпани, съществува и 
политически механизъм те да бъдат увеличени.   
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Иновации у нас ще се развиват в Габрово, Бургас, Русе, Варна, Стара Загора и Пловдив 
Доц. Евгени Евгениев, първи секретар в сектор "Наука" в постоянното представителство на България в ЕС, Бизнес 
старт, 22.12.2020 
Програмата "Хоризонт Европа" за научни изследвания и инвестиции в иновации за периода от 2021 г. до 2027 г. ще бъде 
с общ бюджет от 95 милиарда евро. Основните промени за новия програмен период настъпват в стълб две и три от 
структурата на програмата, а на 18 декември е било решено за стълб едно, където са инвестициите във фундаментални 
науки, да бъдат заделени 25 млрд.евро. Това заяви доц. Евгени Евгениев, първи секретар в сектор "Наука" в постоянното 
представителство на България в ЕС, в предаването „Бизнес старт“ с водещ Живка Попатанасова. 
 По думите на госта първите конкурси по новата програма, която влиза в сила от януари 2021 г.  могат да се очакват след 
април. 
„Амбицията на Европа да се превърне в световен лидер в иновациите и науката, като коронавирусът спомогна 
много за увеличаването на вниманието на обществото към учените“. 
Евгениев заяви, че се планира около 3% от БВП на Европейския съюз да бъдат отделени за научна дейност. 
„Към момента са заделени 2,18% и това ни прави изоставащи от Корея, Япония и САЩ а веднага след нас се нарежда 
Китай“, каза гостът.   
„В Европа се забелязва значително иновационното разделение между Изтока и Запада.  „Хоризонт Европа“ се опитва 
да запълни тази пропаст“. 
Много важно перо е бюджетът за т.нар разширяващи държави, сред които е и България, коментира Евгениев. 
Гостът заяви, че сега за страната ни е много важно повишаването на експертизата на национално ниво и увеличаване на 
капацитета за работа по проекти. Евгениев даде примери за възможни проекти в България и акцентира на ролята на 
местните иновационни лидери. 
Сред възможните проекти, които доц. Евгени Евгениев изброи, са вече обявеното изграждането на парк за мехатроника 
и чисти технологии в Габрово; в Бургас и Русе могат да бъдат изградени дигитални хъбове; Варна може да заложи на 
медицината, информационните технологии и креативната индустрия; Стара Загора може да търси успех в изграждането 
на биотехнологичен център, а Пловдив има силен център за аграрни научни изследвания.  
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Европейската комисия призова за прекратяване на блокадите срещу Великобритания 
Все пак несъществените пътувания трябва да бъдат ограничени, смятат от Брюксел 
Европейската комисия призова държавите членки да отворят отново жизнено важните връзки за търговия и пътнически 
транспорт с Обединеното кралство, като същевременно останат ограничени несъществените пътувания. 
Базираната в Брюксел комисия заяви, че товарният транспорт до и от Великобритания трябва да продължи 
безпрепятствено, но че ненужните пътувания трябва да се избягват „до второ нареждане“, предава Bloomberg. 
„Забраните за полети и влакове трябва да бъдат прекратени, като се има предвид необходимостта да се осигурят 
важните пътувания и да се избегнат смущения във веригата на доставки“, се казва в изявлението на изпълнителния орган 
на ЕС. 
Британското правителство отчаяно се опитва да отвори отново търговските пътища към Франция и да сложи край на 
хаоса в най-натовареното пристанище на Великобритания. Франция затвори товарния трафик от Дувър в югоизточна 
Англия в полунощ в неделя поради страх от по-бързо разпространяващия се мутирал щам на Covid-19, който принуди 
правителството на Великобритания да наложи строга блокада на Лондон и околните райони. 

https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/86669-nap-shte-kompensira-vsyako-malko-i-sredno-predpriyatie-kandidatstvalo-za-podkrepa
https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/86659-evropa-otdelya-95-mlrd-evro-za-nauchni-izsledvaniya-i-inovatsii-do-2027-g
https://www.bloombergtv.bg/t/%D0%95%D0%A1
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Междувременно Испания и Португалия са сред повече от 40 държави, които ограничават полетите и ефективно изолират 
Великобритания. 
Посланиците на Европейския съюз ще обсъдят препоръката по-късно във вторник, а правителствата на блока по-рано 
обещаха да координират своя отговор. 
Двата дни граничен хаос блокираха над 1500 камиона по пътищата в Югоизточна Англия и водят до риск от недостиг на 
някои пресни хранителни стоки в британските супермаркети преди Коледа. 
Това също показа на страната част от сътресенията, което могат да настъпят на границите след по-малко от две седмици, 
ако Великобритания не успее да сключи търговско споразумение с Европейския съюз преди края на преходния период 
за Brexit на 31 декември. Без споразумение Великобритания по подразбиране ще търгува с ЕС при условията на 
Световната търговска организация с налагане на високи мита и квоти. 
Несъщественото пътуване между Великобритания и ЕС ще бъде временно ограничено така или иначе от 1 януари, когато 
Великобритания напусне митническия съюз. Като така наречена трета държава, Великобритания ще бъде обект на 
ограничения, свързани с Covid. 
Премиерът на Великобритания Борис Джонсън разговаря с френския президент Еманюел Макрон в понеделник, за да се 
опита да разреши проблема, а министърът на транспорта Грант Шапс е в редовен контакт с френския си колега през 
последните два дни. 
 
√ МВФ: Възстановяването в еврозоната може да се забави, стимули все още са необходими 
За момента фонда запазва очакванията си за 8,3-процентен спад на икономиката на еврозоната през тази година и 
за ръст от 5,2% през 2021 г. 
Еврозоната е в опасност да отчете по-слабо икономическо възстановяване през 2021 г., отколкото се очакваше по-рано, 
като може да са необходими повече стимули на фона на възродения коронавирус, заяви Международният валутен фонд, 
цитиран от Bloomberg. 
Рисковете ще останат в посока надолу през следващата година, а времето на възстановяването ще зависи от това колко 
бързо и ефективно се разпространяват ваксините, предупреждават от фонда. МВФ добавя, че безпрецедентните 
отговори на национално ниво и на ниво Европейски съюз са помогнали за предоставянето на подкрепа срещу влиянието 
на кризата. 
„Освен ако динамиката на пандемията не се промени значително през следващите месеци, икономическата активност 
ще се възстанови по-бавно от прогнозите“, заяви МВФ в доклад след разговори с членовете на еврозоната относно 
общите им политики. Ще е необходима допълнителна фискална подкрепа и правителствата трябва да „проучат варианти 
за подобряване на настоящите фискални правила“, добавят от фонда. 
 

 
Очаквания на МВФ за икономиката през 2020 г. Графика: Bloomberg 

 
За момента МВФ запазва очакванията си за 8,3-процентен спад на икономиката на еврозоната през тази година и за ръст 
от 5,2% през 2021 г. 
Има по-голяма вероятност по-бавното възстановяване да доведе до дългосрочни “белези”, които биха могли да натежат 
на блока в бъдеще, предупреждават от МВФ, добавяйки, че напрежението между Великобритания и Европейския съюз 
заради Brexit увеличава несигурността.  

https://www.bloombergtv.bg/t/Brexit
https://www.bloombergtv.bg/t/Brexit
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Междувременно Италия и Австрия наложиха нови блокади, за да преустановят разпространението на пандемията, 
докато Великобритания се бори с ръст на новозаразените и с нов щам на коронавируса, който принуди няколко страни 
да затегнат условията за пътувания от и до страната. Подобни събития натежават на надеждите за бързо възстановяване, 
въпреки че разпространението на ваксини вече започна. 
По отношение на инфлацията фондът посочва, че “се очаква само постепенно ускоряване и тя ще остане под 
средносрочната цел на Европейската централна банка през по-голямата част от прогнозния хоризонт”. 
 
√ Броят на фалитите в САЩ през декември е най-висок от 2011 г. насам 
Огромните дългове на компаниите могат да натежат на плановете на новоизбрания президент Джо Байдън за 
възстановяване на икономиката 
16 големи компании са подали заявления за защита от фалит в САЩ през този месец - най-много от декември 2011 г. 
насам, става ясно от данни на Bloomberg. 
44 фалита на компании с над 50 милиона долара задължения от началото на октомври правят четвъртото тримесечие на 
2020 г. най-тежкото от 2009 г. насам. 
Няколко от компаниите, подали молба за защита по Глава 11 през декември, посочват коронавирусната криза като 
фактор за своето решение. 
 

 
Броят на заявленията за защита от фалит по Глава 11 намалява, но все още е най-висок от декември 2011 г. насам. 

Графика: Bloomberg 
 
Според експерти проблемите ще продължат и през следващата година. 
“Недвижимите имоти могат да се окажат сектор, който ще бъде изложен на натиск”, твърди Синтия Романо, CohnReznick 
LLP. 
“Следващото домино” 
“Компаниите от сектора на недвижимите имоти няма да са способни да преодолеят забавянето на изплащанията по 
наемите за нови 12 месеца”, посочва тя в интервю. “Недвидимито имоти ще са следващото парче от доминото, което ще 
падне, освен ако не бъде предоставен някакъв вид подкрепа”, добавя експертът. 
“2020 г. можеше да е дори по-тежка, ако кредиторите не бяха побързали да спасят компаниите на фона на 
необходимостта от преструктуриране заради затварянията, причинени от пандемията”, смята Джон Голдинг от Alvarez & 
Marsal. 
Огромните дългове на компаниите могат да натежат на плановете на новоизбрания президент Джо Байдън за 
възстановяване на икономиката, тъй като милиардите долари, които американските дружества са заели за оцеляването 
си по време на пандемията, вероятно ще забавят инвестициите им и наеманията на служители. 
 
√ Пет графики показват риска от рязко сриване на долара в края на 2020 г. 
Лошата ликвидност, дефанзивното определяне на цените и намаленото сезонно търсене добавят към този 
потенциал 
Доларът се насочва към края на годината, уязвим от удължаването на мечите настроения, които оказват влияние на 
световните валутни пазари от март. Дългосрочните тенденции в графиките разкриват множество фактори, които могат да 
доведат до по-ниски валутни курсове спрямо множество ключови валути. Лошата ликвидност, дефанзивното определяне 

https://www.bloombergtv.bg/t/%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%20Covid-19
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на цените и намаленото сезонно търсене добавят към потенциала за прекалено големи спадове, пише  Майкъл Уилсън 
за Bloomberg. 
Индексът Bloomberg Dollar Spot прекрати годините си на възход и спадна под внимателно наблюдаваното ниво на 
Фибоначи.  
 

 
Индексът BBDXY може да надмине антирекорда си от февруари 2018 г. Графика: Bloomberg 

 
Доларът е готов да затвори под месечната подкрепа спрямо йената, формирана от дъното му през март. USD/JPY се 
приближава до нивото от 100,60 - 50% корекция на ралито си за 2011-2015 г., а 99,02 долара за йена е най-ниското ниво 
на валутната двойка от юни 2016 г. Затварянето под 99.02 долара за йени би отворило пътя за още по-дълбоко падане 
през 2021 г., въпреки че това вероятно ще привлече японските власти да проследят движенията на валутните пазари. 
 

 
Съотношението USD/JPY може да тества ниските нива на затваряне от март. Графика: Bloomberg 

 
Еврото вече обърна низходящата тенденция спрямо долара, която се формира от нивото 1,6038 евро за долар през юли 
2008 г., което е най-високото ниво от времето на Глобалната финансова криза. Това извежда на фокус върха от февруари 
2018 г. за EUR/ USD от 1,2555.  
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Съотношението EUR / USD е готово за допълнителни ръстове след пробив на тренда. Графика: Bloomberg 

 
Паундът вече тества ниво от 1,3620 спрямо долара, корекцията на Фибоначи с 38,2% от спада през 2014-2020. 
Затварянето над това ниво би предизвикало тест за два ключови пика, определени през 2018 г. – 1,4345 евро за долар от 
януари и 1,4377 евро за долар през април. 
 

 
Съотношението GBP/USD може да достигне върховете от 2018 г. при затваряне за месеца над 1,3620 паунд за 

долар. Графика: Bloomberg 
 
Новозеландският долар вече е нарушил нивото от 0,7156 за щатски долар. Едно месечно затваряне над това би довело 
съотношението NZD/USD до върха му от юли 2017 г. от 0,7558 щатски долара, което е много близо до нивото от 0,7555 - 
61,8-процентовата корекция на Фибоначи. 
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NZD / USD почти намалява наполовина деветгодишния спад. Графика: Bloomberg 

 
√ Как коронавирусът промени света? 
2020 г. ще бъде запомнена като историческа повратна точка 
Повечето хора трябва да бъдат изненадани, когато за първи път осъзнаят сериозно каква малка част от работата им се 
основава на точни и всеобхватни знания, отбелязва икономистът Франк Найт в книгата си “Риск, несигурност и печалба”, 
публикувана през 1921 г.  
През 2020 г. ние научихме какво значи “само малка част от това, което правим” да е базирана на надеждно знание, като 
през останалото време трябваше да навигираме в неяснота, пише Хенрик Мюлер за Der Spiegel. 
Появата на нов, опасен вирус парализира части от света. В края на тази разрушителна година пандемията все още не е 
приключила. Ограничителните мерки срещу Covid-19 все още са валидни в някои региони, въпреки че разпространението 
на първите ваксини започна преди седмици. 
Преди две години по това време коментирахме икономическите несигурности. Никой обаче не беше наясно с 
коронавируса тогава. 
Въпреки това несигурността значително се увеличава през последните години. Основна причина за това е 
дестабилизацията на политическата система: в западните демокрации популизмът и национализмът увеличиха ролята 
си. На международнно ниво отказът на САЩ от ролята им да гарантират световния ред създаде вакуум във властта, от 
който се възползваха триумфиращи автокрации като Китай, Русия и Турция. 
Американският президент Доналд Тръмп не беше причината за тези промени, но е техен симптом. В ерата на 
краткотрайни политики, задвижвани от вълните публично недоволство, точно институциите, които всъщност се 
предполага, че трябва да предпазват човечеството от несигурност, ще бъдат засегнати - трагично развитие. Такава беше 
ситуацията преди коронакризата. 
Пандемията е несигурност от друг вид. Сега несигурността не произтича от икономиката (както беше по време на 
финансовата криза от 2008 г.) или от политиката (подобно на случая с Brexit), а от природата. 
2020 г. ще бъде запомнена като историческа повратна точка, защото за първи път ще изпитаме колективните опасности, 
на които е изложено човечеството - не абстрактно, а много пряко и лично за всички. 
Изгледите за преобръщане на тенденцията 
Пандемията, колкото и тежка да беше тя, доведе до някои промени в глобален мащаб. 
Експертната умора и скептицизмът по отношение на технологиите изчезнаха. Учените са търсени, за да дават съвети и 
обяснения, но преди всичко, за да решават проблеми. Това не се отнася само за епидемиолозите, които все по-често се 
появяват в медиите. 
През януари бяха нужни само няколко седмици на китайските изследователи да дешифрират генетичния код на 
коронавируса и да го направят достъпен за международната изследователска общност. В рамките на една година бяха 
разработени, тествани и произведени няколко очевидно високоефективни ваксини. 
Освен това кризата помогна на новите технологии да пробият. Това е впечатляващо доказателство за потенциала, който 
науката и технологиите предлагат, включително и за други проблемни области - от изменението на климата до 
застаряването на обществата. 
Това е един от основните изводи на 2020 г.: Технологичният напредък е възможен и полезен. И може да бъде ускорен 
съществено чрез частно предприемачество и капитал. 
Доналд Тръмп вероятно щеше да остане начело на САЩ, ако не се беше появила пандемията. Лошото управление на 
неговото правителство, съчетано с обидното пренебрежение към науката, сложиха край на присъствието му в Белия дом. 
На други места по света пандемията разкри неуспехите на популизма, който не се интересува от факти и следователно 
води до лоши резултати. 

https://www.bloombergtv.bg/t/covid-19
https://www.bloombergtv.bg/t/%D0%A1%D0%90%D0%A9
https://www.bloombergtv.bg/t/Brexit%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%95%D0%A1
https://www.bloombergtv.bg/t/%D0%A2%D1%80%D1%8A%D0%BC%D0%BF
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Разбира се, Борис Джонсън остава британски министър-председател, Жаир Болсонаро - бразилски президент, Виктор 
Орбан управлява Унгария с мнозинство от две трети, а Алтернатива за Германия все още е най-силната опозиционна 
фракция в Бундестага и по никакъв начин не е сигурно, че популистите няма да спечелят отново надмощие след 
преодоляването на пандемията. Но кризата от 2020 г. поне забави триумфалния напредък на популистката политика. 
Във времена на екзистенциална заплаха националните и международните институции за пореден път се оказаха от 
жизненоважно значение. Те в никакъв случай не са безпогрешни, но пък са незаменими. 
Държавните системи спасяват болни, осигуряват маски и лекарства, подпомагат безработните, предотвратяват тотален 
срив на икономиката, установяват правила за междуличностни отношения във фази на повишен риск от инфекция, 
включително чрез ограничаването на основните права. И по-голямата част от гражданите го приемат, особено когато 
смятат, че публичните институции са функционални и надеждни. 
Противно на опасенията, Европейския съюз не се разпадна на фона на заплахата, а дори успя да договори Фонд за 
възстановяване от 750 милиарда евро.  
 
Мениджър 
 
√ Над 90% от предприятията очакват да продължат дейността си през следващия месец  
92,5% от нефинансовите предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност през следващия месец. Това 
сочат резултатите от кратко бизнес изследване на Националния статистически институт за ефекта на извънредното 
положение и последвалата епидемична обстановка, свързана с COVID-19, върху различните сектори на икономиката в 
страната. 
Според изследването 4,5% от предприятията ще преустановят временно дейността си, а 2,1% - ще прекратят дейността си 
в рамките на следващия месец. 
От участвалите в анкетата предприятия 41,7% посочват, че през ноември са имали намаление в приходите от продажби 
на стоки или услуги в сравнение с октомври, 46,1% са посочили, че не е имало промяна в приходите от продажби, а за 
11,8% е имало увеличение. 
 

 
 
Разпределението по икономически дейности показва, че 52,5% от организациите в дейности „Култура, спорт и 
развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ са регистрирали намаление в приходите от продажби на 
стоки или услуги, следвани от „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ - с 48,3%, за индустрията този дял е 43,0%, а за 
строителството – 36,4% 
По отношение на наетия персонал 20.4% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на „платен 
отпуск“, следват „дистанционна форма на работа“ – 18,0%, „неплатен отпуск“ – 17,0%, и „възползване от правителствени 
мерки за подпомагане на работодателите“ - 9,8% 
 
√ Определиха таксите за новите електронни услуги на Агенцията по вписванията  
Правителството прие допълнения на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, с които се 
определят такси за новите електронни услуги. 

https://www.bloombergtv.bg/t/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8A%D0%BD
https://www.bloombergtv.bg/t/%D0%A3%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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За поискано по електронен път удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи книжа, съхранявани в 
Службата по вписванията, таксата ще е в размер на 5 лв. За предоставяне на копие на документ чрез отдалечен достъп 
до Информационната система цената ще е 2,50 лв. 
Министерството на правосъдието предлага изменения в правилника за вписванията. С тях се прецизират официалните 
документи, които се издават от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и които се прилагат към подлежащия на 
вписване акт, в случаите, когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта. Предлага се 
и пълна електронизация на входящия регистър, азбучния указател, партидната книга, регистъра за справки, регистъра за 
отказите и постановените по тях определения. 
По отношение на производствата с акцесорен характер към вписванията: издаването на справки по нотариалните книги 
(писмени и устни), издаването на преписи и преписи или извлечения от вписаните актове и издаването на удостоверения 
за вещни тежести се предлагат две принципни нововъведения. От една страна, се дава възможност за справки и по 
регистрите, а не само по партидните книги. От друга страна, се въвежда възможност за иницииране на тези 
производства и съответните им услуги по електронен път чрез отдалечен достъп и чрез електронен документ за 
инициирането им (молба/заявление). Предлага се времевият период, за който се иска удостоверението за лице или 
имот, да бъде посочен от заявителя.  
 
√ Отлагат въвеждането на електронния формат за финансовите отчети  
Въвеждането  на единен електронен формат за отчитане, който трябваше да влезе в сила през тази година, ще бъде 
отложено с една година, съобщиха от Комисията за финансов надзор. Решението се отнася за емитентите, чиито ценни 
книжа са допуснати до търговия на регулираните пазари в ЕС. 
„Имайки предвид трудните обстоятелства, пред които са изправени компаниите поради пандемията от COVID-19 се прие 
Пакет за възстановяване на капиталовите пазари по предложение на няколко държави членки, сред които и България. 
Така на европейско ниво беше  решено въвеждането на единния електронен формат за отчитане да се отложи с една 
година. Това ще позволи на емитентите да фокусират ресурсите си върху възстановяването от сегашната криза и да имат 
достатъчно време да се подготвят за прилагане на новия формат“, се казва в съобщение на КФН. 
Следва да се има предвид, че одиторите ще трябва да изразяват мнение дали годишният финансов отчет е в 
съответствие с ЕЕЕФ и в този смисъл отлагането ще даде възможност и на одиторите да се запознаят по-подробно с 
новите изисквания. 
Отлагането е предвидено под формата на опция за държавите членки, тъй като в някои държави всички емитенти имат 
готовност да прилагат новия формат за финансовите отчети за 2020 г. България ще се възползва от възможността и ще 
позволи на емитентите да започнат да прилагат изискването за финансовите отчети за 2021 г. и ще нотифицира 
Европейската комисия за това. 
КФН има готовност за тестване на система за приемане на годишни финансови отчети в европейския единен електронен 
формат и в тази връзка всички български емитенти, които имат възможност, биха могли да тестват свои електронни 
отчети, като техническите изисквания за това ще бъдат представени допълнително. 
Освен това Европейската комисия е публикувала на 10 ноември 2020 г. Тълкувателно съобщение относно изготвянето, 
одита и публикуването на финансовите отчети, включени в годишните финансови отчети, изготвени в съответствие с 
Делегиран регламент (ЕС) 2019/815 на Комисията относно европейския единен електронен формат. Можете да го 
намерите тук: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020XC1110(01) 
Припомняме, че През 2013 г. Директива за прозрачността (2004/109/ЕО) бе изменена с Директива 2013/50 на ЕС, в която 
бе предвидено всички годишни финансови отчети на емитенти, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на 
регулираните пазари в ЕС, да бъдат изготвяни в единен електронен формат за отчитане, считано от 1 януари 2020 г. 
В тази връзка бе изготвен Регламент за европейския единен електронен формат (2019/815 на Европейската комисия), с 
който бяха въведени общи правила за формата на годишните финансови отчети по смисъла на чл. 4, параграф 2 от 
Директивата за прозрачността и по-специфични правила за маркирането на финансовите отчети, включени в тях, а 
именно: 

• eмитентите да изготвят и оповестяват годишните си финансови отчети във формат XHTML; 

• eмитенти, които съставят своите консолидирани финансови отчети в съответствие с Международните стандарти 
за финансово отчитане (МСФО), да маркират тези консолидирани финансови отчети с помощта на iXBRL тагове. 
Комбинацията между формат XHTML и маркировките чрез iXBRL позволява годишните финансови отчети да се 
четат както от човек, така и от машини, което подобрява достъпността, анализирането и сравнимостта на 
информацията, включена в годишните финансови отчети. 

 
√ КЗК се обяви против по-високите цени за таксиметровите услуги  
Комисията за защита на конкуренцията се обяви против проекта на Министерството на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията, с който се установяват нови по-високи първоначални такси на таксиметровите услуги. 
„КЗК отчита, че повечето таксиметрови компании предоставят услугите си на почти еднакви цени, равни или много 
близки до минималните, като индикация на ценова конкуренция“, се казва в позицията на ведомството. 
Според КЗК въвеждането на по-висока първоначална такса, възлизаща на двоен до троен размер на минималната цена 
за един километър ще доведе до продължаване на практиката компаниите да прилагат сходни такси. По този начин ще 
се затвърди липсата на ценова конкуренция, допълват от КЗК. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020XC1110
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5568
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5568
http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300059052
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„Евентуално решение на първоначалната такса би трябвало да стане на база на индивидуално решение на всеки 
участник на пазара, отчитайки търсенето и предлагането, а не в резултат на регулация“, съветва регулаторът. 
Също така КЗК предупреждава, че при увеличение на цената е нормално да последва понижение на търсенето, което в 
крайна сметка може да се окаже в ущърб на таксиметровите превозвачи. 
Относно въвеждането на максимална цена за таксиметров превоз извън населено място, която не може да надвишава 
цената за един километър пробег по съответната тарифа за населено място с повече от 50%, КЗК счита, че това може да 
има положителен ефект по отношение на защитата на потребителите.  Тази цена обаче не е резултат от естествените 
пазарни механизми на търсенето и предлагането. 
 
√ Само две фирми дадоха оферти за доставка на машините за гласуване  
Само две от фирмите, които продължиха участие в обществената поръчка на ЦИК за доставка на 9 600 машини за 
гласуване, са подали оферти. Това са "Лекс.БГ" ЕАД и "Сиела Норма" АД. Централната избирателна комисия отправи 
покана към шестима от кандидатите, след като двама участници бяха отстранени, заради това, че не отговарят на 
изискванията на възложителя, предаде БНР. 
"Лекс.БГ" ЕАД и "Сиела Норма" АД участваха и в предишната процедура, когато бяха наети 3000 машини за европейските 
избори през 2019 г., като тогава за доставчик беше избран "Сиела Норма".  
Комисията по оценка и подбор ще разгледа двете оферти за доставка на 9600 машини за гласуване, след което ще бъдат 
отворени и ценовите предложения. Максималната прогнозна стойност на машините е 36 милиона лева без ДДС.  
Според условията освен доставка на 9600 специализирани устройства за електронно машинно гласуване с инсталирани 
системен и приложен софтуер, така че те да имат възможност да се модифицират за всякакъв вид избори, предвидени в 
Изборния кодекс, без намеса на доставчика, изпълнителят трябва да осигури логистиката, обслужването на машините 
при произвеждането на парламентарните избори през 2021 г. и обучението на членовете на ЦИК, РИК и СИК за работа с 
тях.  
От изискванията става ясно, че, ако устройствата се доставят на партиди, последната трябва да е направена не по-късно 
от 25 дни преди изборния ден. Софтуерът пък трябва да е инсталиран до 20 дни преди началото на вота. Президентът 
Румен Радев заяви, че изборите трябва да се проведат в срок на 28 март. Това означава, че всички 9600 устройства за 
гласуване трябва да бъдат доставени най-късно до началото на март.  
Договор за доставката на устройствата за гласуване на предстоящите парламентарни избори се очаква да бъде сключен 
между ЦИК и победителя, в началото на следващата година. 
 
√ Ресторантите отново приемат клиенти. Но, само в хотелите  
Ресторантите на хотелите вече могат да работят от вчера. Те ще са отворени до 22 часа, като това ще става при 
максимални противоепидемични мерки – капацитетът им е намален, приборите са опаковани, а храната трябва да се 
подава през прозорче. Целта е да бъдат максимално защитени както посетителите, така и персоналът. 
Именно липсата на храна доведе до значителен спад на новите резервации в хотелите или на отмяна на вече направени 
през последните седмици. „Имаме резервации, които варират между 4% и 15% в зависимост от дните, повече гости 
очакваме единствено покрай Коледа и Нова година“, коментира пред Би Ти Ви Бурхан Немутлу, управител на хотел в 
Банско. 
Според туроператорите дори и всички ограничения да отпаднат голяма част от потенциалните клиенти нямат желание да 
пътуват или да се събират с много други непознати хора. 
Министърът на туризма Марияна Николова съобщи, че резервациите в хотелите в българските ски курорти са на 30% от 
капацитета им. Браншът ще разчита основно на български туристи, а също така и на гражданите на съседните страни, 
които могат да посетят България с автомобил. 
Лифтовете в Банско и Пампорово вече отвориха, очаква се около Коледа това да се случи и в Боровец. 
 
√ PR&Маркетинг прогнози: Безопасност и доверие станаха ключови компоненти в бранд комуникацията  
2020 година със сигурност зачеркна всякакви очаквания и прогнози. Внезапната двойна криза – здравна и икономическа, 
въведе спешен режим на промяна в бизнес планирането, маркетинг и комуникационните стратегии. Кои от тези промени 
ще се окажат необратими, какво учат и надграждат в движение всички, ангажирани в сферата на публичните 
комуникации и маркетинга? „Мениджър Нюз“ проследява тези тенденции с нова поредица, в която покани водещи PR 
експерти и маркетинг директори да представят своя анализ и прогноза с отговор на 2 въпроса: 
1. Как се променя езикът на комуникацията под влиянието на COVID-кризата? 
2. Кои подходи и послания в маркетинга и бранд комуникацията ще са работещи през 2021 година? 
Следващият участник е Мария Гергова-Бенгтссон, основател и собственик на United Partners – една от водещите ПР 
агенции в България и региона, член на Борда на директорите на IPRA (International PR Association) и основател 
на Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА). 
Как се променя езикът на комуникацията под влиянието на COVID-кризата? 
COVID-кризата промени фундаментално начина на живот на хората, а оттам и потребителското поведение, което 
неминуемо доведе и до промяна в езика на комуникацията. Тези промени могат да се обяснят през призмата на 
поведенческата икономика – науката, която изучава икономическите решения на индивидите. В тази връзка може би 
най-съществената промяна в езика на комуникациите е фокусът върху позитивните послания, чиято роля е да облекчат и 
намалят страховете на хората и да създадат позитивни асоциации в тяхното съзнание с дадена марка, които според 
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поведенческата икономика остават в дълготрайната памет на потребителите, и биха имали ефект и след като кризата 
отшуми.  
Друга съществена промяна е интегрирането в комуникациите на два ключови компонента – безопасност и доверие, 
около които много марки изградиха кампаниите си през годината.  
Накрая, но не на последно място, промяната и ограниченията в поводите за консумация на много продукти, особено в 
сферата на бързооборотните стоки, храните и напитките, наложи комуникациите да се адаптират визуално или да се 
измислят нови креативни концепции, които да отразяват новата реалност, свързана с работа и развлечения в домашна 
обстановка.   
Кои подходи и послания в маркетинга и бранд комуникацията ще са работещи през 2021 година? 
COVID-кризата промени драстично очакванията и изискванията на потребителите към компаниите и марките по 
отношение на тяхната социална отговорност. В този смисъл можем да кажем, че “brand purpose”, т.е. отстояването и 
комуникирането на по-висши цели, надхвърлящи сферата на бизнеса на компанията (като устойчиво развитие, опазване 
на околната среда, борба с климатичните промени и пр.), се превърна в нова територия за конкуренция между 
компаниите. В много сектори забелязваме идеологическа и ценностна конкуренция, а не толкова продуктова. Така 
репутацията на дадена марка или компания се превръща в ключов фактор за успех, а комуникирането на добри каузи и 
дела в полза на общото благо ще бъде основната „валута“ в комуникациите през 2021 година. 
 
√ Финансовите посредници очакват забавяне на икономическия спад  
Оценката на финансовите посредници за текущата икономическа ситуация през третото тримесечие на 2020 г. се 
подобрява в сравнение с предходното. Повишение на балансовите оценки е налице при всички групи посредници, като 
инвестиционните посредници са най-оптимистично настроени. Това сочат данните от последното издание 
на тримесечния бюлетин на Министерството на финансите „Финансов сектор: оценки и очаквания", отразяващи оценките 
и очакванията на финансовите посредници, произтичащи от ситуацията с глобалната пандемия COVID 19. Анкетираните 
очакват забавяне на спада на българската икономика през последното тримесечие на годината. Участниците в изданието 
предвиждат леко повишение на инфлацията през четвъртото тримесечие, а заетостта ще продължава да намалява. 
Търговията на Българската фондова борса ще бъде по-активна.  
Мненията на управляващите дружества и пенсионно-осигурителните дружества са поравно разпределени между 
задоволителна и незадоволителна оценка. Вероятно по-високата оценка на анкетираните се дължи на по-малкия спад на 
икономиката през първото полугодие спрямо консенсусните очаквания, след като краткосрочните бизнес индикатори 
имаха разнопосочно развитие. В същото време сезонно изгладените данни за реалния растеж на икономиката в 
еврозоната и ЕС за третото тримесечие спрямо предходното показват увеличение с 12.5% и 11.5%, а спадовете спрямо 
третото тримесечие на 2019 г. са съответно 4.3% and 4.2%, са казва в доклада.  
Очакванията на финансовите посредници за растежа през последното тримесечие слабо се подобряват спрямо 
предходната анкета. Общата балансова оценка е малко по-висока от предходното издание, като болшинството отговори 
сочат запазване или забавяне на спада. През август, септември и октомври показателят за бизнес климата 
последователно леко се подобряваше въпреки растящите опасения от нова вълна на пандемията и риск от налагането на 
ограничителни мерки в редица страни и у нас. В същото време консенсусните прогнози на международни институции 
като МВФ, ОИСР и ЕК показват очаквания за относително по-малък спад на българската икономика спрямо останалите 
държави от ЕС и други ключови икономики. 
Участниците в изданието предвиждат леко повишение на инфлацията през четвъртото тримесечие. Консолидираният 
резултат се повишава спрямо очакването за третото тримесечие, което беше поблизо до неутралното. Годишният темп на 
инфлация прекъсна започналата от началото на годината тенденция на понижение и през август, септември и октомври 
се задържа без промяна, на ниво от 0.6%. Инфлацията в Еврозоната остана отрицателна за четвърти пореден месец през 
ноември и беше под очакванията на финансовите пазари. Новините за готовността на няколко производители на ваксини 
срещу COVID-19 да започнат тяхното доставяне стимулираха очакванията на петролните пазари и цените на основните 
сортове се повишиха, като през декември цената на суровия петрол Брент прехвърли 50 щ.д. за барел. Въпреки това 
малко вероятно е повишението да се отрази на потребителските цени до края на календарната година.  
Анкетираните понижиха очакванията си за годишното изменение на заетостта през последното тримесечие и 
прогнозират леко понижение. В предходното издание отговорите бяха пооптимистични, като балансовата оценка беше 
близо до неутралната. Тенденцията към намаление на броя на безработните лица след края на извънредното положение 
се запази до края на септември. Въпреки че през септември равнището на безработица се понижи до 6.9% при 7.2% през 
септември, задълбочаването на пандемията и евентуални нови ограничителни мерки вероятно са повлияли на 
преценката на финансовите посредници.  
Финансовите посредници имат неутрално очакване по отношение на динамиката на основния лихвен процент (ОЛП) до 
края на годината. Понижение предполагат единствено инвестиционните посредници. Средномесечните стойности на 
индекса Леония плюс, който определя и ОЛП, остават без значителна промяна от април до октомври, на стойност от -
0.68%. Търговията протича при съществено по-ниски обеми от началото на пандемията. Същевременно темпът на 
нарастване на кредитите за частния сектор продължава да се забавя при стабилен темп на нарастване на депозитите, 
което допълнително засилва, при равни други условия, ликвидността на банките. 
Очакванията за динамиката на индексите на Българската фондова борса през четвъртото тримесечие са предимно за 
запазване на техните нива спрямо края на третото. Общо преобладават неутралните отговори. При групите посредници 
банките и инвестиционните посредници са оптимисти, докато УД и ПОД очакват по-скоро понижения. Разнопосочната 
динамика на индексите през третото тримесечие се прехвърли и в началото на четвъртото. През октомври и ноември и 
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трите индекса имаха волатилно представяне. BGBX40 се повиши, докато SOFIX и традиционно добре представящият се 
BG REIT бяха близо до нивата си в края на септември. През декември факторите, влияещи и на валутния курс, 
допринесоха за възходящо движение на индексите.  
Отговорите на участниците в анкетата сочат минимално понижение на лихвените проценти по депозити до края на 
годината, като това се отнася в по-голяма степен за депозитите, деноминирани в щатски долари. Балансовите оценки по 
валути са малко по-ниски спрямо предходното тримесечие, когато посредниците имаха напълно неутрални очаквания. 
Те се реализираха по отношение на доларовите депозити, докато от своя страна процентите по депозитите в лева и евро 
отбелязаха съответно повишение и понижение. От гледна точка на факторите, определящи динамиката на лихвените 
проценти, запазването на стабилни темпове на нарастване на депозитната маса в банковата система, при забавяне на 
темпа на кредитиране на частния сектор при равни други условия, биха довели действително до понижение. През 
октомври това се случи с депозитите в лева и долари, докато възвръщаемостта по депозити в евро слабо се увеличи. 
Финансовите посредници очакват запазване на нивата или много слабо понижение на лихвените проценти по 
кредити (най-вече в лева) през четвъртото тримесечие. Балансовите оценки по групи посредници се различават. При 
инвестиционните посредници те сочат понижение на цената на заемите, а при управляващите дружества и пенсионно-
осигурителните дружества - слабо повишение. Търговските банки са най-балансирани в оценките си, като очакват 
лихвените проценти по кредити в лева да се понижат малко повече спрямо тези в други валути. Подобна тенденция 
имаше през третото тримесечие, като тя вероятно може да се свърже с програмата за безлихвени заеми на физически 
лица, гарантирана от Българската банка за развитие. По нея към 1 декември са отпуснати около 95.5 млн. лв. 
Балансовата оценка на анкетираните за междуфирмената задлъжнялост през последното тримесечие на годината се 
покачва на фона на растяща несигурност и новата вълна в развитието на пандемията и въвеждането на ограничителни 
мерки в другите държави. Очаква се те да повлияят негативно върху поръчките и текущите парични потоци на 
компаниите. Балансовите оценки от краткосрочната бизнес статистика на НСИ за оценката на предприемачите относно 
финансови проблеми (неплатежоспособност, трудности при получаване и др.) в търговията на дребно се покачва през 
октомври и ноември, спрямо тази за септември и средното за трето тримесечие. В сектора на услугите се наблюдава леко 
намаление през октомври и ноември спрямо трето тримесечение. В строителството предприемачите отчитат нарастване 
на финансовите проблеми през ноември. 
1. Очаквания за дейността на банките 
Очакванията на търговските банки относно основната им дейност (кредитирането) през последното тримесечие на 2020 
г. се понижават съществено. Общият обем на отпуснатите за периода кредити ще бъде сходен с този от предходното 
тримесечие. 
Предвид текущото развитие на пандемията и нарасналата несигурност, оценките за дългосрочните кредити за 
предприятия и домакинства се влошават в най-голяма степен. Същевременно, домакинствата ще заемат предимно в 
лева, където лихвените проценти остават по-ниски, а кредитирането в евро ще се свие. 
Въпреки малко по-ниските консолидирани резултати очакванията относно обема на привлечените депозити остават 
умерено положителни. Домакинствата ще имат по-голям принос за увеличаването на депозитната маса в банките, но 
делът на дългосрочните депозити леко ще се понижи. 
Нарастване на конкуренцията спрямо предходното тримесечие може да се очаква както между самите търговски банки, 
така и от страна на небaнковите финансови институции. От гледна точка на лизинговите компании и дружествата за 
кредитиране, това е обяснимо, предвид затягането на кредитните стандарти от банките. При небанковите институции 
възможна причина е традиционно възходящият завършек на годината на капиталовите пазари, които получиха 
допълнителен стимул от победата на Джо Байдън на президентските избори в САЩ.  
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2. Очаквания за развитието на инвестиционните посредници  
Инвестиционните посредници са умерено оптимистични относно динамиката на търговията на Българската фондова 
борса (БФБ) през четвъртото тримесечие, а оценките им се подобряват спрямо предходното тримесечие. Умерено 
нарастване се очаква както по отношение на реализирания оборот от търговия, така и по отношение на броя 
реализирани сделки с акции и облигации на БФБ.  
Очакваното повишение на оборота и броя сделки може да се свърже с няколко фактора. Традиционно капиталовите 
пазари се активизират в края на годината. Новините за готовността на няколко фармацевтични компании за доставки на 
ваксини срещу COVID-19 и начало на ваксиниране на желаещите през декември донесе оптимизъм за пазарите. 
Положителна реакция от страна на инвеститорите в международен план имаше и след засилването на сигурността 
относно победата на Джо Байдън на президентските избори в САЩ.  
По отношение на броя на новите емисии акции и облигации, листнати на БФБ, нагласите на анкетираните са той да 
остане без промяна спрямо третото тримесечие. На този етап очакването относно новите емисии акции се сбъдва, след 
като за изминалото време от третото тримесечие има една новорегистрирана емисия – колкото и през третото 
тримесечие. В сегмента на облигациите също има само една нова емисия, като по този начин е налице понижение в 
сравнение с предходното тримесечие, когато имаше четири нови емисии.  
Умерено нарастване се очаква както по отношение на реализирания оборот от търговия, така и по отношение на броя 
сключени сделки с акции и облигации на БФБ.  
 

 
 
3. Очаквания на управляващите дружества  
Участващите в изданието управляващи дружества са положително настроени за дейността си до края на годината. За 
повечето от показателите балановата им оценка е по-висока спрямо третото тримесечие.  
Близко до умереното е очакваното нарастване на акумулираните активи в КИС. В края на третото тримесечие активите, 
управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, нараснаха с 12.2% спрямо края на юни 2020 г., с 
което очакванията на УД от предходната анкета не се реализираха.  
Привлечените средства от нефинансови предприятия и домакинства също се очаква да нараснат повече, което е в 
синхрон и с предвижданата по-висока склонност на домакинставата към спестявания в настоящата ситуация на повишен 
риск въпреки, че предпочитаната форма ще останат преобладаващо депозитите. В този контекст очакванията на УД са 
конкуренцията в този сегмент да се увеличава, като балансовата им оценка е по-висока спрямо резултатите от 
предходното издание. 
При привлечените средства от застрахователни дружества и пенсионни фондове очакванията остават на положителна 
територия, но увеличението ще е слабо и помалко спрямо очакваното за трето тримесечие.  
Прогнозите относно доходността от управляваните КИС също са по-добри от предходните, но нарастването ще е малко.  
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4. Очаквания на пенсионните осигурителни дружества 
Очакванията на ПОД като цяло са по-положителни спрямо оценките в миналия брой на изданието. Акумулираните 
активи в допълнителните задължителни пенсионни фондовe ще запазят тенденцията си на умерено нарастване и през 
последното тримесечие на годината, което съответства на динамиката им през третото срямо второто тримесечие. 
Динамиката на броя на осигурените лица в ДЗПФ също ще бъде сходна, според участващите ПОД в тази анкета. По 
отношение на осигурените в допълнителните доброволни пенсионни фондове очакванията преминават на положителна 
територия. ПОД предвиждат техния брой слабо да нарасне. През третото тримесечие бе отчетено слабо увеличение в 
броя на осигурените лица в УПФ, ДПФ, ППФ и ДПФПС. 
Стойността на един дял в ДЗПД и ДДПФ ще остане без промяна спрямо предходното тримесечие, според анкетираните. 
Това се наблюдава на фона на отчетено повишение на доходността на годишна база на фондовете за допълнително 
пенсионно осигуряване за периода 28.09.2018 г. - 30.09.2020 г. спрямо аналогичния двугодишен период в края на 
второто тримесечие.  
Очакванията на анкетираните са конкуренцията на други ПОД да остане без промяна.  
 

 
 
Избухването на пандемията от COVID-19 предизвика мащабни социални смущения и безпрецедентни икономически 
предизвикателства, с неизбежно въздействие върху финансовия сектор. Рисковете в световен мащаб по отношение на 
ликвидността и платежоспособността във финансовия и реалния сектор, се увеличиха значително. 
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На заседание на ЕЦБ от 29 октомври 2020 г. нерестриктивната позиция на парична политика беше потвърдена и 
основните лихвени проценти на ЕЦБ останаха без промяна. В същото време ЕЦБ даде сигнал, че в края на годината ще 
направи преоценка на политиката си. 
С оглед на динамичната ситуация, глобалното разрастване на пандемията и важността на правилната и навременна 
реакция от страна на централните банки, в този брой на изданието попитахме финансовите посредници за мнението им 
относно извънредните мерки на ЕЦБ и очакванията им за последващата посока на паричната й политика. 
Най-голям брой участници (38%) оценяват по-скоро положително извънредните мерки на ЕЦБ за възстановяване на 
икономиката от пандемията, като инвестиционите посредници са напълно категорични в това отношение. Около 23% от 
финансовите посредници са на мнение, че бързата реакция и допълнителните пакети с мерки на ЕЦБ са подкрепили 
ликвидността и условията за финансиране и не очакват радикална промяна в посоката на политиката на ЕЦБ. Други 23% 
от анкетираните са леко песимистични и допускат, че нарастващият риск от свръх задлъжнялост, в комбинация с 
разширеният обхват на обезпеченията, ще принудят централната банка да преосмисли действията си. 
Около 8% от анкетираните са посочили, че прекаленото акумулиране на нов дълг и продължителното задържане на 
ниски лихвени проценти в средносрочен и дългосрочен хоризонт ще засили рисковете пред финансовата система. 
(Бел. ред.) На последното си заседание на 10 декември ЕЦБ обяви засилване на ликвидните стимули. Увеличени бяха 
размерът и срокът на програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от 
пандемия (PEPP). Удължен беше срокът и на целевите операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO III), като в 
рамките му ще се проведат три допълнителни операции. По-дълго време ще се прилагат и мерките за облекчени 
изисквания към обезпеченията, които банките предоставят на ЕЦБ. По този начин политиката на Европейската 
централна банка остана без промяна по същество и продължава да разчита на разширяващи се монетарни стимули 
в подкрепа на икономиката на евро зоната.  
 

 
 
Методология: Изследването е осъществено на базата на анкети. Събраните отговори са получени до 10 декември 2020 г. 
Участници в анкетата остават анонимни и не се оповестяват публично. Тези оценки и очаквания може да не съвпадат с 
анализите и прогнозите на Министерството на финансите. Изследването не трябва да се възприема като препоръка за 
инвестиране или вземане на решение за ползване на услугите на финансовите посредници. МФ не поема отговорност за 
понесени загуби от трети лица, вследствие използването на информация, публикувана в изследването.   
Използвани съкращения: ТБ – търговски банки, ИП – инвестиционни посредници, ПОД – пенсионно осигурителни 
дружества, УД – управляващи дружества, BGN – лев, EUR – евро, US – щ. долар. 
 
√ Бившите президенти на Русия ще стават пожизнени сенатори  
Руският президент Владимир Путин подписа вчера закон, който дава право на бивши президенти на страната да стават 
пожизнени сенатори (членове на Съвета на федерацията - горната камара на руския парламент), след като напуснат поста 
си. Това се казва в съобщение на правителствения уебсайт, цитиран от Ройтерс и ТАСС. 
Приемането на този закон става след като по-рано тази година бяха извършени важни конституционни промени, 
инициирани от самия Путин, които внасят съществени изменения в политическата система на Руската федерация. Едно от 
тях ще позволи на Путин да се кандидатира за още два 6-годишни президентски мандата, ако пожелае. При предишното 
положение след изтичането на сегашния му мандат през 2024 г. той трябваше да напусне Кремъл. 
Извършващите се в Русия законодателни реформи се наблюдават внимателно от Запада за знаци, които биха могли да 
подскажат какви са намеренията на президента след изтичане на сегашния му мандат, който е втори поред и четвърти 
като цяло. 
Според влезлия в сила днес закон президентът ще може лично да назначава до 30 сенатори в Съвета на федерацията, от 
които не повече от седем - пожизнено, а останалите - с 6-годишен мандат. Бившият президент също може да стане 
пожизнен сенатор след оттеглянето си при изтичането на мандата му или предсрочно, ако сам пожелае. 
Според друг вече приет, но още неподписан от държавния глава закон, бившите президенти ще получават пожизнен 
имунитет от съдебно преследване за каквито и да са нарушения през целия им живот, а не само докато са били на най-
високия държавен пост.  
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√ Ръст на европейските борси след одобряването на пакета от стимули в САЩ  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха повишения в ранната търговия във вторник, след 
като одобрението на пакета от стимули в САЩ помогна за успокояването на притесненията за по-нататъшни щети върху 
световната икономика, предизвикани от новия щам на коронавирус, върлуващ във Великобритания, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 2,58 пункта, или 0,67%, до 389,27 пункта, след като миналата сесия 
се понижи с над 2%, записвайки най-лошото си еднодневно представяне от близо два месеца. Немският показател DAX 
се повиши със 124,32 пункта, или 0,94%, до 13 370,62 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 
4,62 пункта, или 0,07%, до 6 420,94 пункта. Френският измерител CAC 40  се повиши с 42,93 пункта, или 0,8%, до 5 436,27 
пункта. 
Резултатите на пазарите дойдоха, след като американският конгрес одобри нов пакет от стимули за близо 900 млрд. 
долара. Новото законодателство предвижда директни плащания в размер на 600 долара за американците, които 
изкарват по-малко от 75 хил. долара на година. Семействата с деца ще получат още по 600 долара за всяко дете. Пакетът 
включва още финансова помощ за малкия бизнес и увеличение на обезщетенията за безработица с 300 долара седмично 
до средата на март. За да влезе в сила, законодателството трябва да бъде подписано и от президента Доналд Тръмп, към 
който е било изпратено веднага след одобрението на Когреса. 
От вчера във Великобритания важат строги карантинни мерки, които целят да ограничат разпространението на новия 
щам на коронавируса, който е 70% по-заразен от оригиналния. 
Междувременно стана ясно, че брутният вътрешен продукт на Великобритания е нараснал с рекордните 16% през 
третото тримесечие. Стойността на ръста бе ревизирана нагоре от 15,5% спрямо предварителните данни. „Данните за 
икономиката защитиха частично пазарите“, коментира Конър Кембъл от at Spreadex. 
„Все още обаче са в сила забраните за пътуване, свързани с коронавируса. Това наистина се отразява на британските 
пазари и им пречи да регистрират по-добри резултати. Най-вероятно щеше да има спад, ако данните за брутния 
вътрешен продукт не бяха ревизирани нагоре“, добавя той. 
Акциите на AstraZeneca поевтиняха с 1,44%, след като нейното експериментално лекарство срещу астма, разработено 
заедно с Amgen, не постигна желаните резултати при напреднало клично изследване. 
Разнопосочна търговия на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха смесени резултати в понеделник, след като ентусиазмът около 
договорения пакет за икономически стимули в САЩ бе засенчен от страховете, свързани с новия щам на коронавируса 
във Великобритания, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 37,4 пункта, или 0,12%, след като по-рано се бе понижил с 400 пункта. 
Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 отчете спад от 14,49 пункта, или 0,39%, до 3 694,92 пункта. Индексът 
на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 13,12 пункта от стойността си, или 0,1%, достигайки ниво от 12 742,52 
пункта. 
Dow бе подкрепен от поскъпването на акциите на Nike с 4,91%, след като производителят на спортни стоки представи по-
добър от очакваното финансов отчете за тримесечието. Банковият сектор също записа печалби, като цената на книжата 
на на JPMorgan и Goldman от съответно 3,,76% и 6,13%, след като Федералният резерв на САЩ обяви, че ще позволи на 
банките да започнат обратно изкупване на акции през първото тримесечие на 2021 г. 
Компаниите от туристическият сектор записаха загуби, след като новината за новия щам на коронавируса във 
Великобритания доведе до блокади по границите на Европа. Акциите на операторите на крузини кораби Norwegian 
Cruise и Royal Carribbean поевтиняха съответно с 1,59% и 0,65%, а тези на авеопревозвачите American Airlines и United 
Airlines – с 2,48% и 1,53%. 
Акциите на Tesla поевтиняха с 6,49%, след като производителят на електрически автомобили бе включен в индекса S&P 
500. До спада се стигна след новината, че Apple продължава да работи по плана си за производство на електромобили. 
Неравномерната търговия в понеделник дойде на фона на постигнатото споразумение в Конгреса на САЩ за пакет от 
икономически стимули в размер на 900 млрд. долара, който включва директни плащания до американските граждани и 
увеличение на финансовата помощ при безработица. 
На фона на оставащите последни две търговски седмици на Уолстрийт, S&P 500 е напреднал с 14,4% от началото на 
годината, а Dow – с 5,9%. Индексът Nasdaq Composite е добавил цели 42% към стойността си през 2020 г. на фона на 
силното представяне на акциите на големите технологични компании. 
Спад в Азия 
Основните борсови индекси в Азиатско тихоокеанския регион регистрираха понижения в във, след като опасенията 
около разпространението на установения във Великобритания нов щам на коронавируса създадоха смут на пазарите. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 278,03 пункта, или 1,04%, до 26 436,39 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 63,79 пункта, или 1,86%, до 3 356,78 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite се понижи с 40,5 пункта, или 1,76%, до 2 264,48 пункта. Хонконгският 
измерител Hang Seng изтри 187,43 пункта от стойността си, или 0,71%, достигайки ниво от 26 119,25 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi се понижи с 44,97 пункта, или 1,62%, до 2 733,68 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 записа спад от 70,3 пункта, или 1,05%, до 6 599,6 пункта. 
У нас 
Повечето индекси на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха смесени резултати в ранната търговия. Основният 
бенчмарк SOFIX се повиши с 0,69 пункта, или 0,16%, до 442,47 пункта. BGBX40 се понижи с 0,02 пункта, или 0,02%„ до 
100,42 пункта. BGTR30 изтри 0,19 пункта от стойността си, или 0,04%, достигайки ниво от 495,80 пункта. BGREIT напредна с 
0,06 пункта, или 0,04%, до 136,52 пункта. 
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√ НАП предупреждава за проблеми с е-услугите по празниците  
B пepиoдa oт 24-27 дeĸeмвpи 2020 г. в Haциoнaлнaтa aгeнция пo пpиxoдитe щe ce извъpшвaт дeйнocти, cвъpзaни c 
пoдгoтoвĸa нa paбoтaтa нa инфopмaциoннитe cиcтeми нa пpиxoднaтa aгeнция зa 2021 г. Зapaди oптимизaциятa 
пoтpeбитeлитe нямa дa имaт дocтъп дo пopтaлa зa eлeĸтpoннитe ycлyги нa HAΠ зa двa чaca нa 27 дeĸeмвpи oт 10.00 дo 
12.00 ч. 
Ha 24 дeĸeмвpи мeждy 10.00 и 12.00 чaca щe имa зaбaвянe пpи вpъщaнeтo нa peзyлтaтитe oт oбpaбoтĸa нa пoдaдeни VІЕЅ 
дeĸлapaции. A oт 10.00 ч. дo 14.00 ч. нa 27 дeĸeмвpи - нa пoдaдeнитe cпpaвĸи-дeĸлapaции и днeвници пo ЗДДC, 
cъoбщaвaт oт пpиxoднaтa aгeнция. 
Зa двa чaca - oт 01.00 ч. дo 03.00 ч. пpeз нoщтa нa 25 дeĸeмвpи щe бъдe cпpян дocтъпът и oбpaбoтĸaтa нa дaнни oт 
фиcĸaлнитe ycтpoйcтвa c диcтaнциoннa вpъзĸa и Интeгpиpaнитe aвтoмaтизиpaни cиcтeми зa yпpaвлeниe нa тъpгoвcĸaтa 
дeйнocт (ИACУTД). 
 
√ Просветният министър: Ако заболеваемостта намалее, ще редуваме присъствено и онлайн обучение  
Ако заболеваемостта от COVID-19 у нас намалее, ще се премине към вариант с редуване присъствено и онлайн обучение. 
Това каза в БТВ „Тази сутрин" просветният министър Красимир Вълчев и добави, че при спад се планира изпитите и 
практиките за големите ученици да бъдат в клас. 
Ще разрешим някои дейности при 5. - 12. клас, които не могат да се отложат и не могат да се проведат в електронна 
среда, като някои изпити и практики, каза Вълчев и уточни, че за момента е сигурно, че по-големите ученици ще останат 
вкъщи до 12 януари, а след анализ на данните за новия щам на коронавируса, ще се вземе решение как да се действа 
след тази дата. 
При връщането им в клас, децата от 5. до 12. задължително ще трябва да са с маски, за по-малките все още текат дебати 
и за тях решението ще се взима персонално от директорите на училища. 
По думите му Националното външно оценяване за 10. клас е възможност да се оцени електронното обучение. Миналата 
година то не отпадна заради обучението е електронна среда, а защото искахме да минимизираме необходимостта от 
връщането в училище. Надяваме се, че през пролетта ситуацията ще бъде по-добра заради ваксините, каза още той и 
добави, че не се планира тази година изпитът да отпадне. 
Заради липса на устройства 3% или 18 хил. от българските ученици не са обхванати от електронното обучение. Вълчев 
обясни, че от МОН са осигурили 32 хил. устройства през настоящата учебна година и продължават да доставят техника. 
„Изградихме облачна инфраструктура, която ще ни върши работа и след епидемията - всеки един ученик ще има профил, 
в който ще бъде цялото му учене", коментира министърът. 
Относно удължаването на учебната година през лятото, Вълчев уточни, че високите температури през юли и август 
изключват подобна възможност. Той допълни, че се обсъжда вариант следващата учебна година да започне от 1 
септември. 
Статистиката показва, че 66 преподаватели са загубили битката с COVID-19. По думите на просветния министър всеки 
осемдесети жител на страната е учител, а броят на починалите преподаватели е пропорционален на общи брой жертви 
на заразата. 
Относно ваксинирането на педагозите, Вълчев заяви, че се правят предварителни проучвания за нагласите на учителите, 
но все още не е започнало изготвянето на списъци. „Имаме 20%, които категорично са заявили, че ще се ваксинират, под 
15% са заявили категорично, че няма да го направят и една голяма група казва, че ще изчака", каза министърът и добави, 
че той лично ще се имунизира срещу COVID-19. 
Според него не е било грешка учебната година да започне присъствено, защото в края на лятото епидемичната 
обстановка в страната го е позволявала. Не можем да твърдим, че училищата са основният фактор за разпространение на 
заразата, имаме достатъчно изследвания, публикувани в реномирани издания, които показват, че училищата 
допринасят, но като цяло, децата не са тази среда, която допринася повече от друга за разпространението, допълни 
Вълчев. 
Просветният министър заяви, че малките ученици и децата в градините допринасят по-малко за разпространението на 
COVID-19, затова правителството е взело решение те да се върнат в клас от 4 януари 2021 г. 
Трябва да признаем, че електронното обучение не е пълноценна алтернатива, но е по-добрата на никакво обучение. 
Увеличава различията. При големите много зависи от ангажираността на ученика, а при малките зависи от 
ангажираността на родителите. Прякото педагогическо взаимодействие е най-доброто, коментира министърът. 
 
√ Запазването на стария номер на колата ще струва 100 лв.  
Bceĸи, ĸoйтo жeлae дa зaпaзи peгиcтpaциoнния нoмep нa aвтoмoбилa cи, cлeд ĸaтo гo пpexвъpли нa дpyгo лицe, щe 
тpябвa дa зaплaти 100 лв. Toвa peши пpaвитeлcтвoтo, cлeд ĸaтo пpиe пpoмeни в Tapифa № 4 зa тaĸcитe, ĸoитo ce cъбиpaт в 
cиcтeмaтa нa Mиниcтepcтвoтo нa вътpeшнитe paбoти пo Зaĸoнa зa дъpжaвнитe тaĸcи. 
Идeятa e, чe пpeди пpoдaжбaтa нa aвтoмoбил, coбcтвeниĸът мoжe дa пoдaдe зaявлeниe зa зaпaзвaнe нa тaбeлитe c 
peгиcтpaциoнния нoмep нa ĸoлaтa и тaĸa дa ги пoлзвa нa дpyгo пpeвoзнo cpeдcтвo oт cъщaтa ĸaтeгopия. 
Дocтa пo-виcoĸи ca тapифитe зa зaпaзвaнe нa нoмepaтa c eднaĸви цифpи. Зa дa бъдe зaпaзeн peгиcтpaциoнeн нoмep c 
чeтиpи eднaĸви цифpи, щe тpябвa дa ce зaплaти cyмaтa oт 300 лв. Зa peгиcтpaциoнeн нoмep c ĸoмбинaция oт цифpи, ĸaĸтo 
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и пpи избop нa чeтиpи цифpи пo жeлaниe, тapифaтa щe e 200 лв. Зaпaзвaнeтo нa нoмep c ĸoмбинaция oт шecт бyĸви и/или 
цифpи пo жeлaниe e oцeнeнo нa 1000 лв. 
Зa пъpвoнaчaлнo издaвaнe нa нoмep c чeтиpи eднaĸви цифpи в мoмeнтa шoфьopитe плaщaт 1000 лв. Aĸo иcĸaт шecт 
eднaĸви цифpи или бyĸви нa peгиcтpaциoнния cи нoмep, цeнaтa cĸaчa нa 7000 лв. Издaвaнeтo нa peгиcтpaциoнeн нoмep 
нa cлyчaeн пpинцип пъĸ cтpyвa 50 лв. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Увеличават ли се желаещите да се ваксинират? Нормализира ли се издаването на електронни рецепти? 
Отговорите от д-р Николай Брънзалов; 

- Как ще се увеличават пенсиите у нас и какви са възможните варианти - гост Иван Нейков от Балканския институт 
по труда и социалната политика; 

- Защо сметките за парно в края на годината изненадаха потребителите - енергийният експерт Антон Иванов; 
- Как оцеляват българските туроператорски фирми, каква помощ ще получат и какви са перспективите?; 
- За протегнатата ръка и силата да помагаш - истории за доброто; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Как ще продължи учебната година? Просветният министър Красимир Вълчев отговаря на вашите въпроси; 
- Ще получат ли болниците повече пари за лечението на COVID-19? В студиото - управителят на здравната каса 

проф. Петко Салчев; 
- Лекарят на Кубрат Пулев пред bTV: След преболедуването на коронавирус – в какво състояние е бил Кобрата на 

ринга срещу Джошуа?; 
- На живо: Докога от чешмите в Любимец ще тече отровна вода и какви мерки взеха местните власти?; 
- В седмицата на Коледния дух: Радослава Ненова за работата си като доброволец в Александровска болница и 

спомена за покорителя на ледените върхове Боян Петров; 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Блокирани българи в капан край Дувър, бедстват с поне 8 бебета; Каква е ситуацията - следим на живо; 
- По-голяма заплаха ли е новата мутация на вируса? И ще променят ли антигенните тестове картината на заразата? 

Говори вирусологът проф. Радка Аргирова; 
- Отрова в чешмите? Докога ще е опасна водата в Любимец?; 
- На живо от Русе: Евакуация в жилищен блок, след като жена с психични проблеми изпепели апартамента си; 
- Шоубизнес по време на криза. Говори Азис - как се правят онлайн концерти? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Ако се разболеете след първата доза, трябва за втората да оздравеете; 
в. Труд - Парното остава скъпо; 
в. Телеграф - Само 4 държави ни пускат без PCR за ЧНГ; 
в. Монитор - На литургия в храма само с маска; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Здравният министър готов да е първият българин, ваксиниран срещу С OVID-19; 
в. 24 часа - Десетки българи с бебета блокирани в Англия + 1500 тира; 
в. Труд - Ремдесивир за 19.4 млн. лв. купува кабинетът; 
в. Труд - Снимките от спалнята на премиера били аранжирани; 
в. Телеграф - Държавата дава 184 млн. лв. за болници и ваксини; 
в. Телеграф - Общинско жилище, ако имаш само една на кола; 
в. Монитор - МС отпуска 3 млн. лв. за ремонт на храмове, Семинарията и Богословския факултет на СУ; 
в. Монитор - Наркобанда натъпка екстази за 3,5 млн. лв. в гуми на ТИР; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски": За по-предни места в 
световните класации на университетите трябват нова научна инфраструктура и по-високи заплати; 
в. Труд - Панайот Филипов, изпълнителен директор на ББР, пред "Труд": Помагаме на засегнатите от кризата хора и 
фирми с изключителна отговорност; 
в. Телеграф - Проф. Радостина Александрова от БАН: Ваксините могат да извадят на светло още мутации; 
в. Монитор - Кубрат Пулев, професионален боксьор: За мен боксът е любов, а България е над всичко; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Какво ни говори нашумялата "звезда"; 
в. Труд - Пирова глобалистка "победа"; 
в. Телеграф - Най-добрият новогодишен подарък. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 23 декември 
София 
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- От 11.00 часа, до караулката в началото на автомагитрала „Тракия", посока Пловдив /срещу Църна маца/, 
представители на "Пътна полиция", ГДНП и СДВР ще запознаят медиите с организацията на работа на 
служителите на "Пътна" полиция през почивните дни. 

- От 11.00 ч. в БТА ще се състои пресконференция на Сдружението на пациентите със спинална мускулна атрофия. 
*** 
Велико Търново 

- От 19.00 часа в голямата зала на Музикално-драматичния театър „Константин Кисимов" ще се състои второто 
издание на коледния галаконцерт с шедьоври на световната класика. 

*** 
Горна Оряховица 

- От 11.00 часа на ул. „Странджа" ще се проведе церемония по първа копка за изграждане на Кризисен център в 
града. 

*** 
Добрич 

- От 14.00 часа във фейсбук страницата на Областния информационен център ще се състои онлайн 
информационна среща за представяне на Схема за набиране на заявления за подкрепа BG16RFOP002-2.095 
„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки", по Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. 

*** 
Ловеч 

- От 10.00 часа в читалище „Наука 1870" ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
*** 
Стара Загора 

- От 11.00 часа в офиса на Областния информационен център ще се проведе работна среща на тема „Какво 
постигнахме заедно през програмен период 2014- 2020 година". 

*** 
Търговище 

- От 11.00 часа във фейсбук страницата на кмета д-р Дарин Димитров ще се излъчва на живо виртуална 
приемна.съвет. 

 

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

