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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
НОВА ТВ 
 
√ Велев: Надяваме се бизнесът да продължи възстановяването през 2021 
"Надяваме се бизнесът през 2021 г. да продължи възстановяването, започнало през третото тримесечие на тази година и 
спряло през четвъртото. Който е загубил 10% през 2020 г., ще възстанови 5% през 2021 и още 5% през 2022 година". Тази 
прогноза направи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев пред БНР 
„Туризмът, въздушният транспорт и търговията ще се възстановяват по-бавно от индустрията”, смята Велев. 
Той изтъкна, че освен затворените бизнеси, има тежко пострадали, които не са спрени със заповед, но до тях мерките не 
стигат, защото 60/40 е неприложима, а подкрепа на фиксираните разходи няма. 
„Показателят не трябва да е кодът на икономическата дейност, а спадът на продажбите. Европейската комисия казва, че 
ако спадът е повече от 30%, тогава компаниите могат да бъдат подкрепени за фиксираните им, за условно постоянните 
им разходи“, посочи Велев. 
На извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество вчера бизнесът, синдикатите и 
представителите на правителството ще обсъждат продължаването на мярката 60/40.  
„Мярката така и не можа да надхвърли обхвата от 10% за разлика от други европейски страни”, коментира Велев. Според 
него това е така заради два сериозни недостатъка – единият е доплащането от предприятието на 40% плюс осигуровките 
върху тях – още 19%, от приходи, които не съществуват. Така тези, които имат най-голяма нужда, нямат възможност да я 
използват, защото не разполагат с тези 40%. Вторият фактор е, че много предприятия не могат да поемат ангажимент за 
запазване на заетостта в тази неясна обстановка.  
„Забавяне в изплащането има по линия на Оперативната програма за иновации и конкурентоспособност, където все още 
не са изплатени всички средства за микрофирмите - от 3 до 10 000, а за средните предприятия все още има само 
класиране“, поясни Васил Велев и допълни, че при запазването на заетостта няма забавяне, а само лош дизайн. 
 
Club Z 
 
√ Мерките не достигат до пострадали, но незатворени бизнеси  
КНСБ: Положението за работодателите не е оптимистично 
Има тежко пострадали български бизнеси, които не са затворени с нарочна заповед на държавата, но и които не могат да 
се възползват от предложените от властта мерки.  
Това заяви днес пред БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев по повод на 
втория частичен локдаун в страната и начинът, по който той се отразява на стопанския живот. По думите му, мерки от 
типа на 60/40 са неприложими в такива частни случаи, а подкрепа за фиксирани разходи - просто няма.  
"Трябва да е не кодът на икономическата дейност показателят, а спадът на продажбите. Ако има голям спад, повече от 
50% примерно, или 40%. Европейската комисия казва: повече от 30% ако е спадът, тогава компаниите могат да бъдат 
подкрепени за фиксираните им, за условно постоянните им разходи“, посочи Васил Велев пред БНР. 
Именно продължението на мярката 60/40 обсъждат днес правителство, синдикати и работодатели. Според Велев обаче, 
тя така и не е надхвърлила обхват от 10% (обхват на българските действащи стопански обекти), за разлика от други 
европейски държави. 
"Това е така по думите му заради два сериозни недостатъка – единият е доплащането от предприятието на 40% плюс 
осигуровките върху тях – още 19%, от приходи, които не съществуват. Така тези, които имат най-голяма нужда, не могат 
да я ползват, защото нямат тези 40%. 
Много предприятия не могат да поемат ангажимент за запазване на заетостта в тази неясна обстановка – това е вторият 
фактор", посочи бизнесменът.  
Че ситуацията от гледна точка на работодателите не е оптимистична, призна и председателят на един от двата най-
големи родни синдиката - Пламен Димитров.  
Той призна, че макар да е доволен от това, че безработицата (новата) е сравнително малка, а много работни места бяха 
запазени благодарение на мерките, то бизнесът не получи активна подкрепа "по ред причини - най-вече 
административни и заради забавяне на обработката на документи и сложни процедури". 
И допълни, че предложението им за помощ било същото като на АИКБ - да бъде определен процент от оборота и всяка 
фирма да получи до някаква определена сума.  
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"Мерките са разхвърляни и хаотични и голяма част от хората не ги разбраха, отдавна трябваше да бъдат консолидирани", 
допълни той пред бТВ.  
 
Дарик  
 
√ Велев: Мерките не достигат до пострадали бизнеси, които работят 
Надяваме се бизнесът през 2021 г. да продължи възстановяването, започнало през третото тримесечие на тази година и 
спряло през четвъртото. Който е загубил 10% през 2020 г., ще възстанови 5% през 2021 и още 5% през 2022 година. Тази 
прогноза направи пред БНР Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ). Туризмът, въздушният транспорт и търговията ще се възстановяват по-бавно от индустрията, смята Велев.  
Той изтъкна, че освен затворените бизнеси, има тежко пострадали, които не са затворени със заповед, но до тях мерките 
за подкрепа не стигат, защото мярката 60 на 40 е неприложима, а подкрепа на фиксираните разходи няма. 
„Трябва да е не кодът на икономическата дейност показателят, а спадът на продажбите. Ако има голям спад, повече от 
50% примерно, или 40%. Европейската комисия казва: повече от 30% ако е спадът, тогава компаниите могат да бъдат 
подкрепени за фиксираните им, за условно постоянните им разходи“, посочи Васил Велев, според когото това трябва да 
се промени. 
На извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество вчера бизнесът, синдикатите и 
представителите на правителството ще обсъждат продължаването на мярката 60 на 40.  
Мярката така и не можа да надхвърли обхвата от 10% за разлика от други европейски страни, коментира Велев. Това е 
така по думите му заради два сериозни недостатъка – единият е доплащането от предприятието на 40% плюс 
осигуровките върху тях – още 19%, от приходи, които не съществуват. Така тези, които имат най-голяма нужда, не могат 
да я ползват, защото нямат тези 40%. 
Много предприятия не могат да поемат ангажимент за запазване на заетостта в тази неясна обстановка – това е вторият 
фактор.  
Забавяне в изплащането има по линия на Оперативната програма за иновации и конкурентоспособност, където все още 
не са изплатени всички средства за микрофирмите - от 3 до 10 хиляди, а за средните предприятия все още има само 
класиране, поясни още Васил Велев и допълни, че при запазването на заетостта няма забавяне, има лош дизайн. 
 
News.bg 
 
√ Мярката 60/40 така и не надхвърлила обхвата от 10% 
Надяваме се бизнесът през 2021 г. да продължи възстановяването, започнало през третото тримесечие на тази година и 
спряло през четвъртото. Това заяви пред БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил 
Велев. 
Той прогнозира, че който е загубил 10% през 2020 г., ще възстанови 5% през 2021 г. и още 5% през 2022 г. 
Според него въздушният транспорт и търговията ще се възстановяват по-бавно от индустрията. 
Велев подчерта, че освен затворените бизнеси има тежко пострадали, които не са затворени със заповед, но до тях не 
стигат мерките за подкрепа. Причината е, че мярката 60/40 е неприложима, а няма подкрепа на фиксираните разходи. 
По негови думи показателят трябва да е не кодът на икономическата дейност, а спадът на продажбите - повече от 40-
50%. Велев изтъкна, че съгласно Европейската комисия при над 30% спад компаниите могат да бъдат подкрепени за 
фиксираните им, за условно постоянните им разходи. 
Относно мярката 60/40 председателят на АИКБ заяви, че тя така и не е успяла да надхвърли обхвата от 10% за разлика от 
други европейски страни. Причината според него са два сериозни недостатъка - единият е доплащането от 
предприятието на 40% плюс осигуровките върху тях - още 19%, от приходи, които не съществуват. Така тези, които имат 
най-голяма нужда, всъщност не могат да я ползват, защото нямат въпросните 40%. 
Вторият фактор е това, че редица предприятия не могат да поемат ангажимент за запазване на заетостта заради 
неяснотата на обстановката. 
Велев посочи, че забавяне в изплащането има по линия на Оперативната програма за иновации и конкурентоспособност, 
където все още не са изплатени всички средства за микрофирмите - от 3 до 10 000, а за средните предприятия все още 
има само класиране. По негови думи при запазването на заетостта няма забавяне, а лош дизайн. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Мерките не достигнат до бизнеси, които не са затворени, но също са тежко пострадали от кризата 
Надяваме се бизнесът през 2021 г. да продължи възстановяването, започнало през третото тримесечие на тази година и 
спряло през четвъртото. Който е загубил 10% през 2020 г., ще възстанови 5% през 2021 и още 5% през 2022 година. Тази 
прогноза направи Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Туризмът, 
въздушният транспорт и търговията ще се възстановяват по-бавно от индустрията, добави Велев.  
Той изтъкна, че освен затворените бизнеси, има тежко пострадали, които не са затворени със заповед, но до тях мерките 
за подкрепа не достигат, защото мярката 60/40 е неприложима, а подкрепа на фиксираните разходи няма. 
"Не кодът на икономическата дейност трябва да е показателят, а спадът на продажбите - ако има голям спад, повече от 
40 или 50%. Европейската комисия казва: повече от 30% ако е спадът, тогава компаниите могат да бъдат подкрепени за 
фиксираните им, за условно постоянните им разходи", посочи председателят на АИКБ пред БНР. 

https://bnr.bg/post/101396019
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На извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество днес бизнесът, синдикатите и 
представителите на правителството ще обсъждат продължаването на мярката 60/40.  
Мярката у нас така и не е могла да надхвърли обхвата от 10%, за разлика от други европейски страни, изтъкна Велев. 
Причината е доплащането от предприятието на 40% и плащането на осигуровките върху тях. Това са още 19% от приходи, 
които не съществуват. Така тези, които имат най-голяма нужда, не могат се възползват от мярката, защото нямат тези 
40%. 
Вторият фактор е, че много фирми не могат да поемат ангажимент за запазване на заетостта в тази неясна обстановка. 
Забавяне в изплащането има по линия на Оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност", където все още 
не са изплатени всички средства за микрофирмите - от 3 до 10 хиляди, а за средните предприятия все още има само 
класиране, поясни Велев и допълни, че при запазването на заетостта няма забавяне, има лош дизайн. 
Междувременно председателят на КНСБ Пламен Димитров също очерта неблагоприятна картина за работодателите. Той 
алармира, че много от антикризисните мерки на правителството не са стигнали до бизнеса по ред причини - най-вече 
административни и заради забавяне на обработката на документи и многото сложни процедури. 
Предложението на синдикатите е да бъде определен процент от оборота и всяка фирма да получи някаква сума. 
"Мерките са разхвърляни и хаотични и голяма част от хората не ги разбраха, отдавна трябваше да бъдат консолидирани", 
смята още президентът на КНСБ.  
Той прогнозира, че ще има нужда и до края на 2021 г. да продължат мерките за справяне с последствията от пандемията. 
Според него предстои тепърва и възстановяването на брутния вътрешен продукт. 
"Поне една мярка ще бъде променена – тези прословути 24 лева, които даваха на ден, от 1 януари стават 75% от средния 
осигурителен доход от месец октомври. Това е далеч повече от 24 лева, в зависимост от това за каква заплата си 
работил", обясни Димитров пред БиТиВи. 
Около 250 000 работни места са били спасени устойчиво през тези девет месеца, от началото на пандемията. 
"Безработицата се увеличи само с 30 000 души всъщност, можеше да бъде много повече, ако не бяха мерките", смята все 
пак президентът на синдикалната организация. 
 
Политиката 
 
√ АИКБ: Мярката 60 на 40 така и не можа да надхвърли обхвата от 10% 
Мярката 60 на 40 така и не можа да надхвърли обхвата от 10% за разлика от други европейски страни. Това каза в ефира 
на БНР Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Туризмът, въздушният транспорт и търговията ще се възстановяват по-бавно от индустрията, смята Велев. Това е така по 
думите му заради два сериозни недостатъка – единият е доплащането от предприятието на 40% плюс осигуровките върху 
тях – още 19%, от приходи, които не съществуват. Така тези, които имат най-голяма нужда, не могат да я ползват, защото 
нямат тези 40%. Много предприятия не могат да поемат ангажимент за запазване на заетостта в тази неясна обстановка – 
това е вторият фактор. 
Забавяне в изплащането има по линия на Оперативната програма за иновации и конкурентоспособност, където все още 
не са изплатени всички средства за микрофирмите - от 3 до 10 хиляди, а за средните предприятия все още има само 
класиране, поясни още Васил Велев и допълни, че при запазването на заетостта няма забавяне, има лош дизайн. 
Европейската комисия казва: повече от 30% ако е спадът, тогава компаниите могат да бъдат подкрепени за фиксираните 
им, за условно постоянните им разходи“, посочи Васил Велев, според когото това трябва да се промени. 
На извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество вчера бизнесът, синдикатите и 
представителите на правителството ще обсъждат продължаването на мярката 60 на 40. 
Той изтъкна, че освен затворените бизнеси, има тежко пострадали, които не са затворени със заповед, но до тях мерките 
за подкрепа не стигат, защото мярката 60 на 40 е неприложима, а подкрепа на фиксираните разходи няма. 
Според Велев, бизнесът се надява през 2021 г. да продължи възстановяването, започнало през третото тримесечие на 
тази година и спряло през четвъртото. Който е загубил 10% през 2020 г., ще възстанови 5% през 2021 и още 5% през 2022 
година. 
 
Vesti.bg 
 
√ Велев: Дано бизнесът продължи възстановяването през 2021 
Какво прогнозира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Надяваме се бизнесът през 2021 г. да продължи възстановяването, започнало през третото тримесечие на тази година и 
спряло през четвъртото. Който е загубил 10% през 2020 г., ще възстанови 5% през 2021 и още 5% през 2022 година. 
Тази прогноза направи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев 
пред БНР 
"Туризмът, въздушният транспорт и търговията ще се възстановяват по-бавно от индустрията", смята Велев. 
Той изтъкна, че освен затворените бизнеси, има тежко пострадали, които не са спрени със заповед, но до тях мерките не 
стигат, защото 60/40 е неприложима, а подкрепа на фиксираните разходи няма. 
"Показателят не трябва да е кодът на икономическата дейност, а спадът на продажбите. Европейската комисия казва, че 
ако спадът е повече от 30%, тогава компаниите могат да бъдат подкрепени за фиксираните им, за условно постоянните 
им разходи", посочи Велев. 

https://bnr.bg/post/101396019
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На извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество днес бизнесът, синдикатите и 
представителите на правителството ще обсъждат продължаването на мярката 60/40.  
"Мярката така и не можа да надхвърли обхвата от 10% за разлика от други европейски страни", коментира Велев. 
Според него това е така заради два сериозни недостатъка – единият е доплащането от предприятието на 40% плюс 
осигуровките върху тях – още 19%, от приходи, които не съществуват. Така тези, които имат най-голяма нужда, нямат 
възможност да я използват, защото не разполагат с тези 40%. Вторият фактор е, че много предприятия не могат да 
поемат ангажимент за запазване на заетостта в тази неясна обстановка.  
"Забавяне в изплащането има по линия на Оперативната програма за иновации и конкурентоспособност, където все още 
не са изплатени всички средства за микрофирмите - от 3 до 10 000, а за средните предприятия все още има само 
класиране", поясни Васил Велев и допълни, че при запазването на заетостта няма забавяне, а само лош дизайн. 
 
Мениджър 
 
√ Васил Велев: Мярката 60/40 не можа да надхвърли обхвата от 10%  
Надяваме се бизнесът през 2021 г. да продължи възстановяването, започнало през третото тримесечие на тази година и 
спряло през четвъртото. Който е загубил 10% през 2020 г., ще възстанови 5% през 2021 и още 5% през 2022 година. 
Туризмът, въздушният транспорт и търговията ще се възстановяват по-бавно от индустрията. Тази прогноза направи 
пред БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
Той изтъкна, че освен затворените бизнеси, има тежко пострадали, които не са затворени със заповед, но до тях мерките 
за подкрепа не стигат, защото мярката 60/40 е неприложима, а подкрепа на фиксираните разходи няма. 
„Показателят трябва да е не кодът на икономическата дейност, а спадът на продажбите. Европейската комисия казва: 
повече от 30% ако е спадът, тогава компаниите могат да бъдат подкрепени за фиксираните им, за условно постоянните 
им разходи“, посочи Васил Велев, според когото това трябва да се промени. 
На извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество днес бизнесът, синдикатите и 
представителите на правителството ще обсъждат продължаването на мярката 60/40.  
"Мярката така и не можа да надхвърли обхвата от 10% за разлика от други европейски страни. Това е така заради два 
сериозни недостатъка – единият е доплащането от предприятието на 40% плюс осигуровките върху тях – още 19%, от 
приходи, които не съществуват. Така тези, които имат най-голяма нужда, не могат да я ползват, защото нямат тези 40%. 
Вторият фактор е, че много предприятия не могат да поемат ангажимент за запазване на заетостта в тази неясна 
обстановка", коментира Велев.  
"Забавяне в изплащането има по линия на Оперативната програма за иновации и конкурентоспособност, където все още 
не са изплатени всички средства за микрофирмите - от 3 до 10 хиляди, а за средните предприятия все още има само 
класиране", поясни още Васил Велев и допълни, че при запазването на заетостта няма забавяне, а има лош дизайн.  
 
Cross.bg 
 
√ Васил Велев: Мерките не достигнат до тежко пострадали бизнеси, които не са затворени  
Мярката 60 на 40 така и не можа да надхвърли обхвата от 10%, коментира председателят на АИКБ 
Надяваме се бизнесът през 2021 г. да продължи възстановяването, започнало през третото тримесечие на тази година и 
спряло през четвъртото. Който е загубил 10% през 2020 г., ще възстанови 5% през 2021 и още 5% през 2022 година. Тази 
прогноза направи пред БНР Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ). Туризмът, въздушният транспорт и търговията ще се възстановяват по-бавно от индустрията, смята Велев.  
В предаването „Преди всички“ той изтъкна, че освен затворените бизнеси, има тежко пострадали, които не са 
затворени със заповед, но до тях мерките за подкрепа не стигат, защото мярката 60 на 40 е неприложима, а подкрепа 
на фиксираните разходи няма. 
„Трябва да е не кодът на икономическата дейност показателят, а спадът на продажбите. Ако има голям спад, повече от 
50% примерно, или 40%. Европейската комисия казва: повече от 30% ако е спадът, тогава компаниите могат да бъдат 
подкрепени за фиксираните им, за условно постоянните им разходи“, посочи Васил Велев, според когото това трябва да 
се промени. 
На извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество днес бизнесът, синдикатите и 
представителите на правителството ще обсъждат продължаването на мярката 60 на 40.  
Мярката така и не можа да надхвърли обхвата от 10% за разлика от други европейски страни, коментира Велев. Това е 
така по думите му заради два сериозни недостатъка – единият е доплащането от предприятието на 40% плюс 
осигуровките върху тях – още 19%, от приходи, които не съществуват. Така тези, които имат най-голяма нужда, не могат 
да я ползват, защото нямат тези 40%. 
Много предприятия не могат да поемат ангажимент за запазване на заетостта в тази неясна обстановка – това е 
вторият фактор.  
Забавяне в изплащането има по линия на Оперативната програма за иновации и конкурентоспособност, където все още 
не са изплатени всички средства за микрофирмите - от 3 до 10 хиляди, а за средните предприятия все още има само 
класиране, поясни още Васил Велев и допълни, че при запазването на заетостта няма забавяне, има лош дизайн. 
 

 
 

https://bnr.bg/horizont/post/101396019
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев поздрави президента на Молдова Мая Санду за встъпването ѝ в длъжност  
Държавният глава Румен Радев поздрави президента на Молдова Мая Санду по повод встъпването ѝ в длъжност. 
В писмото си българският президент изразява увереност, че отношенията между Република България и Република 
Молдова ще продължат своето възходящо развитие и ще бъдат направени нови решителни крачки към задълбочаване 
на партньорството във всички области от взаимен интерес. 
"Вярвам, че Вие и правителството на Република Молдова ще продължите да полагате високо оценяваните от Република 
България усилия за съхраняване на идентичността и националното самочувствие на голямата българска диаспора, която 
живее и се труди във Вашата страна", пише българският президент в писмото си. 
Българският държавен глава отправя покана към своята молдовска колега да посети страната ни в удобно за двете 
държави време. 
 
√ Последно за годината правителствено заседание  
Правителството заседава онлайн днес. На последното заседание на кабинета за тази година министрите ще обсъдят 
промените в Кодекса за социално осигуряване и реда за изплащане на втора пенсия. Очаква се да бъде удължена 
мярката 60 на 40 до края на март. 
В дневния ред на правителството е и Стратегията за намаляване на бедността. Стратегията е с десетгодишен хоризонт и с 
фокус на ранното детско развитие. По данни на Алианс за детско развитие Индексът на човешкия капитал за страната ни 
е паднал с три пункта от 2010 година досега. 
Според данните на Алианса дете, родено сега в България, ще развие своя потенциал като възрастен на 61%, при условие, 
че се радва на пълноценно образование и здраве. 
От Национална мрежа за децата отчитат тенденция за увеличение на броя на живеещите в бедност сред децата - техният 
брой нараства с 6700 спрямо 2008 година, а броят на работещите бедни е нараснал с приблизително 29 000. 
 
√ Над 10 600 предприятия са подпомогнати по мярката 60/40  
Запазени са над 243 000 работни места. Към края на ноември са изплатени над 554 млн. лв., а прогнозите са, че до края 
на годината сумата ще достигне 680 млн. лв. 
Данните са от последния брой на информационния бюлетин на НОИ. От там отчитат още - над 17 000 безработни са 
получили по-високо минимално обезщетение за безработица. През октомври то беше увеличено от 9 на 12 лева. 
Увеличили са се и разходите за болнични. От 13 март до 10 декември в Националния осигурителен институт са 
регистрирани близо 104 000 болнични листове за карантина, заради COVID-19. 
 
√ Има свиване в търсенето на хранителни стоки  
Пазарът на храни е може би най-малко засегнатият сектор в тази година на пандемия, отбеляза в "Денят започва" 
Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. И подчерта, че в началото на 
кризата се справихме доста по-добре от много по-развити икономики. През март и април логистиката и търговците са 
работили така, че не е имало никаква спекула, почти никакви негативни явления. 
"В момента наблюдаваме едно свиващо се търсене, паралелно застъпено с едно свръхпредлагане, тъй като 
производството в Европа тази година е добро. Като цяло наблюдаваме спад на цените, особено в последните 15 дена", 
посочи Владимир Иванов. 
Към дадения момент сме на равнището на 2019 г. Сравнено с последните 8 години имаме по-висока потребителска 
кошница с 4 лв., което е изцяло за сметка на основните хранителни продукти. 
"По отношение на плодовете и зеленчуците тази година беше добра в селскостопанско отношение, имаме почти 
идентични равнища при доматите и краставиците, доста по-ниски равнища при картофи, кромид лук и събрано всичко 
имаме по-ниска потребителска кошница при плодовете и зеленчуците спрямо 2019 г.", съобщи Владимир Иванов. 
Не така стоят нещата при основните хранителни продукти - още в края на 2019 г. започна темп на нарастване на цените - 
и при млечните продукти, и при ориза. Продуктът, който бележи ръст в следствие на обективен икономически проблем, 
е олиото - наблюдавахме поскъпване с 40%. Причината е сухото лято, лошата реколта на слънчоглед. 
Хората пазаруваха повече само в края на февруари и началото на март. При втората вълна на Ковид през септември 
наблюдаваме намаляващо потребление, доста по-малко в сравнение с други години. 
Владимир Иванов поясни, че ножицата между едрата и дребната търговия се увеличава, т.е. нарастват процентите. В 
момента има свръхпредлагане на картофи, темпът на спад на едро е доста сериозен, не така е на пазара на дребно. 
"Но това са проблеми на логистиката и търговските практики - прекалено много играчи има в търговията на дребно и в 
даден момент единственият начин за оцеляване е през цената", каза председателят на Държавната комисия по 
стоковите борси и тържищата. 
Повишаване равнището на цените при млечните продукти и хляба е оправдано, тъй като се е повишило заплащането на 
труда на работещите в тези сектори, липсват и желаещи за работа там. 
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През последните 10 дни има изменения в цените, които са в рамките на 2-3% поради ускореното търсене около 
празниците, но се очаква цените да се уравновесят в първата седмица на януари. 
 
БНР 
 
√ КЕВР определя новите цени на водата 
Комисията за енергийно и водно регулиране ще определи новите цени на водата и ВиК услугите за по-голямата част от 
страната. Предложенията на регулатора се движат от поскъпване с 6 на сто до поевтиняване с 22 процента за различните 
ВиК дружества. 
Най-голямо поскъпване - с 6 процента, ще има в София и Разград. 
Цените ще скочат с малко и във Варна, Пловдив, Перник, Плевен и Кърджали. 
Поевтиняване на водата е предвидено за 16 района като най-голямо е във Видин, с близо 22 процента, в Сливен - със 17 
на сто, в Ямбол и Добрич с - 14-15 процента. 
За първи път ВиК дружествата в Хасково и Търговище имат одобрени бизнес планове. 
Там, както и в градовете Варна, Силистра, Монтана, Шумен, Враца,  Добрич, Ловеч и Стара Загора услугата ще струва над 
три лева за кубичен метър, най скъпо ще е в Разград - 3,63 лв. за кубик. 
Новите цени ще влязат в сила от началото на следващата година. 
 
√ България е готова да окаже помощ на Хърватия след опустошителното земетресение 
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева разговаря със своя колега от Хърватия Гордан 
Гърлич-Радман във връзка с опустошителното земетресение, което днес на обяд разлюля Балканите, съобщава 
пресцентърът на МВнР. 
Епицентър е хърватският град Петриня, където се съобщава за затрупани хора и значителни материални щети. За 
съжаление вече е потвърдена и една жертва - дете. 
"В този тежък момент България е готова да застане до нашите хърватския приятели. Готови сме да окажем помощ. 
Поднасям своите най-искрени съболезнования и пожелавам бързо възстановяване на ранените", заяви Захариева. 
Посолството на Република България в Загреб е на разположение на всички български граждани за съдействие при нужда. 
Дипломатическата мисия наред с повечето сгради в хърватската столица в момента няма електрозахранване, но 
служителите ни са на линия и изпълняват своите задължения. 
 
√ Марияна Николова предлага изключение за ресторантите в хотелите в новогодишната нощ  
Министърът на туризма Марияна Николова ще предложи на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса да се 
направи изключение и на 31 декември ресторантите в хотелите да работят до 00,30 ч. 
Пред бТВ тя обясни, че целта на това ѝ предложение е гостите на хотелите да могат да посрещнат Нова година в 
ресторантите и да не им се налага да разнасят храни и напитки в стаите. 
„Да има възможност да бъде посрещната Новата година в 00,00 час, но това е преценка на здравните власти и ако има 
допълнителен оперативен щаб ще изисквам да имаме такава дискусия. В 12 часа се посреща Новата година и в 12,30 
приключва, като, разбира се, няма да се допускат никакви струпвания на хора, пак (заетостта) ще бъде 50% от капацитета, 
а няма да се допускат някакви програми или увеселителни тържества“. 
Марияна Николова съобщи, че няма нито един сигнал за нарушение на противоепидемичните мерки от страна на 
бранша на 24 и 25 декември. 
Ресторантьори обаче изразиха несъгласието си с предложението на вицепремиера. 
Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България заявяват категоричното си несъгласие с 
поредната дискриминация за нашия бранш! Това се казва в позиция на двете браншови организации, изпратена до 
медиите. 
„Тази сутрин вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова обяви, че ще предложи работното време на 
ресторантите в хотелите за Нова година да бъде удължено до 00,30 часа. В същото време заведенията извън хотелите 
остават затворени, което е недопустим двоен стандарт и съсипва бизнеса на колегите ни, които разчитат на сезонния 
туризъм!“, подчертават от БАЗ и СЗБ. 
От бранша определиха този подход като „недопустим двоен стандарт“, обяви за БНР Емил Коларов от Сдружението на 
заведенията: 
„Ние подкрепихме това решение (отварянето на ресторантите в хотелите до 22 часа) и благодарение на нашата подкрепа 
то стана факт, но идеята беше, че се подкрепя тезата за изхранване на гостите на хотела, а не за организиране на 
празненства. В същия момент, в който на всички други обекти им е забранено да го правят това нещо“.  
 
√ Проф. Ангелов се противопостави на искането на министър Николова за новогодишната нощ 
Да се иска разхлабване на мерките за част от българите, които така или иначе попадат в изключенията на заповедта от 
18-и декември, намирам за некоректно към мнозинството от сънародниците ни. 
Така във Фейсбук министърът на здравеопазването Костадин Ангелов коментира молбата на министъра на туризма 
Марияна Николова по изключение ресторантите в хотелите да работят в новогодишната нощ до 00:30 ч. 
Министерството на здравеопазването е изпратило официалното си становище до Министерството на туризма, уточнява 
Ангелов. 

https://bnr.bg/varna/post/101396127
https://bnr.bg/varna/post/101396127
https://bnr.bg/horizont/post/101396155
https://bnr.bg/horizont/post/101396155
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Той добавя, че не вижда основания заповедта от 18-ти декември, която регламентира работното време на ресторантите 
на територията на местата за настаняване, да бъде редактирана. 
 
√ БНБ: 7,47 млрд. евро е брутният външен дълг в сектор държавно управление към октомври 
Общият брутен външен дълг на България е над 37 млрд. евро  
Брутният външен дълг в сектор държавно управление към края на октомври нараства с цели 37,6% (с 2,0431 млрд. евро) 
спрямо края на 2019 година и достига 7,4706 млрд. евро, като външните задължения представляват 13,2% от БВП на 
нашата страна, показват данни на Българската народна банка (БНБ). 
В края на октомври 2020 година брутният външен дълг на България (частен и държавен) е в размер на 37,3267 млрд. евро 
(65,8% от прогнозния БВП), като нараства с 2,1485 млрд. евро (повишение със 6,1%) спрямо края на 2019 година, когато 
брутният външен дълг беше в размер на 35,1782 млрд. евро. Спрямо октомври 2019 година дългът нараства с 2,2539 
млрд. евро (с 6,4%). 
Дългосрочните задължения през октомври са в размер на 29,8582 млрд. евро (52,6% от БВП и 80% от брутния външен 
дълг), като се увеличават с 3,3305 млрд. евро (с 12,6%) спрямо края на 2019 година и нараства с 3,306 млрд. евро (с 
12,5%) спрямо октомври 2019 г. 
В същото време краткосрочните задължения на България възлизат на 7,4685 млрд. евро (13,2% от БВП и 20% от брутния 
външен дълг), намалявайки с 1,182 млрд. евро (с 13,7%) спрямо края на предходната година и с 1,0521 млрд. евро (с 
12,3%) спрямо октомври 2019 година. 
През октомври външните задължения на банките в нашата страна възлизат на 3,9024 млрд. евро (6,9% от БВП), като се 
понижават с 999,1 млн. евро (с 20,4%) спрямо края на 2019-а година и намаляват с 940,3 млн. евро (с 19,4%) спрямо 
октомври 2019 г. 
През първите десет месеца на настоящата година са извършени плащания по обслужването на брутния външен дълг за 
5,4103 млрд. евро (9,5% от БВП) спрямо плащания за 5,1454 млрд. евро (8,4% от БВП) през януари - октомври 2019-а 
година, отчита БНБ. 
Нетният външен дълг (разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи) в края 
на октомври е отрицателен и в размер на 3,2806 млрд. евро, като намалява с 2,1572 млрд. евро спрямо края на 
предходната година. Това понижение на нетния външен дълг се дължи на по-голямо увеличение на брутните вътрешни 
активи (с 4,3056 млрд. евро, или с 11,9%) в сравнение с нарастването на брутния външен дълг (с 2,1485 млрд. евро, или с 
6,1%). 
Трябва да се има предвид, че брутните външни активи включват резервните активи на БНБ, активите на банките в 
чужбина и депозитите на нефинансовия сектор зад граница. Спрямо октомври 2019-а година нетният външен брутен дълг 
намалява с 1,4249 млрд. евро. 
 
√ Време е за Брекзит  
Днес ЕС и Обединеното кралство официално ще подпишат постигнатото в навечерието на Коледа споразумение за 
бъдещите търговски отношения след Брекзит. 
В разпространената от Даунинг стрийт информация се казва, че документът ще бъде подписан най-напред в Брюксел от 
председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Шарл Мишел, след 
което ще бъде изпратен в Лондон за подписа на британския премиер Борис Джонсън. Международното споразумение 
ще бъде транспортирано със самолет на кралските военновъздушни сили. 
Утре, 31 декември, изтича срокът на т.нар. „преходен период“ за ратифициране на сделката. На практика двете страни 
ще спазят срока, макар че има няколко любопитни подробности. Постоянните представители на страните членки на ЕС 
вече одобриха споразумението, така че то да получи „зелена светлина“ да влезе временно в сила от 1 януари, докато не 
бъде гласувано от депутатите в Европейския парламент, което по чисто технически или физически причини изисква 
повече време. Те трябва да го одобрят най-късно до края на февруари. 
Същевременно Борис Джонсън ще сложи подписа си преди да е гласувал британският парламент, а това ще стане най-
вероятно днес, в късния следобед, след 5-часови дебати в Камарата на общините и Камарата на лордовете. Не се очакват 
изненади, защото Консервативната партия на Борис Джонсън има голямо мнозинство, а освен това Лейбъристката 
партия в опозиция вероятно ще подкрепи сделката поради липсата на друга алтернатива на Брекзит без сделка. 
Възможно е обаче не всички депутати на лейбъристкия лидер Киър Стармър да послушат неговия съвет и да гласуват с 
„да“. Твърдите брекзитиъри, които по принцип не харесват особено сделката, защото според тях тя запазва прекалено 
близки отношения с Брюксел, все пак смятат, че документът отстоява суверенитета на Обединеното кралство. Очаква се 
те също да гласуват за нея и да не се стигне до бунт в редиците на торите. 
Срещу сделката ще гласуват северноирландските партии, представени в британския парламент, шотландските 
националисти, които са против Брекзит по принцип и уелските националисти. 
Премиерът Борис Джонсън „превъзнесе“ сделката в деня преди Коледа, четири и половина години след референдума за 
Брекзит и близо година след като на 31 януари Обединеното кралство напусна евросъюза със „сделката по развода“, за 
да последват 10 месеца на изнурителни преговори в преходния период. Борис Джонсън обяви, че със сделката 
изпълнява предизборното си обещание Великобритания да поеме обратно контрола над законите си, границите си, 
парите си и риболовните си води. Според него търговската сделка, която възлиза на 668 милиарда паунда, гарантира 
запазването на работните места в страната и позволява достъпа на британските стоки без мита и без квоти на пазара на 
ЕС. 
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Можем да очертаем основните моменти на промяната от 1 януари. Движението на хората вече няма да е свободно. 
Британците бяха предупредени да не тръгват за Европа с паспорт, който изтича до 6 месеца, да си направят 
необходимата здравна застраховка, да проверят с телефонния си оператор тарифите за роуминг. За мнозина британци 
сигурно ще бъде шок и фактът, че на летищата ще трябва да се наредят на общата опашка, а не на приоритетната за 
пътниците от ЕС. Иначе те ще могат да пътуват като туристи в Шенгенската зона до 90 дни в рамките на 6 месеца. От 1 
януари британците, които живеят в страна от ЕС, получават известна защита от Споразумението за напускане, но те 
трябва да проверят специфичните правила в съответната страна, защото може да им се наложи да кандидатстват за 
гражданство, за нови документи или да изпълняват конкретни условия, например да работят.  
Ако сте гражданин на ЕС и живеете в Обединеното кралство преди 31 декември, правата ви се запазват до 30 юни 2021 
година. Ако искате да останете след това, ще трябва или да станете британски гражданин, стига да покривате 
изискванията, или да кандидатствате за получаване на статут на уседналост. Ако искате да пристигнете и да работите в 
Обединеното кралство след 1 януари, ви е необходима виза и попадате под ударите на новата имиграционна точкова 
система - да съберете необходимите точки на базата на получено предложение за работа от одобрен от британските 
власти работодател, предложена минимална заплата от 25 600 паунда годишно и ниво на владеене на английски език. 
Българите ще могат да влизат в Обединеното кралство след 1 януари и без виза, но само до 6 месеца и само като туристи 
или например за участие в конференции. 
Съвсем наскоро бе обявено, че в селското стопанство догодина ще бъдат допуснати 30 000 нискоквалифицирани 
работници, защото браншът изпитва силни затруднения след като много източноевропейци, най-вече българи и 
румънци, си тръгнаха заради Брекзит. 
Другата голяма промяна е пир търговията. Със споразумението се цели избягване на налагането на мита на стоките, но 
сега се въвежда попълване на митнически декларации, защото вече става дума за отношения между два отделни пазара. 
За някои продукти като растения, жива стока и някои храни ще са необходими специални сертификати и лицензи. Ще се 
извършват повече проверки на стоките, което означава по-голяма бюрокрация. 
Тук е уместно да се споменат и еднаквите „правила на играта“ или лоялната конкуренция, която за малко не преобърна 
преговорите. В крайна сметка двете страни се споразумяха, че всяка от тях ще има право да оспори решение на другата 
чрез арбитражен механизъм, ако се прецени, че някакво регулаторно отклонение е довело до облагодетелстване на 
дадена фирма.  
 
В. Банкеръ 
 
√ Общо 3392 строежа са въведени в експлоатация през 2020 г.  
Общо 3392 строежа от І, ІІ и ІІІ категория са въведени в експлоатация през 2020 г., показва обобщена справка за работата 
на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК). От дейността на дирекцията са събрани и преведени в 
държавния бюджет над 4 млн. лева, от които над 3.5 млн. лв. са от такси за издаване на разрешения за ползване. 
Голям брой от въведените в експлоатация строежи са с широко обществено значение, в т.ч. и финансирани с европейски 
средства по различни оперативни програми - „Регионално развитие“, „Транспорт“, „Околна среда“ и др., строежи от 
туристическия отрасъл, хидротехнически, инфраструктурни и други обекти. 
Сред най-значимите обекти са Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 „Благоевград - Крупник; обходът на гр. Габрово и етапна 
връзка към него; първият етап от основния ремонт на второкласния път Дупница - Самоков; обходът на Ахелой на пътя 
Слънчев бряг - Бургас; разширението на метрото в София и пускането в движение на III-та метролиния; рехабилитацията 
на железопътната линия Пловдив - Бургас в участъка Скутаре - Оризово; разширението на газопреносната 
инфраструктура на „Булгаргаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница, 
газификация на Монтана, Враца и Благоевград и други. 
В експлоатация са въведени и няколко важни за подобряване на ВиК инфраструктурата обекта: пречиствателна станция 
за отпадъчни води в землището на гр. Айтос, ремонт на микроязовир „Букова поляна“ в община Мадан, ремонт на 
язовир „Ташлъдере“ в община Стражица, ремонт и възстановяване на изправното и експлоатационно състояние на 
язовир „Келанджика“ в община Свиленград. Приключили са също основният ремонт на язовир „Ценович 2“ в община 
Силистра, възстановяване техническата годност на язовир „Рогозен-1“ в община Хайредин, реконструкцията на 
съществуваща земно-насипна язовирна стена и възстановяване на чашата на язовира край с. Осеново, община Аксаково, 
неотложните ремонтно-възстановителни работи на язовир „Тотлебенов вал“ в община Плевен, както и интегрираният 
проект за подобряване водния цикъл на гр. Добрич. 
Сред въведените в експлоатация сгради има и две лечебни заведения - специализираната очна болница за активно 
лечение във Враца и основно ремонтираната централна сграда към СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД“ в София. 
Освен това са въведени в експлоатация хипермаркети и търговски центрове, производствени предприятия и бази в 
Пазарджик, Добрич, София, Варна, Разград, Ямбол, Враца, Куклен и други. Издадено е разрешение за ползване на 
многофункционална спортна зала в гр. Сандански. В Бургас, в района на пристанището е започнала да функционира 
сграда за конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море с прилежащи офис площи. 
 
√ След Нова година решават за COVID мерките в страната  
Има ли вероятност от разхлабване на ограниченията у нас? На фона на по-малкото заразени в последните дни главният 
държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев обяви пред БНР, че в първата пълна работна седмица след празниците 
Оперативния щаб и Здравното министерство ще вземат решение за COVID мерките в страната.  
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Той обясни, че в края на първото тримесечие ще започне и изследването на поне 1000 души за ефективността на 
ваксините и нежалните реакции. Това ще съвпадне и с масовата ваксинация у нас. 
Процесът по ваксинация срещу Covid-19 е започнал според предварителните очаквания. Заради празничния период 
някои от болниците са предпочели по-голямата част от имунизациите да се случи, когато повече медици са на работа. 
Според главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев сме поставили „началото на края на тази пандемия“. 
Наличието на съмнения и слухове влияе върху нагласите на желаещите да се ваксинират, смята Кунчев. Той припомни, че 
отделните пратки от ваксините са придружени от кратката характеристика на продукта и листовката за пациента. 
Първите количества са по-скоро символично начало. В началото на новата година ще говорим вече не за 5 хиляди, а за 
50-60 хиляди дози, уточни доц. Кунчев. "Може би в началото не всички, които желаят, ще могат веднага да достигнат до 
ваксината, но до месец-два това ще се случи", увери главният държавен здравен инспектор. Той допълни, че най-
мотивирани са работещите в Covid отделенията, защото виждат колко коварен и опасен е този вирус. 
Според Ангел Кунчев ключово е доверието сред обществото, а резултатът от една такава кампания показва колко е зряло 
едно общество и колко вярва на експертите си. 
Кога ваксината ще достигне до възрастните хора? 
„С тръгването на реалните количества през януари и включването на другите ваксини ще разполагаме с количества, 
които ще ни позволят да разгърнем кампанията не само в тази първа фаза – за здравните служители, а и във всички 
видове домове. Те са над 400, разпръснати са в цялата страна, ще трябва да работят мобилните екипи“, обясни Ангел 
Кунчев. 
Той увери, че е създадена стройна организация за проследяване както на нежеланите реакции, така и на ефективността 
на продукта. "Страната ни си има система за съобщаване на нежеланите реакции – всеки може да съобщи за такава 
реакция. До момента от близо 700 имунизирани вчера лица няма такива", отбеляза доц. Кунчев. По думите му говорим 
за очаквани реакции, описани в листовката и знаем, че е възможно да се проявят, макар и рядко. 
Запитан за тенденцията на намаляване на броя новорегистрирани случаи на инфектирани с коронавирус, Ангел Кунчев 
изтъкна, че по модела и на предишни грипни епидемии по време на дългите коледно-новогодишни празници се отлага 
посещението при лекар, затова „официалната статистика почти се срива“. "Пълна картина какво се случва ще имаме при 
изтичането на една пълна работна седмица след 4 януари. Ако тенденцията към намаляване се потвърди, ще има 
възможност да се обмисля и разхлабване на мерките", посочи той. 
 
Дума 
 
√ НОИ разкри схеми за източване на пари 
За година в Пазарджишко са отменени над 2,5 пъти повече болнични 
Фирми подават данни за осигуряване за кратък период - 9 или 12 месеца, за да се придобие право на обезщетение за 
безработица и съмнително често "боледуване". Така се източват максимално пари от ДОО през две пера - болнични и 
безработица, установили контролните органи на НОИ. В Пазарджишка област след проверки са отменени 716 болнични 
листа за 15 323 дни, което е над 2,5 пъти повече в сравнение със същия период на 2019 г. 
Дава се пример за дружество, което не осъществява стопанска и търговска дейност от 2014 г., но незнайно дори и за 
собственика му, от 2017 до 2019 г. фирмата наема работници и служители. Дори са подавани данни за осигуряване и са 
представяни документи за плащане на болнични на един човек. В обяснението си "болният" твърди, че се свързал с 
въпросната фирма чрез познат и по обява в интернет, като работата се е състояла в търсене на хора по селата за купуване 
на отпадъци от производството на дървесни продукти. "Фирмата" е в Пазарджишко, а измамата е установена от 
Териториалното поделение на НОИ в Пазарджик. За неправомерно изплатените "болнични" с различни диагнози е 
издадено разпореждане за възстановяване на 2317,56 лв., съобщават от НОИ. 
Служителите на НОИ разкрили и друга очевидна измама - две дружества на свързани лица подали уведомления за 
сключени за съмнително кратки периоди трудови договори с 76 души, предимно за работа като продавач-консултанти 
или общи работници. Оказва се, че фирмата, в която са "наети", се помещава в около 6 кв. м, което означава, че на 1 кв. м 
са работили по 13 души едновременно. При проверката се установява, че част от хората са заети с търговия, но не са 
представени нито стоки, подлежащи на продажба, нито документи за осъществени продажби. В опит да се измъкнат, 
някои от наетите казали, че работното им място било в "къща за гости", но проверката установява, че въпросната сграда е 
в груб строеж. За установените щети на ДОО на осигурителите са съставени ревизионни актове за близо 20 хил. лв. 
НОИ в Пазарджик е установила множество други нарушения. Грубите фалшификати често граничат с необяснима 
наивност - нескопосани ксерокопия на документи, "английска борса", въвеждане на несъществуващ кодекс, коментират 
експертите от осигурителната институция.  
От началото на годината до 30 ноември в областта са отменени 716 болнични листа за 15 323 дни. Това е над 2,5 пъти 
повече в сравнение със същия период на 2019 г., когато са отменени 265 болнични листа за 5954 дни. От началото на 
2020 г. до 30 ноември във връзка с представени от осигурителите 89 315 документи за болнични са платени близо 31 
млн. лв., а по приети 9679 заявления за отпускане на обезщетения за безработица  - над 26 млн. лв. 
 
√ БЕХ отново спаси "Топлофикация София"  
Българският енергиен холдинг (БЕХ) за пореден път изкупи дълг на "Топлофикация София" към "Булгаргаз" от 110 млн. 
лв., съобщи БНР. Става дума за поредния дълг към "Булгаргаз", който е около 144 млн. лв. Заради него в началото на този 
месец изпълнитeлният диpeктop нa дъpжaвнaтa гaзoвa кoмпaния Hикoлaй Пaвлoв съобщи, че е заведен cъдeбeн иcк 
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cpeщy oбщинcкoтo дpyжecтвo зa 110 млн. лeвa. Иcкът oбxвaщa пepиoдa нa дocтaвкa фeвpyapи-oктoмвpи нa нacтoящaтa 
гoдинa. 
В БЕХ в момента работят върху гаранциите, които са необходими за азербайджанския газ, който започва да тече от 1 
януари 2021 г., заяви шефът на парламентарната енергийна комисия Валентин Николов. Според него, за да могат банките 
да приемат гаранциите на "Булгаргаз", е нормално да се направи цесия - за пореден път БЕХ да изкупи дълга на 
"Топлофикация София" към държавния газов доставчик. Целта е "Булгаргаз" да докаже своята ликвидност и банките да 
дадат гаранция за него. "Топлофикация София" има близо 800 млн. лв. дългове и отчита близо толкова загуби.  
 
√ Лихвите по депозитите на домакинствата намаляха и през ноември  
Лихвите по депозитите на новите договори, които се сключваха в България през ноември, намаляват на годишна база 
при домакинствата, докато при фирмите движението е в различни посоки, става ясно от предварителните данни на БНБ. 
От миналата година банките държат парите на бизнеса при отрицателни лихви, като в началото това се наблюдаваше при 
влоговете в евро, но се прехвърли и при левовите депозити. През миналия месец отново има спад при спестяванията в 
националната валута както на месечна, така и на годишна основа. 
Към 30 ноември средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове на фирмите намалява на 
годишна база с 0,16% до -0,07%, а по тези в евро се увеличава с 0,04% до 0,00%. В сравнение с октомври средната лихва 
по спестяванията с договорен матуритет в левове се понижава с 0,01%, а по тези в евро - с 0,05%. 
През миналия месец домакинствата са сключвали новите договори с банките при по-ниска средна лихва по депозитите с 
договорен матуритет в левове и в евро. Спадът е съответно с 0,04% и с 0,14% до 0,10%, отколкото преди година. В 
сравнение с октомври средният лихвен процент по спестяванията с договорен матуритет в левове намалява с 0,01%, а по 
тези в евро - с 0,03%. 
 
√ Аплодисменти за нашата наука  
В първите 2 процента топ учени в света сред 19 милиона свои колеги се нареждат 25 изследователи от БАН, сочи 
класацията, направена от Оксфордския университет. Това са само "челниците", повечето от останалите ни учени също са 
доказано талантливи и конкурентоспособни в света, макар да не са на първия ред. В световната класация на Webometrics 
пък БАН, която дава над 50% от научната продукция на България, зае 42-ро място сред 4061 научни организации в Европа 
и 107-о място сред 7353 сродни институции в света. В коя друга област имаме такова международно присъствие? Това е 
необходимата научна среда и за израстването на млади учени. 
Ценят учените ни в чужбина не от вчера, а тук ги обиждат и иронизират. В най-добрия случай просто ги търпят. Властта 
мрази умните. В годината на влизането ни в ЕС, когато тук вече оставяха науката с бюджет на остатъчен принцип, а 
учените ни се ориентираха към летище София, у нас на посещение бе шефът на отдел "Конкурентоспособност и фондове" 
в Генералния директорат за наука в ЕС Луи Белмен. В интервю за ДУМА той каза тогава: "Имате мозъци и екипи от първо 
качество. Щастливи сте, че имате такава структура като Българската академия на науките." 
В България Луи Белмен, след като от името на ЕС заяви, че за страната ни е щастие да има БАН, каза още: "България може 
да извлече полза от научното и технологичното развитие с голяма изгода за икономическия си растеж." 
Подобна висока оценка на институтите на академията даде и комплексният международен одит на БАН през 2009 г. Кой 
да ги чуе? 
В последните десет години науката се оказа най-орязаният и обезлюден сектор у нас. Пишман министърът на ГЕРБ 
Симеон Дянков удари приоритетно и рязко парите за нея и за академията, а учените заклейми като "феодални старци". 
Въпреки старанието си, той не успя да унищожи напълно изследванията в България, но и днес има негови следовници 
като Красимир Вълчев, които си позволяват глупости от типа "в БАН може и да не се работи". Е, тия учени в челото на 
световната наука сигурно спейки са постигнали знаменитите си резултати!  
Ако една държава не цени своите умове, няма какво да говорим за нея изобщо. Аплодисменти за българската наука!  
 
√ Нидерландия въвежда задължителен PCR тест за пристигащите  
 Министерството на външните работи на Нидерландия ни информира, че считано от 00:01 ч. местно време на 29 
декември 2020 г. всички пътници, пристигащи с въздушен, морски, железопътен или автобусен транспорт, трябва да 
представят негативен резултат от PCR-тест за COVID-19, направен до 72 часа преди влизане в страната, съобщиха от 
Министерството на външните работи. 
Изискването важи и за транзитни пътници, които не напускат транзитната зона на летищата, но няма да се прилага към 
влизащите в Нидерландия с автомобил, както и към шофьорите на тежкотоварни превозни средства. 
При влизане с въздушен транспорт от държави извън ЕС/Шенген пътниците трябва да представят и попълнена 
декларация за наличието на негативен резултат за COVID-19, която може да бъде намерена на следния линк: Coronavirus: 
Negative test declaration form | Form | Government.nl 
И двата документа трябва да бъдат представени на хартиен носител. 
Ако гражданите, пътуващи към Нидерландия, не успеят или откажат да представят негативен резултат от PCR-тест за 
COVID-19 преди отпътуването им към страната, те няма да бъдат допускани да се качат на борда на самолета. Обръщаме 
внимание, че пътниците може да бъдат поканени да представят резултата от теста си за коронавирус (и съответно 
декларацията за наличие на негативен резултат за COVID-19) и след пристигането си в Нидерландия. Ако това не бъде 
направено, може да им бъде отказан достъп до територията на страната. 
Резултатът от теста трябва да бъде на английски, немски, френски, испански или нидерландски език, като документът 
трябва да отговаря на следните изисквания: 
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– Вид на теста: молекулярен PCR тест за Sars-Cov-2 / COVID-19. Всички други видове тестове, вкл. и бързи тестове, няма да 
се приемат за валидни; 
– Тестовият резултат следва да бъде негативен /или вирусът не се открива/; 
– Име и фамилия: в съответствие с имената по паспорт; 
– Дата и време на взимане на теста: максимум 72 часа преди кацане на самолета в Нидерландия, като следва да бъдат 
отчетени времевата разлика и продължителността на полета; 
– Да съдържа информация за института или лабораторията, в които е извършен тестът; 
– На тест подлежат всички лица над 13–годишна възраст. 
Нидерландските власти подчертават, че наличието на негативен резултат от PCR тест за COVID-19 не отменя 
необходимостта от прилагане на 10-дневна силно препоръчителна карантина в домашни условия след пристигане в 
Нидерландия от държави с „оранжев“ (в това число и от България) и с „червен“ код. 
Изискването за представяне на негативен резултат от PCR тест не се отнася до някои категории пътници (пълен списък 
може да бъде намерен на следния линк: www.rijksoverheid.nl/testverklaring). Изключение от изискването има и за 
граждани, пристигащи от зони, включени в списъка на ЕС за безопасни по отношение на разпространението на COVID-19 
страни (списъкът може да бъде намерен на следния линк: 
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/eu-
list-of-safe-countries). 
При необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с посолството ни в Хага на следните 
телефони: +31 70 350 3051 и +31 6 5744 8073. 
 
√ Русия: няма подобрение на отношенията със Запада  
Отношенията на Русия с колективния Запад не са се променили към по-добро през 2020 г. Това се казва в коментар на 
руското външно министерство за изтичащата година.  
"В политиката на НАТО, ЕС и редица техни членове конфронтационните подходи надделяха над конструктивните 
принципи", се казва в обзора. Напомня се, че Русия въведе едностранно мораториум върху разполагането на наземни 
ракети с среден и малък обсег в Европа. На свой ред генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви, че алиансът 
не се е отказал от възобновяване на работата на Съвета Русия-НАТО и очаква отговор от Москва. 
Русия демонстрира отвореност за взаимноизгодно сътрудничество със САЩ, но то трябва да се основава на зачитане на 
интересите на другия, заявиха от Москва. Русия смята също, че стратегическото партньорство с Китай е оказало 
стабилизиращ ефект върху международните отношения. 
"Отношенията между Русия и Турция са самодостатъчни. Нашите отношения придобиха стратегическо значение дълго 
преди Западът да заплашва и да въвежда своите нелегитимни едностранни санкции", заяви външният министър Сергей 
Лавров по повод срещата му в Сочи с турския колега Мевлют Чавушоглу. Това е 8-та среща на съвместната група 
за  стратегическо планиране. Двамата обсъдиха широк кръг двустранни, регионални и международни въпроси, 
включително изпълнението на договореността за Нагорни Карабах.   
 
√ 2020: Годината на пандемия, но не само 
Събития и процеси, които ще останат не само в тези 365 дни 
Пандемия е думата на годината според създателите на речниците “Мериам-Уебстър”, които ежегодно се опитват да 
архивират историята в едно слово. Целият свят наблюдаваше като на кино опашките от хора, нуждаещи се от медицинска 
помощ, строителството на болници за 10 дни, паниката  и лицата, закрити от маски в  китайския град Ухан. Малко след 
Нова година цялото човечество стана част от мизансцена, при която инфекцията достигна за седмици Европа, Австралия 
и постепенно обхвана всички континентите, включително Антарктида. На 11 март Световната здравна организация обяви 
разпространението на вируса SARS-CoV-2 за световна пандемия. За година тя погуби над 1,7 милиона души, заразените 
вече са 1% от населението на Земята, а животът се промени до неузнаваемост. 
Хората стояха зад прозорците в домовете си, училища и театри затвориха, заводите спряха, фирми фалираха. 2020-та 
беше изпълнена със страдания, неудобства, ограничения, локдауни, триажи, протести. Милиони хора загубиха работата 
си, световната икономика замръзна, депресиите се увеличиха, а здравните, психологическите, социалните и 
икономическите последици от пандемията тепърва ще пренареждат световния ред. 
Година след първите сигнали за необяснима двустранна вирусна пневмония Световната здравна организация изпрати 
мисия в Ухан, за да потърси произхода на вируса като изследва хипотезите за прехвърлянето му от животни върху 
човека, както и за неволното му изпускане от научна лаборатория. Неизвестностите около новата болест, наречена 
КОВИД-19, породиха небивал бум на фалшиви новини и конспиративни теории, сред които, че вирусът е биологично 
оръжие, ефект от 5G технологиите и опит за чипиране на световното население. Но учените настояваха за естествен 
произход на вируса. 
Налагайки драстични ограничения, страната от която инфекцията тръгна Китай, успя за няколко месеца да локализира 
епидемията и да я задуши. Към декември официалните жертви на КОВИД в Китай са 4764 при малко над 90 000 случая, а 
това е по-малко отколкото в България. В Сингапур, Нова Зеландия и Исландия агресивните програми за тестване и 
проследяване, съчетани със строги мерки за изолация, помогнаха за почти пълното елиминиране на вируса, като 
позволиха връщане към нормалното. Но в повечето държави властите закъсняха с мерките или не следваха експертите, 
което доведе до две вълни на разпространение, а един он най-многолюдните държави като САЩ, Индия, Бразилия и 
Русия трябваше да се справят с най-много заразени и жертви. Заради демографската си картина и гъста населеност, 
Европа също не беше пощадена с 1,6 милиона инфектирани и над 400 000 жертви. 
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Но 2020 г. стана и годината на небивал подем в науката, комуникациите и установи нови модели на общуване и труд. 
Китайските учени успяха да установят само за месец причината за инфекцията, а на 20 януари публикуваха генетичната 
последователност на вируса SARS-CoV-2, което позволи търсенето на лечение и на ваксини. В момента 61 от тях са в 
различни етапи на клинично изпитване, а 170 се разработват. Ваксините на “БиоНТех”/“Пфайзер” и “Модерна”, вече се 
прилагат, като надеждите са, че към края на 2021 г. пандемията ще бъде поставена под контрол. Създаването на ваксини 
даде старт на надпревара за дози, в която богатите държави изкупуват милиарди ваксини.  Европейската комисия сключи 
договори със 7 производители за над 2 милиарда дози, като обяви, че част от тях ще бъдат раздадени на по-бедни 
страни. 171 държави се обединиха в инициативата “Ковакс”, която да осигури разпределението на 2 млрд ваксини до 
края на 2021 г в най-бедните страни, но рисковете това да не се случи са твърде големи заради огромното търсене. 
Без евроскрупули 
В края на 2020-а доживяхме да видим как българската държава, след 30 години безгръбначно поведение на 
международната сцена, най-после прояви характер, отказвайки да вдигне ръка за старта на преговорите по 
присъединяването на РС Македония към ЕС. Позицията ни по историческия спор със Скопие ядоса Брюксел и Вашингтон, 
които скочиха срещу България и едва ли не ултимативно поискаха от нас да вървим напред, да не пречим на 
евроинтеграцията, ами да отделим от нея историческите проблеми със Скопие. Макар че от памтивека мъдрите глави са 
оставили завещанието да гледаш и назад, за да не кривнеш по пътя напред. 
И точно заради тази реакция на ЕС се набива на очи извода, че май сме изтървали питомото и сега гоним дивото с 
подписването през 2017 г. на двустранния Договора за приятелство и добросъседство с РС Македония. Ако бяхме 
заложили на гръцкия подход и бяхме изчистили исторически въпроси като условие за договора, сега нямаше да си 
блъскаме главите как да защитим националната си идентичност и цивилизационната си памет. 
Заради спора се озовахме в нещо като евроизолация, но това не означава, че сме беззащитни. Явно ще трябва да 
подемем дипломатическа офанзива за разясняване на позицията си, която да не зависи от изборите у нас. Известният 
български интелектуалец, публицист и издател Иван Николов, чието родословие е от Ресен в югозападна Македония, 
вече предложи София и Скопие да организират в Брюксел съвместна изложба, на която да бъдат показани някои 
исторически документи от различни епохи, включително до началото на ХХ век. Ако не в Брюксел, такава изложба може 
да бъде организирана и в София с  покана към посланиците на ЕС и европейски медии. Ако Скопие се отметне от такава 
инициатива, това може да го стори само нашето правителство. И с участието на лица именно като Иван Николов, който е 
живата „енциклопедия“ на българо-македонската история и може неопровержимо да опровергае манипулациите на 
македонизма. 
Защо също български посланици в страните от ЕС да не дават пресконференции по спора ни със Скопие и историческите 
му фалшификации. Платените публикации  дори на цели страници, във водещите европейски медии също могат да 
свършат работа. 
Страната ни не е  безсилна и като контрадоводи пред ЕС. Защо Гърция цели 30 години не бе подложена на натиск да се 
откаже от своята историческа идентичност в името на евроинтеграцията, а сега това се изисква от нас? Да не би България 
да е на резервната скамейка в ЕС? 
Другият ни коз е добросъседството като евроценност. Ще има ли добросъседство, ако в Скопие фалшифицират и крадат 
от историята и идентичността ни, ако в македонските учебници продължават да ни наричат фашисти, варвари, ако не се 
изчисти езикът на омразата от двустранното общуване. 
По ред причини с имиджа на ЕС не всичко е наред. Ако продължава с досегашната си политическа линия, нищо чудно да 
ни превърне в евроскептици. Това също е коз в българските ръце и не е в наш интерес да не го разиграем.  
Изпитанията на Евросъюза 
КОВИД-епидемията свари неподготвена Европа и разкри колко крехко е единството ? при форсмажорни обстоятелства. 
През март Шенгенските членки затвориха границите си, износът на маски и медикаменти беше едностранно забранен. 
Стотици хиляди бяха изоставени по летищата, лекарствата недостигаха, опашки от камиони бяха блокирани по пътищата. 
Ирландският еврокомисар Фил Хоган трябваше да подаде оставка, “хванат” да нарушава забраните за събирания. 
Евроинституциите обаче се съвзеха бързо, преминавайки в рекордни срокове към електронен режим на работа и дори 
срещите на върха и заседанията на парламента станаха виртуални. Еврокомисията даде на правителствата право да 
пренасочат непохарчените еврофондове към справяне със здравната криза, правилата за достъп до финансиране бяха 
облекчени, за да се подкрепи бизнеса. Комисията резервира на зелено ваксини, купи тестове и организира обществени 
поръчки за защитни средства, за да улесни националните власти. През юли след 90-часова извънредна среща в Брюксел 
европейските лидери постигнаха съгласие за бюджет на ЕС от 1,1 трилиона евро за 2021-2027 г. и за небивал по размер 
фонд за икономическо възстановяване от 750 млрд. евро. Макар с огромно закъснение Еврокомисията представи нов 
законодателен пакет за миграцията, създаването на здравен съюз, нова индустриална стратегия и зелен пакт за 
постигане на въглеродна неутралност чрез модернизиране на енергетиката до 2050 г. Държавите членки приеха по-
високи цели за намаляване на въглеродните емисии от 55%, като беше създаден Фонд за справедлив преход, чрез който 
да компенсират разходите си. Въпреки трудната година Брюксел работеше бързо и заради факта, че през втората й 
половина Германия пое решително председателството в Съвета. 
Солидарността и ефективността едва не се разпаднаха в края на ноември, когато Унгария и Полша обявиха, че ще 
наложат вето на бюджета и спасителния фонд, ако не бъде отложено въвеждането на договорения вече нов механизъм 
за върховенството на правото. Чрез него за първи път еврофондове ще се спират при системни нарушения на 
законността, ощетяващи бюджета на ЕС. След тежки преговори Будапеща и Варшава отстъпиха срещу обещание да могат 
да поискат тълкуване за законността на механизма от Съда на ЕС. Механизмът влиза в сила от 1 януари срещу 
джентълменско обещание от Еврокомисията да не предлага блокиране на средства до решението на магистратите. 
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След дълго прекъсване състоянието да демокрацията в България отново влезе в полезрението на Брюксел, след 
критичния доклад за върховенството на правото на Европейската комисия и острата резолюция на Европейския 
парламент, която призова властите да извършат отлагани реформи. Трусовете през годината оставиха на заден план 
тревогите около Брекзит, след като Обединеното кралство напусна Съюза на 31 януари. 10-месечните преговори за 
уреждане на бъдещите отношения от двете страни на Ламанша завършиха с успех часове преди Коледа и седмица преди 
последните въжета от 47-годишното членство на Великобритания в ЕС да бъдат отвързани от пристана на континента 
Раздорите със и заради Турция 
Евросъюзът и Турция приключиха годината с надвиснали нови санкции за Анкара заради нарушаването на 
изключителните икономически зони на Кипър и на Гърция от турски кораби, които търсят газ в Източното 
Средиземноморие. През декември лидерите на ЕС поръчаха на Еврокомисията да предложи нови ограничения на лица и 
компании, но без икономическите санкции, за които настояваха Гърция и Кипър. ЕС не можа да постигне консенсус сред 
членовете си как да отговорят на засилващото се международно присъствие на Турция и отделните страни продължиха 
да се водят от националните си интереси. С изключение на инцидента по турско-гръцката граница, при който хиляди 
бежанци се опитаха от Турция да проникнат в ЕС, когато Европа показа решителност и солидарност с Гърция, държавите 
членки прекараха месеци в обсъждане на отношенията с Анкара, без да успеят да формулират единна позиция. Това 
важеше и както за искането на Кипър да се санкционира агресивното поведение на Турция в зоната на неговия 
икономически интерес, така и за навлизането на турски части в Северна Сирия и Либия. Разногласията в ЕС станаха 
причина въпросът с военното ембарго за Турция да бъде прехвърлен към НАТО, след като ЕС не можа да се обедини 
около общ отговор. Конфронтационната политика на Турция и отслабения глас на Европа в Анкара допринесе за 
превръщането на кризата в регионален проблем, увеличавайки рисковете за сигурността на ЕС в непосредствена близост 
до границите му. Преговорите пък за членството на Турция останаха замразени. 
Хегемонизмът се завръща 
Очаквано в САЩ за президент бе избран кандидатът на Демократическата партия Джозеф Байдън. Очаквано не само, 
защото той бе вицепрезидент на предишния държавен глава Барак Обама, но и защото смятаният за несистемен политик 
Доналд Тръмп не можеше да прекърши гръбнака на ламята, наречена "дълбоката държава". Нищо чудно след години и 
десетилетия да бъде разкрито, че сегашните избори са били фалшифицирани чрез гласуването на пощите заради 
коронавирусната пандемия или пък, че самият КОВИД-19 бил пуснат не на последно място, за да се провали 
преизбирането на Тръмп. Политическата история обаче не се прави със "задна дата" и политиката на Тръмп няма как да 
бъде върната, дори той да е все още сред живите. Така или иначе от 20 януари Америка ще бъде управлявана от Байдън. 
Той несъмнено ще води по-социална политика от предшественика си, най-малко заради КОВИД-последствия върху 
икономиката. Като представител все пак на едрия капитал, Байдън не крие симпатиите си към дигиталните му 
представители и към новите технологии.  
Немалко коментатори и анализатори очакват със свито сърце действията на САЩ на международната сцена. Ако се съди 
по външната политика на Барак Обама, който размъти водите на международната стабилност (Русия, Украйна, Сирия, 
Либия, Йемен), светът не го очакват спокойно бъдеще. Да, Байдън вече увери, че неговият първи мандат няма да бъде 
третият мандат на Обама. Но съмнения в тези уверения предизвикват както възрастта му (на 78 години човек не си сменя 
мисленето), така и назначенията му на хора от екипа на Обама. С голяма доза вероятност при него Америка ще преговаря 
с Русия за продължаване на договора за стратегическите ядрени оръжия, но това едва ли ще означава затопляне с Русия. 
По-скоро Вашингтон ще продължи старите фронтове за конфронтация с нея (Украйна, Източна Европа, още по-дълбоко 
замразяване на отношенията ЕС-Русия или "цветни революции"), а може и да потърси нови фронтове като правата на 
човека, демокрацията или екологията. Като цяло амбицията на Байдън да върне лидерската, което означава и 
хегемонистичната роля на Америка в света, трудно ще се съчетае с успокояване на международната обстановка 
Трусовете на Америка 
2020-та ще остане в историята на САЩ като годината на политическите урагани: последният от тях бяха президентските 
избори на 3 ноември, но преди това имаше масова протестна вълна срещу полицейското насилие спрямо чернокожите и 
последвалия земетръс на националната памет с разрушаването или оскверняването на паметници на исторически 
личности.  На 25 май в град Минеаполис, щата Мичиган, сваленият на земята чернокож Джордж Флойд издъхва от 
полицейско коляно на Дерек Шовин, затиснал врата му и блокирал дишането. Без Флойд да е застрашава служителите на 
реда. Последва няколкомесечна  масова вълна, задвижена от действащото от 2014 г. Движението срещу расизма и 
насилието „Животът на чернокожите има значение“ (Black lives Matter). Под неговите лозунги и знамена се стекоха 
между 15-26 млн души (според различни източници).  Движението постигна целта си: то привлече вниманието към 
расизма в американското общество. А според анкета на Центъра за изследвания Пю мнозинството от хората във всяка 
етническа група на страната подкрепяха движението. 
Но смъртоносното полицейско коляно на Шовин отприщи още по-страховита стихия. Тя отнесе паметници на 
исторически личности, смятани за безспорни в националната, пък и в общочовешката памет. Но свързани с геноцида над 
коренното население, робството и насилието след откриването на Америка. Така бяха премахнати или осквернени 
паметниците на нейния откривател Христофор Колумб (33 негови паметника), на военноначалници и политици, 
защитавали робовладелчеството по време на Гражданската война в САЩ (1861-1865), че дори и бащите-основатели на 
американската държавност като Джордж Вашингтон, Томас Джеферсън, Бенджамин Франклин, защото и те били 
робовладелци. Дори в Камарата на представители премахнаха 4 портрета на проробавладелчески законодатели от 
миналото. В същото време в страната се надигна и контравълна срещу оскверняването на историческите символи, чийто 
участници дори грабнаха оръжието, за да ги опазят. Оказа се, че Америка не бе изживяла докрай расизма си. Вълната се 
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прехвърли и във Великобритания, където бяха осквернени паметници на кралица Виктория и премиера Уинстън Чърчил, 
в Белгия и чак Нова Зеландия.  
Така убийственото полицейско коляно спря не само дишането на Флойд, но извърши нещо като ексхумация на историята 
и разполови нацията. Застанала пред костите на историческата истина, Америка се пита как от тях да сглоби 
националната памет, да стигне до правдата за себе си, да намери равновесието между полюсните ценности и все пак да 
остане единна. На новоизбрания президент Джозеф Байдън се падна участта да направи това, но за целта само той или 
или само един президентски мандат едва ли ще са достатъчни. 
Карабах – първата война с дронове 
През годината пламна „горещата точка“ Нагорни Карабах, която не само опари  засегнатите Армени и Азербайджан, но 
разчисти терена пред регионални и геополитически играчи. През 1991 г. населеният с арменци, но намиращитя се в 
Азезербайджан регион Нагорни Карабах обяви независимост благодарение най-вече на задаващия се разпад на СССР. 
Азербайджан загуби последвалата война с Армения през 1992-1994 г., в хода на която арменската стана завзе азерски 
територии извън Нагорни Карабах, които граничеха с Армения и му осигуряваха пряка връзка с нея. Азербайджан бе 
загубил общо 20% от територията си. Войната приключи с примирие, който обаче не доведе до мирен договор, въпреки 
международното посредничество на Минската група, начело с Русия, Франция и САЩ. Пред всичките тези 26 години 
между двете страни припламваха спорадични престрелки, които обаче не прерастваха война. Статуквото се задържа до 
27 септември, когато пламна истинска война, за чието начало двете страни взаимно се обвиняват. В хода на близо 45-
дневните военни действия Азербайджан си върна южната част на Карабах и седемте негови региона, завзети в 
предишната война, включително  стратегическите райони, свързващи региона с Армения. Сегашното поражение 
премиерът Никол Пашинян обясни с намесата на Турция на азерска страна и изпращането на терористи от Близкия изток. 
Всъщност причината е, че Ереван високомерно бе подценил Баку и се е надявал на лесна победа както през 1992-1994 г. 
Пашинян бе проспал модернизирането на азерската армия и въоръжаването й с модерни средства най-вече 
безпилотници. Сегашната война е първата в историята на човечеството с масово използване на безпилотници, които 
наистина осигуриха военния триумф на Баку.  По данни на Ереван загинали са 2400 арменски войници, Нагорни Карабах 
обяви за 1770 убити войници и 50 загинали мирни жители. На свой ред Баку съобщи за гибелта на 2783 войници и 93 
мирни жители. 
Руското посредничество в конфликта спаси Армения от пълен разгром на армията й, спести й също завземане на 
столицата Степанакерт, но не и поражението, заради което арменците винят соросоидния и поради самонадеян премиер 
Никол Пашинян. Това че според примирието воювалите страни остават на позициите си донякъде разрежда арменската 
горчилка от загубата. Ереван остава в мача, макар да губи резултата. В геополитически  план несъмненият победител е 
Кремъл, който не позволи на Запада да му мъти водите в Кавказ. Но казано пак на футболен език, допусна гол като 
домакин, защото не можеше да предотврати намесата на Турция, която не крие амбицията да продължи в следващата 
фаза от регионалния, че и геополитически турнир. 
 
Мениджър 
 
√ Удължават срока на мярката 60/40 до 31-ви март догодина  
Срокът за изплащане на средствата по мярката за запазване на заетостта 60 на 40 се удължава до 31-ви март 2021 г. Това 
решиха социалните партньори на извънредно онлайн заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
Средства ще се изплащат за работници и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са работили 
на непълно работно време, ползвали са отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда - неплатен отпуск, или работата 
им е била преустановена поради въведени временни ограничения на дейността. За да се възползват от мярката, 
работниците и служителите следва да са били в трудово правоотношение с работодателя преди 1 октомври 2020 г. 
Размерът на подкрепата от държавата остава 60 на сто от осигурителния доход и 60 на сто от дължимите от работодателя 
осигурителни вноски за месец октомври 2020 г.  
До 15 януари 2021 г. работодателите ще могат да подават заявления за изплащане на средства за периода от 1 октомври 
до 31 декември 2020 г. Заявленията ще се разглеждат и финансират по досегашния ред. Финансовите средства, 
необходими за реализация на мярката, ще бъдат за сметка на бюджета на Националния осигурителен институт и ще се 
превеждат на съответния работодател по банков път. Социалните партньори принципно подкрепят проекта на 
Постановление. 
Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди и промените в компенсацията по мярката „Запази ме“ при 
принудително ползване на неплатен отпуск до 60 дни. За работещите на пълен работен ден тя вече няма да е 24 лева на 
ден, а 75% от осигурителния доход за месец октомври 2020 г. В случаите на непълно работно време компенсацията ще се 
определя пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор, действащ през периода на неплатен 
отпуск, за който се изплащат компенсации. 
Предвижда се мярката да има действие до 31 март догодина като компенсацията ще се изплаща за не повече от 60 дни 
ползван неплатен отпуск във връзка с наложените заради COVID-19 ограничения за осъществяване на съответната 
дейност. 
Парите, необходими по мярката са осигурени от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" чрез 
финансовия механизъм REACT-EU. Запазват се условията и редът за кандидатстване и получаване на финансовата 
подкрепа. Социалните партньори единодушно подкрепят проекта на постановление.  
 
√ Експортният хъб стартира през януари със серия обучения на 15 фирми  
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Публично-частната инициатива Експортен хъб България ще подкрепи 15 местни компании да развият експортния си 
потенциал. Това ще стане с обучителна експортна програма EXPO1, която ще им помогне да намерят нови пазари чрез 
сeсии с теоретична и практическа част. Програмата започва на 11 януари, съобщиха от Агенцията за малкия и среден 
бизнес. Избраните компании са Кардинал Байтс, Биостайл, Ентегра, ТехноЛогика, Инокс, Автоматизация на дискретното 
производство, Сингъл Селд, Европак България М, Конвой-Уорлд, Дейзи Тех, Елджой, Пирос, Аяли груп, Инова, Айкхорн и 
ко. 
Всяка компания ще има възможност да се възползва от лекциите на едни от най-изявените български мениджъри и 
представители на академичната общност у нас, като същевременно ментори с богат опит в експортната дейност ще я 
напътстват по пътя към нейната интернационализация. 
Практическата част ще бъде под формата на уъркшоп и ще включва разглеждането на реални казуси, с които се 
сблъскват предприятията в своята дейност, както и техники, които да им помогнат за подобряването на работния процес. 
Освен обучителни сесии, представителите на бизнеса ще могат да вземат участие и в редица събития с международен 
характер с цел осъществяване на контакти и изграждане на партньорства. 
Лекциите ще представят темите за продукт, опаковка и имидж – според съответния пазар, дигитален маркетинг, правни 
пазарни рамки, финанси, транспорт и логистика, финансиране на външнотърговски сделки, експортно застраховане, 
презентационни умения, международни и специфични за определените страни, PR и социални мрежи, култура и 
комуникация при работа с клиенти, развитие на човешкия ресурс и стратегия при криза. 
Под егидата на Експортен хъб България се организират събития в страната с международен характер, като пълна 
информация може да откриете на официалния сайт www.exporthub.bg. 
 
√ Петър Андронов: Българската банкова система остана стабилна  
Годината не беше лесна, но българската банкова система остана стабилна. Това заяви пред bTV Петър Андронов – 
председател на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България. 
„Имаше много изпитания – трябваше да бъдат разсрочени 103 000 кредита и паралелно с това трябваше да се работи и 
да се отпускат нови и да се обслужват новите клиенти. Натоварването беше двойно, като хората останаха на първа линия 
през цялото време. За разлика от 2008 г., когато допринесоха да има по-голям шок във финансите и икономиката на 
света, днес банките имат всички шансове да са част от решението“, обясни той. 
По думите на Андронов банките ще продължат да разсрочват кредити с или без мораториум. 
„Мораториумът е един инструмент, който регулаторът дава на банките, за да могат те да правят разсрочвания, без да 
бъдат санкционирани капиталово“, уточни той. 
Андронов обясни, че след като в края на септември е изтекъл първият мораториум, който позволяваше разсрочване на 
кредити без банките да  плащат капитал за това, те са продължили да разсрочват кредити и без мораториъм. „Банките 
нямат друг сценарии с техните клиенти, освен да опитат заедно да преминат тази криза, като им дадат по-голяма 
възможност. Разликата извън мораториума е, че банките веднага ще отчетат това като капиталов отлив. Голямата 
разлика е за банките“, добави той. 
По думите му гражданите, които са разсрочили кредити, са 93 хил., а фирмите са 13 хил. Като размер на дълга обаче 
гражданите са разсрочили заеми за 2 млрд. лева, а фирмите – 7 млрд. 
Той обясни, че за следващата година не се очаква повишаване на лихвите по кредитите. „Централните банки в момента 
са на друг режим. Те трябва да помагат за възстановяването на икономиките и ще държат ниски лихви, докато това не се 
случи“, добави Андронов. 
 
√ БНБ вади от обращение 20 млн. броя банкноти  
Българската народна банка напомня, че от 1 януари 2021 г. изважда от обращение банкнотите с номинална стойност 2 
лева, емисии 1999 г. и 2005 г. Така те престават да бъдат законно платежно средство. 
По последни данни към края на септември у нас е имало около 20 млн. броя банкноти от 2 лева и около 130 млн. броя 
монети от 2 лева. 
След тази дата банкнотите с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г., ще се обменят на касите на Българската 
народна банка по номинална стойност без ограничение на количеството, без такса и без краен срок на обмяна. 
Това става след като през 1999 г. банкнотата от 1 лев със св. Иван Рилски беше извадена от обращение.  
 
√ Всеки втори ден през май 2021 г. ще е почивен  
Официалните почивни дни през 2021 г. ще бъдат 116, като най-много ще почиваме през месец май - цели 14 дни. Най-
много работни дни ще има през март, юни, юли, август и ноември, когато се събират по 22 работни дни на месец. 
Традиционно неработен е 1 януари, който през 2021 г. се пада в петък. 
През март неработен ще бъде само един ден - 3 март. Националният празник на България следващата година се пада в 
сряда. 
По повод Великден ще почиваме 4 дни - от 30 април до 3 май, включително. 6 май се пада в четвъртък. 
Дълъг уикенд с 3 почивни дни ще имаме и за Деня на славянската писменост на 24 май, който се пада в понеделник. 
През летните месеци юни, юли и август няма допълнителни почивни дни. Денят на Съединението - 6 септември, обаче 
отново ще ни осигури по-дълъг уикенд, защото се пада в понеделник. Неработен ще бъде и 22 септември - Денят на 
независимостта, който се пада в сряда. 
За коледните празници през декември ще се радваме на 5 неработни дни - от 24 декември до 28 декември. Нова година 
се пада в събота. 

http://www.exporthub.bg/
https://btvnovinite.bg/
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√ Барние призова ЕС да си извлече поуки от Брекзит  
Преговорите за Брекзит са убедили политици и гласоподаватели от други страни от ЕС, че напускането на блока не е 
добра идея. Това заяви главният преговарящ на ЕС за Брекзит Мишел Барние, цитиран от европейската редакция на 
Politico. 
„Тези преговори затвърдиха убеждението на лидерите и гражданите, че е по-добре да сме заедно, а не сами. Има 
истински разлики между държава членка и трета държава! Ще го видим доста скоро“, посочи дипломатът и призова ЕС 
да „извлече поуки от Брекзит“ и да обърне по-голямо внимание на притесненията на гражданите. 
ЕС и Великобритания сключиха търговска сделка за отношенията след Брекзит миналата седмица, точно навреме, за да 
избегнат твърд Брекзит в края на преходния период на 31 декември, припомня изданието.  
„Най-трудната част от преговорите дойде във финалната фаза. Няколко пъти бяхме на ръба на разпадане на преговорите. 
В Лондон преди месец, а след това в Брюксел по-скоро, по време на телефонно обаждане между Урсула фон дер Лайен и 
Борис Джонсън“, каза той, като посочи, че фон дер Лайен е изиграла решаваща роля за избягване на криза.   
Барние се гордее, че е бил прозрачен по време на преговорите и е взел предвид опасенията на всички страни от ЕС. 
„Това е урок, който трябва да бъде извлечен за бъдещето. ЕС, без Обединеното кралство, не може да се ограничи до 
френско-германски диалог“, каза главният преговарящ на ЕС за Брекзит Мишел Барние.   
Следващото предизвикателство за сделката е ратификацията. Барние не посмя да прогнозира дали всички страни от ЕС 
ще ратифицират сделката, но предвиди „въпроси и може би някои критики“. Главният преговарящ не изключи бъдещи 
спорове с Лондон относно прилагането на сделката, но подчерта, че нарушенията ще бъдат строго санкционирани, 
включително чрез спиране на действието на споразумението, ако Великобритания прекъсне достъпа до водите си или 
силно наруши конкуренцията.  
 
√ Китай и ЕС са „на ръба“ на голяма инвестиционна сделка  
Китай и Европейският съюз са близо до сключването на дълго чакана инвестиционна сделка, която е вероятно да бъде 
финализирана тази седмица, сочат медии, цитирани от „Би Би Си“. 
Според пакта фирмите от ЕС ще получат по-добър достъп до китайския пазар и ще подобрят условията на конкуренция. 
Разговорите за споразумението започнаха през 2014 г. и през годините срещнаха редица затруднения, но нарастващото 
напрежение за търговията между САЩ и Китай може да е спомогнало за промяната на китайската позиция според 
служители. 
Сключването на сделката идва дни след постигнатия консенсус за излизането на Великобритания от ЕС със специално 
търговско споразумение, което ще влезе в сила от догодина. 
Според няколко доклада сделката ще отвори производствения сектор на Китай за компании от ЕС, както и за 
строителство, реклама, въздушен транспорт и развитие на телекомуникационни услуги. 
Едно от твърдите искания на Китай е за достъпа до енергийния пазар на ЕС, предвид чувствителността на националната 
сигурност. Очаква се сделката да даде достъп на Пекин до малка част от европейския сектор за възобновяема енергия на 
реципрочна основа. 
Пактът има за цел да премахне и бариерите пред инвестициите в Китай, като изискванията за съвместни предприятия и 
ограниченията върху чуждестранната собственост в определени индустрии. 
След като бъде постигната, сделката трябва да бъде ратифицирана от Европейския парламент – процес, който може да 
започне едва през втората половина на 2021 година. 
 
√ Китай насърчава чужденците да инвестират в повече индустрии  
Китай разширява обхвата на чуждестранните инвестиции с промяната в каталога с индустрии, до които те ще имат 
достъп, предаде "Радио Китай". 
Държавната комисия за развитие и реформа и Министерството на търговията публикуваха в понеделник преработен 
каталог за 2020 г. с индустриите, в които се насърчават чуждестранните инвестиции. В новото издание, което ще влезе в 
сила от 27 януари, има добавени 127 сфери, с което стават общо 1235. 
Насърчават се чуждестранните инвестиции в напредналото производство и модерните услуги. Добавените индустрии 
включват 5G, блокчейн, поддръжка на високотехнологични оборудвания, онлайн образование и онлайн здравни услуги.  
 
√ Вучич обяви икономическите цели пред Сърбия през 2021 г.  
През 2021 година основните цели на Сърбия са мир, здраве и борба с коронавируса, инвестиране в здравната система и 
подобряване на жизнения стандарт. Това заяви на новогодишната си пресконференция сръбският президент Александър 
Вучич, предава агенция Beta.  По думите му, догодина темпът на икономически растеж на западната ни съседка ще 
достигне 6%, а общият публичен дълг ще бъде под 60% от БВП. 
„Плановете ни са амбициозни и големи. Целта е средните заплати да достигнат ниво между 560 и 570 евро преди края на 
тази година, и 690 - 700 евро в Белград. Увеличението на заплатите от 1 януари за здравните работници ще бъде пет 
процента, за другите 3,5 до 5 процента, а за военните ще се увеличи с допълнителни 10 процента, защото Белград иска 
да задържи хората в армията“, обяви Вучич.  
„Целта е пенсиите преди края на 2021 г. да бъдат 270 евро, а с последното увеличение ще достигнем около 250 евро, 
вярвам, че с този ръст ще можем да стигнем до средна пенсия от 270 евро“, каза още държавният глава. 
Що се отнася до ваксинациите, той посочи, че 77 000 дози от ваксината Pfizer ще пристигнат в Сърбия през януари, като 
пристигат на всеки седем дни. 
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Белград преговаря и с други производители. Според Вучич отговорът от Moderna е, че първите дози могат да бъдат 
доставени в края на следващата година. Сърбия също се е свързала с AstraZeneca и Johnson&Johnson и първата доставка 
на руски ваксини се очаква преди края на годината за възрастни граждани и здравни специалисти. По думите на 
сръбския лидер, страната води преговори и с китайския Sinofarm за набавянето на ваксини срещу коронавирус, а също 
така очаква някои от ваксините от програмата CoVax.  
 
√ Русия намалява държавната помощ за икономиката  
Русия ще намали държавната помощ за икономиката през 2021 г., изправяйки се пред нарастващите разходи за 
обслужване на все по-големия държавен дълг в резултат на пандемията от COVID-19 и срива на цените на петрола. Това 
заяви финансовият министър Антон Силуанов, цитиран от „Ройтерс“. 
Русия изчерпва възможностите си за укрепване на публичните финанси, след като е увеличила с повече от два пъти 
вътрешните си заеми през 2020 г., вдигнала е някои данъци и е увеличила държавните разходи, докато същевременно е 
облекчила бюджетното си правило, предпазващо икономиката от външни шокове. 
Допълнителните държавни разходи на Русия за подкрепа на икономиката тази година достигната 4.5% от брутния 
вътрешен продукт и ще се свият до 1% от показателя през 2021 година. 
„Ако продължим същата политика като тази година, бихме изтеглили парите от икономиката… Не можем да изтеглим 
цялата ликвидност от пазара и да финансираме разходите“, каза Силуанов. 
Министерството на финансите събра близо 5.3 трлн. рубли (близо 72 млрд. долара) чрез продажба на съкровищни 
облигации на вътрешния пазар през 2020 г., като по-голямата част от тях, закупени от големи банки, вдлъбнаха нивата на 
ликвидност в рубли в междубанковата система. 
Русия трябва да върне бюджетното правило през 2022 г. по думите на Силуанов, който се позова на бюджетната система, 
оценена позитивно от Международния валутен фонд и Световната банка. 
Страната няма планове да вдига данъците, въпреки че тази реплика бе чута и по отношение на 2020 г., когато бяха 
увеличени данъците в някои сектори, както и тези на руснаците, които печелят над 67 800 долара годишно. 
Възстановяването на цените на петрола в световен мащаб ще помогне на Русия да постигне бюджетен дефицит от 3.9% 
от БВП през 2020 г., по-малко от прогнозираните по-рано 4.4%. 
 
√ Петролът поскъпна след скок в запасите на САЩ  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в сряда на фона на спада в запасите на САЩ, предаде Ройтерс. 
Към 8:30 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 0,07 долара или с 0,14%  до 51,16 долара за барел, 
докато американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,14 долара, или 0,29%,  до 48,17 долара за барел. 
„Цените на петрола бяха подкрепени от по-слабия долар и от данните на Американският петролен институт за запасите 
(АПИ)“, коментира Стивън Инес от Axi 
Според данните на АПИ запасите на САЩ от суров петрол са намалели с 4,8 млн. барела в седмицата до 25 декември, 
докато очакванията на анализаторите бяха за понижение с 2,6 млн. барела. Това означава, че общите запаси на САЩ са 
492,9 млн. барела. 
Новият щам на коронавируса, открит първо във Великобритания, доведе до въвеждането на нови ограничителни мерки и 
се отрази негативно на търсенето на горива. Очаква се търсенето на изкоаепми горива да остане ниско дори след 
пандемията на фона на големите инвестиции в по-екологичните алтернативи. 
 
√ Еврото достигна най-високата си стойност спрямо долара от април 2018 г.  
Курсът на еврото уверено се задържа над прага от 1,22 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,2295 долара - най-високата 
стойност от април 2018 година. 
 
√ Оптимизъм на световните борси в последната седмица за годината  
Основните борсови индекси на водещите фондови борси в Европа вчера удължиха ралито си от предишния ден, след 
като сделката за Брекзит, надеждите за разширяването на пакета от стимули в САЩ и започналата имунизационна 
имунизационна кампания срещу COVID-19 в ЕС обнадеждиха инвеститорите, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст 3,59 пункта, или 0,9%, до 402,17 пункта. Това е пета поредна сесия на 
повишение за бенчмарка и 10-месечен връх. Немският показател DAX се повиши с 43,14 пункта, или 0,31%„ до 13 833,43 
пункта. Френският измерител CAC 40  напредна с 20,88 пункта, или 0,38%, до5 609,26 пункта. Водещият индекс на 
Лондонската борса FTSE 100 се повиши със 142,2 пункта, или 2,19%, до 6 644,31 пункта в първия ден на търговия след 
договарянето на търговската търговска сделка за Брекзит в четвъртък. Паундът поскъпна леко, тъй като инвеститорите са 
притеснени, че доста ограничената сделка ще постави Великобритания в позиция, която е по-откъсната от ЕС, отколкото 
се очакваше през 2016 г. 
Пазарите бяха подкрепени и от вота на Камарата на представителите в САЩ, която одобри увеличаването на сумата по 
еднократните директни плащания за повечето американци от 600 на 2000 долара. Тези плащания за част от пакета за 
стимулиране на икономиката, подписан от Доналд Тръмп в неделя. Самият президент поиска това увеличение. Предстои 
то да бъде гласувано от Сената. 
Акциите на AstraZeneca поскъпнаха с 4,4% на фона на новините, че британското правителство може да одобри за спешна 
употреба ваксината срещу COVID-19 на компанията в рамките на следващите няколко дни. 
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Книжата на германският софтуерен гигант SAP се повишиха с 3,85%, след като неговото подразделение Qualtrics 
International Inc подаде документи за първично публично предлагане в САЩ. 
Туристическият индекс SXTP се повиши с 1,99%, следвайки поскъпването на акциите на TUI AG, Lufthansa и IAG с 5,01%, 
6,07% и 3,15%. 
Ръст в САЩ 
Американските борсови индекси започнаха последната търговска седмица за 2020 г. с повишения, след президентът 
Доналд Тръмп подписа пакета за икономически стимули в САЩ, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 204,1 пункта, или 0,68%, до 30 403,97 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 32,3 пункта, или 0,87%, до 3 735,36 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 94,69 пункта, или 0,74%, до 12 899,42 пункта. И трите индекса 
завършиха сесията при най-високите си нива в историята. 
До тези резултатите се стигна, след като в неделя Тръмп подписа пакета от стимули в размер на близо 900 млрд. долара, 
като по-този начин се избегна риска от прекратяване на работата на правителството заради липса на финансиране. По-
рано американският президент критикува законодателството, искайки еднократните директните плащания за 
американците да бъдат увеличени от 600 на 2000 долара. 
 „Петте стълба на ралито (държавният от стимули, стимулите на федералния резерв, разпространението на ваксините, 
разделеното правителство и липсата на двойна рецесия) остават на място. Докато това не се промени, средносрочните и 
дългосрочните перспективи пред акциите остават позитивни“, коментира Том Есай, основател на The Sevens Report. 
Dow бе подкрепен от поскъпването на акциите на Apple и Disney с 3,58% и 2,95%. За повишението на S&P 500 
допринесоха секторите на потребителските стоки, технологиите и комуникационните услуги. 
За 2020 г. S&P 500 е напреднал с 15,6%, а Dow с 6,5%. Технологичният индекс Nasdaq обаче се е повишил с цели 43,8%, 
след като компаниите в сектора се оказаха големите печеливши от пандемията от COVID-19.. 
Повишения в Азия 
Азиатските борсови индекси регистрираха предимно повишения във вторник, като единствено пазарите в континентален 
Китай се оцветиха в червено. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 напредна с цели 714,12 пункта, или 2,66%, до 27 568,15 пункта, 
достигайки 30-годишен връх, 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 18,25 пункта, или 0,54%, до 3 379,04 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite изтри 14,63 пункта от стойността си, или 0,64%, достигайки ниво от 2 258,37 
пункта. Хонконгският измерител Hang Seng се повиши с 253,86 пункта, или 0,96% до 26 584,49 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi отчете ръст от 11,91 пункта, или 0,42%, до 2 820,51 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 напредна с 35,5 пункта, или 0,53%, до 6 700,3 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX 
отчете спад от 0,59 пункта, или 0,13%, до 444,08 пункта. BGBX40 се понижи с 0,02 пункта, или 0,02%, до 100,64 пункта. 
BGTR30 изтри 0,71 пункта от стойността си, или 0,14%, достигайки ниво от 497,13 пункта. BGREIT се понижи с 0,15 пункта, 
или 0,11%, до 136,84 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Без нощен градски транспорт на Нова година в София  
Няма да има извънредно работещи линии на градския транспорт на София в новогодишната нощ, както в предишни 
години. 
От Центъра за градска мобилност към Столична община съобщават, че нa 31 януaри грaдcкият трaнcпoрт в Coфия щe ce 
движи c oбичaйнo рaзпиcaниe, като няма да има никакви нощни линии. А пък разписанието за първите три дни от новата 
2021 г. (1-3 януaри), които са неработни, ще бъде прaзнично, т.е. превозните средства ще са по-нарядко. 
Подробности за всяка линия от автобусния, трамвайния, тролейбусния и метро-транспорта може да се намерят на сайта 
на Центъра за градска мобилност - в ceкция "Рaзпиcaния и мaршрути". 
 
√ Заплащаме електронно глоби към три общини чрез Портала на ДАЕУ  
Глоби към общините Бургас, Велинград и Търговище ще могат да се заплащат по електорнен път от началото на януари 
2021 г. Това ще бъде възможно чрез Портала за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция 
„Електронно управление“- www.egov.bg 
В раздел „Данъци и такси за гражданите“ - „Глоби по ФИШ, наказателни постановления“ е достъпна услуга № 9000 – 
Заявление за заплащане на глоба по електронен път. За да се заплати ФИШ по електронен път е необходимо гражданите 
да имат профил в Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ -https://edelivery.egov.bg/, където всеки, заявил 
услугата ще получи съобщение за дължимото плащане към избраната община. Глобите се заплащат през Системата за 
еПлащане на Държавна агенция „Електронно управление“. 
 
√ Кристиан Вигенин ще води наблюдателите на ОССЕ за изборите в Казахстан  
Вицепрезидентът на Парламентарната асамблея на ОССЕ Кристиан Вигенин ще води мисията наблюдатели на 
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа за парламентарните избори в Казахстан. Действащият 
председател на ОССЕ за 2020 г. Еди Рама, министър-председател и министър на външните работи на Албания, определи 

https://egov.bg/wps/portal/egov/home/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziPQItHA39LYy8_c2cnQ0cfX2CzYL9vAwNLEz0wwkpiAJKG-AAjgZA_VFgJXATLAzdDMAmuDoFuxgZuJpBFeAxoyA3wiDTUVERAA8o_6Y!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://edelivery.egov.bg/
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Вигенин за Специален координатор на ОССЕ за парламентарните избори в страната, които ще се проведат на 10.01.2021 
г. 
„Да изпълняваме ангажиментите си заедно е мотото на Албанското председателство на ОССЕ тази година. Ето защо 
смятам, че близкото сътрудничество и партньорство между Парламентарната асамблея на ОССЕ и Офиса за 
демократични институции и права на човека (ОДИПЧ) има съществено значение за успешното изпълнение на тази обща 
задача, която включва и други парламентарни институции.", подчертава Еди Рама в писмото си до ПА на ОССЕ, с което 
възлага на зам.-председателя на Народното събрание Кристиан Вигенин да координира работата на международните 
наблюдатели в изборния ден и да представи в столицата Нур Султан първата оценката за проведените избори. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Кога да очакваме ефект от ваксината срещу коронавируса? Разговор с проф. Георги Момеков; 
- В края на годината - с колко поскъпна животът и какви цени на стоките да очакваме през 2021?; 
- Каква беше политическата година. Как пандемията се отрази на обществото и какви са нагласите преди 

предстоящите избори? Анализът на Андрей Райчев и Харалан Александров; 
- Директно от Банско - ще работят ли ресторантите и след полунощ на Нова година? И още: как да посрещнем 

безопасно 2021?; 
- Как жестовият език влезе в новините? Среща с лицата от брифингите на Нациналния оперативен щаб - Таня 

Димитрова и Бонка Саздова; 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Ще се ваксинира ли публично доц. Атанас Мангъров, както разпореди премиерът; 
- Българско семейство сред първите имунизирани със „Спутник V" - какво е действието на руската ваксина; 
- Намаля ли натискът върху болниците с по-строгите мерки и има ли достатъчно места за болните от COVID-19? 

Коментар на проф. Николай Габровски, заместник-председател на Българския лекарски съюз; 
- За кредитната ваканция и лихвите през 2021-а - гост председателят на Асоциацията на банките Петър Андронов; 
- Нов, още по-разрушителен трус в Хърватия - какви са щетите и има ли още затрупани под развалините; 
- Проф. Любомир Стойков за срещите си с легендарния Пиер Карден. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - ЕК иска безплатна чешмяна вода в заведения, на площади и в обществени сгради; 
в. Монитор - Хотели пълнят кръчмите с регистрации менте на гостите; 
в. Телеграф - АГ болници отчитат: Бейби бум в пандемията; 
в. Труд - Източват пенсии с фалшификации; 
в. Труд - Строят пречиствателна станция на Рилския манастир; 
в. Труд - Удължават мярката 60/40 до края на март; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Двойно спадат новите заразени и починалите в седмицата на Коледа; 
в. 24 часа - Фирма на 6 кв. м обявила 76 работници, за да източи 20 000 лв. от НОИ; 
в. 24 часа - Изпитът за шофьорска книжка - най-късно 12 месеца след курса; 
в. 24 часа - Рекорд от 12 години: имотите поскъпват с 3,2% само за 3 месеца; 
в. Монитор - Премиерът благодари на църквата за помощта за ваксинирането; 
в. Монитор - Пратките от Острова за ЕС с митническа декларация; 
в. Монитор - Всеки пети лев ни отива за храна; 
в. Телеграф - Според прогнозите на НОИ за 2023 г: Вземаме 334 лв. минимална пенсия; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Галин Цоков, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски": По 2 часа на ден средно родителите 
помагат на децата с уроците онлайн; 
в. Монитор - Проф. Асен Балтов, изпълнителен директор на "Пирогов": След мерките пациентите с COVID при нас 
намаляха почти наполовина; 
в. Телеграф - Марин Бистрин, председател на Съюза на туристическия бизнес в града: Банско разчита на българските 
туристи; 
в. Труд - Добромир Ганев, председател на УС на Националното сдружение имоти, пред "Труд": Имотът не е само 
убежище за парите ни, а мощен инструмент за инвестиции; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Дайте властта на Фейсбук и т'ва е!; 
в. Монитор - Само сериозни санкции ще спрат измамите; 
в. Телеграф - От нищо нещо; 
в. Труд - "Големият рестарт - Оруелов експеримент в реално време. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 30 декември 
София 

- От 10.00 часа ще се проведе заседание на Министерски съвет чрез видеоконферентна връзка. 
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- От 8.00 часа в храм „Св. Неделя" ще бъдат отслужени Утреня и св. Златоустова Литургия. София. 
- От 16.00 часа в храм „Св. Неделя" ще бъде отслужена Вечерня. 

*** 
Бяла 

- От 11.30 часа пред сградата на РСПБЗН на ул. „Васил Левски" 109 ще бъдат наградени пожарникари, участвали в 
ликвидирането на инцидента на гара Борово на 16 декември тази година. 

*** 
Видин 

- От 09.00 часа в заседателната зала ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет. 
- От 10.00 часа в Конферентен център в Областната администрация заместник-областният управител Лъчезар 

Попиванов, директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Венцислав Владински и директорът на МБАЛ 
"Св. Петка" - Видин д-р Ивета Найденова ще дадат брифинг във връзка с разпространението на COVID-19 в 
областта и старта на имунизационната кампания във Видин. 

- От 11.00 часа пред централния вход на МБАЛ „Света Петка" - гр. Видин представители на Общинските комитети 
„Васил Левски" от Видин, Белоградчик и Брегово ще връчат на д-р Борислав Милчев почетна статуетка на 
Хипократ за проявената решителност и самоотверженост, човечност, постоянство и професионализъм при 
доброволното постъпване и лечението на пациенти в COVID - отделението. 

*** 
Пловдив 

- От 11.30 часа Областен информационен център - Пловдив ще проведе онлайн работна среща с представители на 
местни, регионални и кореспонденти на национални медии от област Пловдив на тема: „Отчет на дейността на 
Областен Информационен център - Пловдив за 2020." 

*** 
Шумен 

- От 10.00 часа ще се проведе онлайн връзка с кмета Любомир Христов. 
 

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

