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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
В. Монитор 
 
√ Ново изискване за работа: Тест за антитела към CV-то 
Шефове го обясняват с мотива, че не искат нови служители да заразят останалия персонал 
Ново изискване при кандидатстване за работа в условията на пандемия имат някои работодатели. Към CV-то те изискват 
и тест за антитела или отрицателен PCR, показа проверка на „Монитор“. 
Така например производител на вина иска да наеме служител в склад за опаковане и бутилиране, но само ако е 
прекарал коронавирус. За доказателство кандидатът трябва да предостави тест за антитела. В текста е упоменато, че 
работата не е тежка. 
"Търсим човек да опакова вина, да слага етикети, да се смее на шегите ми. Работата дава възможност да се слушат и 
аудиокниги. Могат да кандидатстват хора от всякакъв музикален жанр. Единственото условие е човекът да предостави 
тест за антитела за COVID-19. Странно условие, но сега, както винаги, хората са по-важни от бизнеса и пазим екипа и 
клиентите си", пише в обявата. 
Подобно изискване при наемане на хора имаше и фирма за опаковане на подаръци. В обявата бе изтъкнато, че не искат 
новият служител да предаде зараза на някого. 
"Вярно е, че няма установено законово изискване за това, то е на самия работодател. Но за мен е нещо нормално, когато 
искаш да наемаш служител, той да е в добро здравословно състояние. А и не само, за да изпълнява задълженията си, но 
и да е здрав заради себе си и околните. Все пак този човек влиза в даден колектив, логично е да се поиска 
свидетелство,че е здрав и че няма да навреди на някого", коментира пред "Монитор" изпълнителният директор на АИКБ 
Добрин Иванов. Според него тестът не е гаранция, че служителят няма да се зарази след известно време, но поне е 
доказателство, че когато постъпва на работа, няма инфекция в даден момент. Той изтъкна, че неслучайно се изисквало 
медицинско свидетелство и когато някой е прекъснал трудовия си договор шест месеца. 
"Тогава се изисква медицинско свидетелство, че лицето е клинично здраво. Това е в полза не само на работодателя, но и 
на работника. Все повече фирми пък правят тестове на служителите си и тези разходи ще се признават вече от НАП. Така 
се надявам подобни изисквания при наемане на работа да се регламентират по някакъв начин", обясни Иванов. 
В същото време се оказва, че ако някой си търси работа и е задължен от бъдещия си работодател да предостави тест за 
антитела или отрицателен PCR тест, няма как да бъде извършена проверка от съответните органи защото реално все още 
няма трудови взаимоотношения. Тогава няма как контролният орган ИА Главна инспекция по труда да вземе отношение. 
Синдикатите също не могат да помогнат в такава ситуация, защото реално няма синдикална принадлежност, нито 
наличие на евентуален трудов договор. Затова единственият орган, който би могъл да помогне, е Комисията за защита от 
дискриминация. 
"Ако се приеме, че това условие е дискриминиращо по някой признак, тогава комисията би могла да потърси 
отговорност и да наложи санкции за работодателя, който, изисквайки негативен за COVID резултат от търсещия работа, 
на практика е нарушил правата му. Засега обаче в Комисията за защита от дискриминация няма подадени такива 
сигнали, обясниха от ведомството пред "Монитор". 
"Знаете, че нашата асоциация предприема мерки, когато става дума за нарушени права на потребители при закупуване 
на стоки, някои услуги. Ние не можем да се намесваме в такива случаи, но не виждам нищо необичайно в условия на 
пандемия работодатели да изискват тест за антитела или отрицателен PCR. Няма закононарушение в такива случаи", 
коментира пред "Монитор" и председателят на асоциация "Активни потребители" Богомил Николов. Той изтъкна, че 
дори очаква тази практика да стане по-масова 
Истината е, че българските работодатели далеч не са единствените, въвеждащи това изискване. Това е все по-масова 
практика и в Испания. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 

Investor.bg 

 
√ Производствените цени у нас затвърдиха тенденцията на годишен спад през ноември 
По-високи цени НСИ регистрира в преработващата промишленост, при производството и разпределението на 
електрическа и топлоенергия и газ  
Производствените цени в България продължиха тенденцията на спад през ноември на годишна база и на месечна 
регистрираха увеличение. Общият индекс на цените на производител през миналия месец се понижава с 2,6% в 
сравнение с година по-рано, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). 
По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 3,4%, и при производството и разпределението на 
електрическа и топлоенергия и газ - с 2,4%, а в добивната промишленост се наблюдава ръст на цените - с 13,5%. 
Статистиката регистрира по-значително намаление в преработващата промишленост при производството на дървен 
материал и изделия от него, без мебели - с 3%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 1,8%, 
производството на изделия от каучук и пластмаси - с 1,6%. 
Съществено повишение на цените се наблюдава при производството на хранителни продукти - с 3,4%, и производството 
на тютюневи изделия и производството на мебели - по 1,8%. 
 

Общ индекс на цените на производител в промишлеността (2015 = 100) 

 
 
Общият индекс на цените на производител през ноември се увеличава с 0,2% спрямо октомври. Повишение е 
регистрирано в добивната промишленост - с 2,6%, при производството и разпределението на електрическа и 
топлоенергия и газ - с 0,3%, и в преработващата промишленост - с 0,1%. В НСИ изчисляват, че по-голямо увеличение на 
цените се наблюдава при производството на хранителни продукти - с 0,6%, и производството на напитки и 
производството на мебели - по 0,5%. 
Съществено намаление на цените на производител е отчетено при производството на тютюневи изделия и при 
обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - по 1%. 
Индекси на цените на производител на вътрешния пазар 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември се увеличава с 0,3% спрямо месец по-рано. 
По-високи цени са отчетени в добивната промишленост - с 2,2%, в преработващата промишленост - с 0,2%, и при 
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,1%. 
В сравнение със октомври по-високи цени НСИ отчита при производството на мебели - с 0,6%, и производството на 
хранителни продукти и производството на напитки - по 0,5%. 
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Намаление се наблюдава при: производството на тютюневи изделия - с 1,2%, производството на основни метали - с 0,7%, 
обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 0,6%. 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември намалявана годишна база с 1,5%. Понижение на 
цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2,2%, и в 
преработващата промишленост - с 1,7%, а увеличение се наблюдава в добивната промишленост - със 7,2%. 
През миналия месец по-ниски цени в преработващата промишленост спрямо ноември 2019 г. са регистрирани при 
производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 2,4%, и производството на хартия, картон и 
изделия от хартия и картон - с 1,7%. По-значително нарастване на цените е отчетено при производството на хранителни 
продукти - с 3,6%, и  производството на мебели - с 3,2%. 
 
                     Индекси на цените на производител на вътрешния пазар в промишлеността (2015 = 100) 

 
 

Индекси на цените на производител на международния пазар 
По данни на НСИ индексът на цените на производител на международния пазар през ноември се увеличава с 0,2% 
спрямо октомври, а на годишна база е отчетено намаление с 4,3%. 
 
√ Над 147,5 млн. лв. са инвестирани в безопасността по републиканските пътищата 
Вложените средства са близо 4 пъти повече в сравнение с 2019 г., посочват от АПИ 
Над 147,5 млн. лв. от бюджета са инвестирани тази година в безопасността по републиканските пътища. В тази сума са 
включени средствата за нови мантинели, пътни знаци и маркировка, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“ 
(АПИ).  
Осигуреното финансиране е четири пъти повече в сравнение с 2019 г., когато са вложени близо 37 млн. лв., и над 6 пъти 
повече спрямо 2018 г. Тогава са инвестирани около 24 млн. лв. 
От началото на 2020 г. е възложено обновяването на пътна маркировка за 11 760 000 лв. или близо 1744 км. За 
ограничителни системи са инвестирани 127 890 000 лв. или 1421 км нови мантинели. За пътни знаци са вложени 7 900 
000 лв, което е около 15 800 бр. 
През 2019 г. парите за мантинели са били 27 435 058 лв., за знаци - 440 014 лв., а за маркировка - 8 815 474 лв. Обновена 
е приблизително 1306 км маркировка, подменени са 305 км мантинели, а новите знаци са близо 880 бр. 
През 2018 г. в нови мантинели са вложени 19 537 494 лв., в знаци - 1 383 154 лв., а в маркировка - 3 037 324 лв. Обновена 
е приблизително 450 км пътна маркировка, подменени са 217 км мантинели, а новите знаци са близо 2766 бр. 
 
√ Фондът за компенсиране на инвеститорите е изплатил обезщетения за 198 хил. лв. 
Годината е юбилейна за фонда, който отбелязва 15 години от своето създаване  
Фондът за компенсиране на инвеститорите (ФКИ) е изплатил обезщетения за 198 хил. лв. през 2020 г. 
Годината е юбилейна за фонда, който отбелязва 15 години от своето създаване с активи на обща стойност 18,5 млн. лв. 
Институцията отговаря за защита на 132 хил. непрофесионални инвеститори, ползващи услуги по финансово 
посредничество на инвестиционни посредници, управляващи дружества и търговски банки. 
Подобно на Фонда за гарантиране на депозитите, ФКИ компенсира непрофесионални клиенти на инвестиционни 
посредници, лицензирани и предлагащи услугите си от България, когато вследствие на дейността си посредниците 
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причинят загуби за своите клиенти. Максималното обезщетение, което инвеститор може да получи, е 90% от стойността 
на загубената сума, но не повече от 40 хил. лв. Средствата за компенсирне се набавят като вноски (встъпителни и 
годишни) на участниците във фонда. 
По стечение на обстоятелствата 15-тата година от основаването на фонда бе и най-интензивна в неговата история. Той 
разгледа и се произнесе по 145 искания за компенсиране (от общо подадени 146), одобрявайки 16 индивидуални 
искания на стойност 198 хил. лв. Всички искания са от испански граждани, клиенти на посредника „Матадор Прайм“ ООД, 
чийто лиценз беше отнет през октомври 2018 г. Компанията бе с испански собственици и поради това набираше 
клиентите си също от Испания, но с лиценз и седалище в България. 
Управлението на Фонда се осъществява от Управителен съвет (УС), който до 2019 г. се състоеше от членове, предложени 
от Комисията за финансов надзор, Асоциацията на банките в България и БАЛИП. С промени в закона от 2020 г. в него 
влиза и представител на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). 
От началото на 2017 г. бе създаден и Фонд за преструктуриране на инвестиционни посредници (ФПИП), който е част от 
ФКИ, но средствата му са независими от тези на ФКИ. Основната функция на ФПИП е да финансира прилагането на 
инструментите за оздравяване и преструктуриране на проблемни инвестиционни посредници, като към края на 2020 г. в 
него има събрани 146 хил. лв. 
За изминалите 15 години фондът се управлява от трима председатели. Проф. Милети Младенов бе първият, като го 
ръководи в продължение на 10 години и го изгражда като разпознаваема и отговорна институция. През 2015 г. 
ръководството пое Теодора Дренска, която имаше нелеката задача да ръководи Фонда в условията на пандемия и 
същевременно да организира справянето с най-големия случай за изплащане на компенсации от Фонда до момента 
(„Матадор Прайм“ ООД). В средата на 2020 г., в разгара на пандемията от коронавирус и при условията на задействана 
схема за компенсиране на клиентите на „Матадор Прайм“ ООД,  ръководството на Фонда се пое от Петя Хантова. 
 
В. Труд 
 
√ Премиерът: От 1 януари 2021 г. минималната пенсия у нас става 300 лв., а от 1 юли всички останали ще се повишат с 
5% 
„От 1 януари 2021 г. минималната пенсия у нас става 300 лв., а от 1 юли всички останали пенсии ще се повишат с 5%, така 
както сме обещали. Това е още един изпълнен ангажимент от управленската ни програма“, заяви министър-
председателят Бойко Борисов по време на днешното заседание на правителството. 
Премиерът Борисов отбеляза също, че за шести пореден месец през януари 2021 г. всички български пенсионери ще 
получат допълнителните 50 лева към пенсиите. „За целта всеки месец осигуряваме 106 милиона лева, за да може да 
подпомогнем 2 106 718 пенсионери или повече от една трета от населението във времето на пандемията от COVID-19“, 
посочи министър-председателят Бойко Борисов. Премиерът отбеляза, че в Закона за бюджета на държавното 
обществено осигуряване за 2021 г. е прието тази подкрепа за пенсионерите да се изплаща също и през февруари, и през 
март.  
„Грижим се и за нашите съграждани, които са най-уязвими и имат нужда от подкрепа, за да изкарат по-леко зимата. 
Затова вземаме решение за отпускането на допълнителни 12 млн. лв. през 2021 г., с който ще се осигури топъл обяд на 
50 000 души до края на април. Това е с 20 000 българи повече от тази година“, акцентира министър-председателят Бойко 
Борисов.  
 
√ НАП спира до 10 януари плащанията чрез ПОС терминал  
Заради обновленията в информационните системи на Приходната агенция, до 10 януари плащания ще могат да се правят 
през търговските банки. 
Ако се налага възстановяване на здравния статус именно през този период, просрочените вноски трябва да се платят 
през търговска банка, а необходимото удостоверение - да се получи на хартиен носител в офис на Приходната агенция по 
постоянен адрес.  
Същото важи и за удостоверение за непрекъснати здравни права. 
Информацията за здравния статус, която може да бъде проверена онлайн, ще бъде валидна към края на декември и 
напълно обновена - на 11 януари. Това е денят, в който новите системи трябва да заработят изцяло и в който започва 
данъчната кампания. 
 
√ Втората пенсия - без полова разлика  
Приеха правила за изплащане на средства от частните фондове 
Пожизнена месечна сума, ако размерът ѝ е поне 45 лв. 
Жените живеят шест години повече 
При определяне на пожизнените суми, които човек ще получава от универсален пенсионен фонд (УПФ), няма да се взима 
предвид полът му. Това предвиждат правилата за изплащане на вторите пенсии, които бяха одобрени от Министерски 
съвет. Т. е, ако мъж и жена се пенсионират на една и съща възраст и в частен фонд имат натрупана една и съща сума, ще 
трябва да получат и еднакви по размер пенсии. 
Но средната продължителност на живота на жените е доста по-голяма от тази на мъжете. Според одобрените неотдавна 
от Комисията за финансов надзор таблици за смъртност, очакваната средна продължителност на живот на мъжете е 74,8 
години, а на жените - 81 години. Т. е. при еднаква натрупана сума в УПФ пожизнените втори пенсии на мъжа и на жената 
трябва да са еднакви, въпреки че се очаква жената да получава своята пенсия шест години повече от мъжа. В резултат 

https://www.investor.bg/novini-i-analizi/339/a/kfn-otne-licenza-na-investicionniia-posrednik-matador-praim-ood-269883/
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като цяло мъжете ще вземат по-малка сума от реално натрупаната от тях през трудовия им живот, а жените ще получат 
по-голяма сума. 
Забраната полът да бъде взиман предвид при определяне на вторите пенсии е наложена от Европейската комисия във 
всички страни членки на ЕС като част от усилията да бъдат гарантирани равни права на мъжете и жените. 
Изплащането на вторите пенсии от УПФ ще бъде по три различни начина, в зависимост от размера на натрупаната сума 
по индивидуалната партида на всеки човек, предвиждат приетите от Министерски съвет промени в Кодекса за социално 
осигуряване. Трите варианта са пожизнена пенсия за старост, разсрочено плащане на средствата и еднократно 
изплащане на натрупаната сума. 
Пожизнена втора пенсия ще бъде отпускана, ако натрупаните средства са достатъчни, така че размерът ѝ да бъде поне 
15% от минималната държавна пенсия за стаж и възраст. От 1 януари 2021 г. минималната пенсия става 300 лв. Това 
означава, че пожизнените втори пенсии на първите, които ще ги получат, не може да са по-малки от 45 лв. 
Взимате всичко накуп, ако имате под 900 лв. 
Парите може да се наследяват 
Избирате между различни варианти 
Пожизнените пенсии от частните фондове може да бъдат няколко вида, предвиждат приетите от Министерски съвет 
промени в КСО. Те може да бъдат с гарантиран или без гарантиран период на изплащане. Ако човек избере вариант с 
гарантиран период на изплащане, например за 5 години, но почине преди изтичане на този срок, наследниците ще 
получат оставащата сума, която човекът би трябвало да получи за тези 5 години. Ако човек избере пожизнена пенсия без 
гарантиран срок на изплащане, наследниците му няма да получат нищо. Но гаранцията за изплащане на втората пенсия 
има цена. Ако човек избере пожизнена пенсия с гарантиран срок на изплащане, всеки месец ще получава малко по-
малка сума, отколкото, ако избере вариант без гаранции. 
Друг вариант за получаване на пожизнените пенсии, е да бъде договорено разсрочено изплащане на част от натрупаните 
средства в УПФ до навършване на избрана от пенсионера възраст. Т. е. пенсионерът ще може да избере през първите 
няколко години след навършване на необходимата възраст да получава една пенсия, а след това пожизнената му пенсия 
да бъде с друг размер. 
Например, ако при навършване на пенсионна възраст човек още работи, може да иска няколко години да получава по-
малки суми от УПФ, а след това да има по-голяма пожизнена пенсия. Друг пък може да иска през първите години от 
пенсионирането си да получава по-голяма втора пенсия, за да поддържа по-висок стандарт на живот, а след определена 
възраст да получава по-малка пожизнена пенсия. 
Ако натрупаната сума в частен фонд не позволява изплащането на пожизнена пенсия, но е по-голяма от трикратния 
размер на минималната държавна пенсия, ще се прилага вторият вариант за получаване на суми от УПФ. В този случай 
пенсионерът ще може да получи парите си от УПФ разсрочено. Размерът на разсрочените суми не може да бъде по-
голям от минималната държавна пенсия, и по-малък от 15% от нейния размер. Т. е. за първите, които ще получат втора 
пенсия през 2021 г., месечният размер на разсрочените плащания може да бъде между 45 лв. и 300 лв. Човек ще може 
да избере да получава по-малки суми, но за по-дълъг период от време, или по-големи суми, но за по-кратко. 
Определените за разсрочено изплащане суми също ще се наследяват, ако пенсионерът почине преди да ги е получил. 
Ако натрупаната сума в УПФ е по-малка от трикратния размер на минималната държавна пенсия за стаж и възраст, човек 
ще може да си вземе парите само наведнъж, предвиждат одобрените от Министерски съвет правила. 
 
БНР 
 
√ Сърбия чака газ по „Балкански поток“ 
Сърбия обяви, че днес пуска в експлоатация своята част от разклонението на газопровода „Турски поток“. По-рано 
президентът Александър Вучич обяви, че очаква газ от българска страна да достигне до сръбските тръби днес. 
Информация от българска страна за готовността на газопровода обаче няма. От българското енергийно министерство 
обявиха единствено, че засега няма да коментират темата. 
С новия газопровод, който в България се нарича „Балкански поток", (Вучич също го нарича така) руски природен газ 
трябва да достигне от Турция до Унгария. Дължината на сръбския участък е 403 км, а проектираната мощност - 13 
милиарда и 900 милиона кубични метра газ годишно. 
 
√ Експерти: Кризата с Covid-19 не удари директно имотния пазар  
Кризата с Covid-19 не удари директно имотния пазар. Този извод правят експерти в бранша, според които пандемията е 
променила начина, по който се пазарува, както и профила на купувача.   
"Епицентърът на днешната криза не е близо до имотите, както беше през 2008-а година. Този пазар ще бъде засегнат 
дотолкова, колкото е функция на общата икономическа картина", коментира пред БНР Люба Атанасова, изпълнителен 
директор на една от най-големите фирми за търговия с недвижими имоти. 
Тя подчерта, че ценовите нива се запазват без съществена промяна и не се наблюдават индикации за понижение. 
Атанасова изтъкна като новост в търговията с имоти виртуалния начин, по който се избират те: 
"Наблюдаваме виртуални разходки и онлайн огледи. Депозитни сделки, които се сключват дистанционно, 
предварителни договори с електронни подписи". 
По думите ѝ консервативният бизнес с имоти започва леко да се променя.  
 
 

https://bnr.bg/horizont/post/101396481/srabskiat-prezident-obavi-oficialnoto-otkrivane-na-balkanski-potok
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√ Белгия въвежда задължителна 7-дневна карантина и PCR тест за пристигащите от България 
Белгия въвежда задължителна 7-дневна карантина и PCR тест за всички граждани, пристигащи в страната от т.нар. 
"червена зона", в която попада и България, или които са престояли в страни от "червената зона" повече от 48 часа, 
съобщава пресцентърът на МВнР. 
Пътниците трябва да бъдат тествани през първия ден от влизане в страната, както и на седмия ден. 
При отрицателен PCR тест, извършен на седмия ден от карантината, тя се прекратява, а ако резултатът е положителен, 
гражданите трябва да се самоизолират за още най-малко 7 дни. 
По информация на посолството ни в Брюксел изключение от задължителната карантина ще се прави за гражданите, 
които пребивават в Белгия по-малко от 48 часа. Също така, ако престоят на пътник, подлежащ на карантина, е с 
продължителност по-малка от 7-дневния карантинен период, той може да напусне страната преди изтичането на срока 
на карантината. 
Сред изключенията са също граждани, които изпълняват критични функции в съществени сектори, студенти, които могат 
по изключение да прекъснат карантината си, за да се явят на изпит, граждани с основно местожителство в Белгия, 
пребивавали в чужбина по професионални причини, които могат да се откажат от задължителната карантина до 4 
януари, при условие че разполагат с удостоверение от работодателя за професионалната причина за пътуването. 
От 4 януари 2021 г. при оценката на формуляра за местоположение на пътниците ще се вземат предвид командировките, 
заверени от работодателя. 
 
√ Китай и ЕС постигнаха принципно съгласие по инвестиционното споразумение  
Европейският съюз и Китай се договориха в сряда за инвестиционна сделка, която ще даде на европейските компании 
по-голям достъп до китайските пазари и ще помогне за възстановяване на това, което Европа смята за небалансирани 
икономически връзки, съобщава Ройтерс. 
Споразумението е в процес на договаряне от почти седем години и вероятно ще отнеме поне още една година, за  да 
влезе в сила. Това е част от новите отношения с Китай, на който ЕС гледа както на партньор, така и като системен 
конкурент. 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви в сряда, че Европейският съюз и Китай са 
постигнали принципно съгласие относно Всеобхватното споразумение за инвестиции (CAI) между Пекин и единния блок. 
Инвестиционното споразумение беше факт по време видеконферентен разговор между китайския президент Си 
Цзинпин, председателите на ЕК и на Европейския съвет - Урсула фон дер Лайен и Шалр Мишел, както и с участието на 
немския канцлер Ангела Меркел и на френския президент Еманюел Макрон. 
Малко след разговор с китайския президент Си Цзинпин и председателя на Европейския съвет Шарл Мишел, Фон дер 
Лайен написа в Туитър, че двете страни "са завършили по принцип преговорите за инвестиционно споразумение". Тя 
заяви, че сделката ще донесе "по-балансирана търговия" и повече "бизнес възможности". 
Председателят на Европейската комисия също така посочи, че "утрешният свят след коронавируса" се нуждае от 
отношенията между Европейския съюз и Китай, за да бъде силен. "Но това изисква сътрудничество, реципрочност и 
доверие - особено в нашите търговски и инвестиционни взаимоотношения. Радвам се да обменим тези мнения с 
президента Си Цзинпин", написа Фон дер Лайен в Туитър. 
От своя страна китайският президент Си Цзинпин каза, че инвестиционна сделка с ЕС ще предложи по-големи пазари и 
по-добра бизнес среда за китайските и европейските инвестиции, съобщи агенция Синхуа. 
Споразумението показва решителността и увереността на Китай да се отвори към света, каза още Си Цзинпин, добавяйки, 
че това ще стимулира световната икономика, когато се възстанови от пандемията от коронавирус, както и ще насърчи 
икономическата глобализация и свободната търговия. 

В съвместно изявление на Европейския съвет 
и Европейската комисия се посочва: 
"Настоящото споразумение е от голямо 
икономическо значение и също така 
обвързва страните в инвестиционна връзка, 
основана на ценности, основана на 
принципите на устойчиво развитие. След като 
влезе в сила, CAI ще помогне за балансиране 
на търговските и инвестиционни отношения 
между ЕС и Китай. Китай се ангажира с 
безпрецедентно ниво на пазарен достъп за 
инвеститорите от ЕС, което дава на 
европейския бизнес сигурност и 
предсказуемост за техните операции".  
ЕС и Китай договаряха условията на сделката 

почти седем години. Предвижда се споразумението да допринесе за изравняване на двустранния търговски обмен, като 
засега европейският пазар остава по-отворен за китайски изделия, отколкото китайският пазар за европейското 
производство. 
Според споразумението европейските фирми ще получат разрешение да работят в редица китайски сектори, 
включително електрически автомобили, частни болници, недвижими имоти, реклама, морска индустрия, 
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телекомуникационни облачни услуги, системи за авиокомпании за резервация и наземно обслужване. Ще бъдат 
премахнати някои изисквания, които компаниите оперират като част от съвместни предприятия с китайски партньори. 
Компаниите, които биха могли да се възползват, включват Daimler, BMW, Peugeot, Allianz и Siemens - всички те с голямо 
присъствие в Китай, отбелязва Ройтерс. 
Китай ще забрани и принудителния трансфер на технологии от чуждестранни компании и ще се ангажира да бъде по-
прозрачен по отношение на субсидиите и да забрани на държавните предприятия да дискриминират чуждестранните 
инвеститори. 
Договореностите не обхващат въпроса за достъпа на Huawei до европейския далекосъобщителен пазар, нито 
изискванията бъдещите инвестиции в ЕС да бъдат съобразени с опазването на околната среда. 
Преките европейски инвестиции в Китай от 2000-та година, като изключим Великобритания, са на стойност 181 милиарда 
долара, а китайските в Европейския съюз са 138 милиарда долара. Европейският съюз е най-големият търговски 
партньор на Китай, макар неотдавна да беше изместен от Асоциацията на страните от Югоизточна Азия. 
Предвижда се предварителното споразумение, договорено днес, да премине правна оценка, за да може след това да се 
пристъпи към ратификация. 
Вероятно ще отнеме месеци, преди инвестиционният пакт да бъде окончателно финализиран. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Сметната палата взе на прицел COVID харчовете и ремонта на язовирите 
Сметната палата ще осъществи 342 нови одитни задачи през 2021 година. В огромната си част това са финансовите одити 
на годишните финансови отчети на бюджетните организации. 
Има обаче и някои задачи, които са доста любопитни. Например Сметната палата ще провери дали ефективно и 
ефикасно се управляват публичните средства и дейности за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19. 
Тази проверка ще се състои от три одита. Първият е за изпълнение на мерките в здравеопазването, вторият е за 
ефективност на мерките в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата,  и подготовка за екологично, цифрово 
и устойчиво възстановяване на икономиката. Казано по-простичко, става дума за средствата от програмата REACT-EU. От 
институцията ще одитират и мерките в подкрепа на туризма. 
"Сметната палата в момента извършва други три одита, свързани с преодоляване на последствията от 
пандемията COVID-19, които ще приключат през 2021 г. При тях се одитират разходите за икономически мерки за 
микро, малки и средни предприятия, мерки за социална подкрепа и заетост и мерки за подпомагане на земеделски 
производители. Те се извършват в четири министерства – на икономиката, на социалната политика, на 
земеделието, храните и горите, и на финансите", поясняват държавните одитори. 
Засега правителството не е представило детайлен разчет за изразходваните средства. В парламента бе създадена 
нарочна комисия начело с депутата от ДПС Йордан Цонев, но засега и тя не е публикувала подробен доклад за 
разходите. 
Ремонтът на язовирите и "Топлофикация" 
Сред другите специфични специфични одити попадат „Държавна консолидационна компания” и "Топлофикация София". 
Сметната палата акцентира, че това са "актуални теми за обществеността". За ДКК се казва, че дружеството 
управлява значителен финансов ресурс, като собственият му капитал през 2019 г. е около 1,2 млрд. лв. , а на 
управляваните активи – около 1,5 млрд лева. Важен за обществото аспект от дейността му представлява възлагането на 
дейности по ремонт и реконструкция на язовири – държавна и общинска собственост, във връзка с което през 2018 г. 
капиталът на дружеството е увеличен целево с половин милиард лева. 
Колкото до "Топлофикация София", държавният одит подчертава, че дружеството предоставя изключително важна услуга 
на софиянци. Налице е обаче обществено напрежение, свързано с цените на предоставяната топлинна енергия и 
неяснота по фактурираните суми и изравнителните сметки, за което са подадени множество жалби и сигнали от 
граждани. В същото време през последните две години дружеството е с отрицателен финансов резултат, включено е в 
националния план за инвестиции, но през 2018 и 2019 г. не са реализирани предвидени проекти. 
Изборни задачи и рутинни проверки 
Заради предстоящите през 2021 година избори за парламент и за президент и вицепрезидент на Република България, 
Сметната палата е включила в одитната си програма одит за съответствие на декларираните приходи и извършените 
разходи във връзка с двете предизборни кампании. 
Одитите за съответствие при финансовото управление са 35. При тях ще бъде проверена законосъобразността на 
управлението - спазването на изискванията на нормативните и вътрешните актове и договорите, обществените поръчки 
и  др. Одити за съответствие ще бъдат извършени в 3 министерства, 5 агенции и комисии, 25 общини, областни 
администрации и др. По определени теми - за изпълнението на договори за концесии на имоти и за разпореждането с 
имоти, ще бъдат проверявани едновременно по няколко общини.  
Специфичните одити  са 10, като сред тях са задължителните одитни задачи по Закона за Сметната палата на: отчета за 
изпълнението на държавния бюджет на Република България; бюджетните разходи на Българската народна банка и 
тяхното управление; одит на формирането на годишното превишение на приходите над разходите на Българската 
народна банка за 2020 г., дължимо към държавния бюджет; отчета за изпълнението на бюджета на държавното 
обществено осигуряване; отчета за изпълнението на бюджета на НЗОК. 
Освен това финансови одити ще се извършат и на годишните финансови отчети на всички общини с бюджет над 10 млн. 
лв., както са включени и общини с по-малки бюджети, които не са одитирани през последните три години. 
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√ Столична община купува над 25 000 екоуреда за подмяна на старите печки на твърдо гориво 
Столична община обяви обществена поръчка за доставка, монтаж и гаранционно обслужване на 25 644 устройства за 
битово отопление на електричество, природен газ, топлофициране, пелети и радиатори, с които безплатно ще бъдат 
подменени старите печки на дърва и въглища на всички граждани, които се включат в програмата за подмяна на 
отоплителните уреди на твърдо гориво. Това съобщиха от пресцентъра на общината. 
Проектът е част от процедурата за подобряване на качеството на атмосферния въздух в София, за които София спечели 
финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. 
Столична община ще сключи рамково споразумение с избраните изпълнители за доставка и монтаж на нови отоплителни 
уреди в три обособени позиции. Първата обособена позиция е за доставка, монтаж и гаранционно обслужване на 
климатици за битово отопление, втората – за устройства за отопление на пелети и радиатори и третата – за устройства за 
отопление на природен газ и радиатори. Прогнозните количества по първата обособена позиция са 8543 климатика, по 
втора - 5 285 уреди и 9 444 радиатора, по третата - 793 уреда и 1 579 радиатора. 
Броят на уредите е прогнозен и е за целия период на проекта до 31/12/2023 г. Той обхваща както уредите, заявени от 
гражданите в рамките на първата покана за кандидатстване, така и прогнозно количество уреди, които могат да бъдат 
доставени в рамките на разполагаемия финансов ресурс и за които ще бъде обявена втора покана за набиране на 
заявления от януари 2021 г. 
Общата стойност на поръчката е 41 110 579, 00 лв. с ДДС. С осигурения финансов ресурс ще могат да бъдат обхванати над 
9300 домакинства, като до момента одобрените кандидати за подмяна на отоплителни устройства са 5506. 
Методиката за комплексната оценка на офертите предвижда да бъде оценена както цената на уредите, така и 
предложения гаранционен срок на всеки тип отоплително устройство като гаранционния срок не може да бъде по-малко 
от 24 месеца. От изпълнителите се изисква да осигурят поне 3 монтажни групи за доставката и монтажа, като подмяната 
на уредите следва да стартира след края на отоплителен сезон 2020/2021 г. 
Наред с монтажа на новите уреди е предвидено да бъде извършен и демонтаж и извозване на старите отоплителни 
устройства. Те ще бъдат предадени за рециклиране, като получените средства ще бъдат инвестирани от общината в 
мерки за подобряване на качеството на въздуха. 
Целта на проекта за безплатна подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с нови екологични варианти е 
подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община, чрез намаляване на емисиите на 
фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление. 
 
БНТ 
 
√ Наблюдава се трайна тенденция за намаляване на заболелите от коронавируса  
Националният оперативен щаб за борба с коронавируса дава брифинг в Министерския съвет. В последния ден от 
годината министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов дава информация за актуалната обстановка с 
разпространението на COVID-19 у нас и предприетите противоепидемични мерки. 
1729 нови случая на заразени с COVID-19 през последното денонощие при направени 8475 теста, обобщи данните на 
Единния информационен портал министърът. 
Така общият брой на положителните случаи в страната от началото на епидемията достигна 201 220 души. От тях 
активните случаи са 75 370. В болница остават 4831 пациенти, 467 от тях - в тежко състояние. Расте и броят на 
излекуваните – 118 335. От тях 2933-ма са регистрирани през изминалото денонощие. 
Починалите се увеличават със 110 - общо 7515 са жертвите на болестта у нас. 
Наблюдава се трайна тенденция за намаляване на заболелите, посочи министър Ангелов. 
По заболеваемост България се нарежда на 24-о място в Европа, и на 5-о на Балканите. По смъртност страната ни е на 3-то 
място в ЕС, но запазва и първото място на Балканите, съобщи държавният главен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. 
„Отчитаме успех в първите дни на ваксинацията, със заявка за успешна реализация и на процеса за напред“, каза на 
брифинга председателят на Националния оперативен щаб проф. Венцислав Мутафчийски. 
Гледайте на живо тук и на страницата на "По света и у нас" във Фейсбук: 
 
√ Събитията на 2020: Кой загуби и кой спечели в бизнеса по време на кризата?  
Кой колко загуби по време на COVID кризата е повече от ясно - заведения и туризъм бяха и все още са сред най-
ощетените. Имаше обаче и такива, които съумяха да спечелят, дори когато други губеха. 
Бизнес сектори удвоиха продажбите си. Фирми, развиващи дейността си особено в онлайн пространството, намериха 
нови ниши и наемаха нови хора. 
На този фон бюджетът на държавата се прекрои два пъти, изтеглихме нов заем и в крайна сметка, приключваме годината 
според разчет от 4,4% дефицит или минус 5,2 млрд. лева. 
В рамките на последните 9 месеца, поне три пъти се смениха прогнозите на международните институции за това колко 
точно ще потъне световната икономика. И варираха между 4 и 8%, затова в началото действията бяха предпазливи. 
"Най-негативният вариант, който сега разглеждаме и спад на икономиката с 3% в 2020 г. като възстановяването 
на заетостта очакваме да започне в края на 2020 г. и да продължи и през 2021-а година", заяви Владислав Горанов. 
"Няма нужда от прекомерни икономически мерки още на 18-ия ден, откакто е обявено извънредното положение. Има 
сектори, които са най-пострадали непосредствено със забраната на министъра на здравеопазването, ясно е, че ги чака 
малко по-дълъг период, в който те няма да могат така лесно и бързо да се възстановят", обяви Деница Сачева - министър 
на труда и социалната политика. 

https://bntnews.bg/news/na-zhivo-nablyudava-se-traina-tendenciya-za-namalyavane-na-zabolelite-ot-koronavirusa-1089383news.html
https://www.facebook.com/novinite.bnt
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9 месеца по-късно този по-дълъг период все още не е приключил. А бюджетът претърпя две актуализации и е на минус 
4,4%. 
Данните на Агенцията по вписванията за третото тримесечие показват, че 60% повече фирми у нас са спрели дейност 
или фалирали спрямо миналата година. Резонният въпрос е тогава антикризисните мерки проработиха ли? И къде се 
скъса нишката, така че в края на годината да има цели сектори все още неподкрепени? 
Туризмът например носи на икономиката ни между 12 и 14%. Туроператорите бяха сред най-ощетените и загубиха 
между 70 и 90 на сто от оборота си. 
Мярката от 35 евро за място в чартърен полет е била неуспешна, казват от бранша - помогнала на шепа фирми. А 
намалената ставка на ДДС не е направила оборотите им по-високи. 
"В интерес на истината 9-те процента ще помогнат, но ще помогнат само когато го има оборотът, когато го 
няма оборотът, няма как да се случи, т.е. малко късно идват тези 9-%, туризмът е най-силно пострадалият от 
COVID-19", обясни Гешо Любенов - туроператор. 
За туристическия сектор се бяха обещани 10 милиона лева, още лятото, които през декември все така не са разплатени. В 
същото време вече има и второ обещание пакетът мерки за сектора да се разшири до 50 милиона лева. 
На този фон от кабинета твърдят, че управляват кризата по най-адекватния и бърз начин. 
"Мисля, че правителството успява да управлява кризата доколкото една криза може да бъде управлявана и има 
редица доказателства", заяви вицепремиерът Томислав Дончев. "Тези мерки които предлагаме, тези мерки, които 
коментираме, това са мерките, от които се нуждаем, всичко останало е как беше - раздаване на пари от 
хеликоптер", допълва той. 
Колко мерките са адекватни и къде бяха допуснати грешки - най-точно ще се измери след кризата. 
Гледайте "Събитията на 2020 година" на bnt.bg 
 
√ Събитията на 2020: Учебна година с десетки въпросителни  
Учебна година с десетки въпросителни - такава беше 2020-а за всички в сферата на образованието - от децата в детските 
градини до преподавателите в университетите. 
Онлайн обучението беше единственият начин годината да не бъде провалена. Благодарение на бързата реакция на 
учителите тя беше спасена. За следващите години остава въпросът доколко беше спасено и качеството. 
Образование на полусъединител. Учителите трябваше да свикнат, че всяко решение е предпоследно. И срокът за 
изпълнение е веднага. 
"Стартираме утре с дистанционно обучение. Тези дни, най-късно утре сутрин да направят своя собствена 
организация", призова министърът на образованието Красимир Вълчев. 
Трудна за завършване учебна година, в която имаше от всичко. 
"Изпити ще има. Прием във Висшите ще има", увери министърът. 
"Балове няма да има", отсече Кирил Ананиев, по това време министър на здравеопазването. Имаше. 
И когато учебната година свърши, започнаха разговорите за новата. Със спорове. 
"Присъствено обучение без маски, без страх, без всяване на излишна паника. Дистанционното обучение още 
миналата година се доказа недотам ефективно", коментира родител. 
"Който смята, че трябва да прати децата си присъствено в училище, нека го направи, но да не решава за моите деца", 
контрира друг. 
Спорът приключи - учебната година започна присъствено за всички. С изключение на родителите, които поискаха децата 
им да учат от вкъщи, заради хронични заболявания. 
"Училищата имат готовност за превключване", увери просветният министър Красимир Вълчев. "Най-лесно е с 
едната голямата ножица да затворим всички, но това не е правилното решение", твърдеше той. 
Ножицата затвори училищата едно по едно. Докато не дойде окончателното решение и всички училища изгасиха 
лампите. Сега родители учат с децата си. И учители се учат как да бъдат полезни от разстояние. 
Незабравка е и учител, и родител от една и съща стая. 
"Най-голямото предизвикателство беше да накараме децата да се чувстват и да се държат като в класната стая. 
Вече познавам всички домашни любимци техни, както и те моя", признава тя. 
А от другата страна на компютъра - децата, които за първи път прекрачиха прага на училището, дори нямаха време да 
запомнят пътя до там. 
Алекс вече знае – ще се върне след Коледната ваканция, заедно с всички деца до 4-ти клас. Все още не е сигурен дали 
има или няма търпение. А Незабравка е убедена, че търпението е на привършване. 
"Липсват ми погледите, от които разбирам всичко, което искат да ми кажат и мислят", признава Незабравка. 
Ще прочете погледите след седмица. Такова е последното решение. Или предпоследното. 
 
√ АЕЦ "Козлодуй” завършва 2020 г. с рекордно производство  
От началото на годината до 14.30 ч. на 30 декември АЕЦ "Козлодуй” произведе 16 555 000 МWh електрическа енергия 
при съблюдаване на всички изисквания за безопасна експлоатация. С това атомната централа достигна върховото си 
постижение от миналата година, съобщават от пресцентъра на централата. 
В оставащите часове до края на 2020 г. се очаква 5-и и 6-и блок да реализират нов производствен рекорд и да генерират 
общо 16 626 000 MWh. 
С работата си, която запази стабилния си и надежден характер и в условията на извънредна епидемична обстановка, АЕЦ 
"Козлодуй” отново доказа ключовата си роля на основен електропроизводител в страната. 

https://bnt.bg/news/sabitiyata-na-2020-g-288598news.html
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Сега 
 
√ Лобистки законопроекти задръстиха парламента 
Вместо да мислят за преодоляването на последиците от кризата, депутатите са се вторачили в наближаващите 
избори 
Наближаването на изборите винаги се усеща в работата на Народното събрание. На депутатите им остават, реално 
погледнато, няколко седмици, в които могат да добавят нещо полезно в националното законодателство. Бихме очаквали, 
че ще се фокусират изцяло върху подобряването на правилата на вота или пък в мерки, които имат отношение към 
последиците от здравната и икономическата криза. Нищо подобно. В тези напрегнати времена, депутатите ни се 
ориентираха към екзотично законодателство. 
Наскоро например в парламента за всеобщо учудване 
изникна проектозакон за трюфелите  
Той беше внесен от „Обединени патриоти” – партньорите на ГЕРБ в управляващата коалиция. Екзотичната на пръв 
поглед законодателна инициатива е всъщност доста важна, тъй като въвежда регулация върху бизнес, засягащ поминъка 
на поне 20 000 души в страната. Значението на проекта пролича от големия брой становища по него – бяха внесени 
седем такива за по-малко от две седмици. 
Вносителите рекламират предложението си като общественополезно намерение – да уредят търговията и култивирането 
на трюфел, да опазят естествените му находища и др. Това обаче, което са постигнали към момента, е, че настроиха едни 
срещу други многобройните сдружения, които имат отношение към скъпата подземна гъба. Едни възразяват, че новите 
регулации ще попречат на развитието на бранша, и настояват проектът да бъде върнат и преразгледан. Други правят 
възражение на възражението – проектът е нужен, защото стъпва върху разработка на държавни ведомства и 
неправителствени организации (НПО). Очевидно предложението на патриотите няма да мине нито бързо, нито лесно. 
Защо тогава се хаби малкото и ценно парламентарно време и се внася точно сега? Не се ли усещат вносителите, че така 
пораждат подозрения, че бързат да наложат в последния момент правила върху бизнеса, преди да изпаднат от 
Народното събрание? 
Прекият лобистки интерес наистина трудно се доказва 
Но пък при други законодателни инициативи теснопартийният мотив лесно се открива. Като в наскоро внесените от 
ВМРО поправки в Закона за закрила на детето, които съвсем очевидно обслужват типичния за партията патос срещу 
„джендърите” и НПО-тата. Депутатите на Красимир Каракачанов твърдят, че неправителственият сектор добива 
прекомерни възможности да се намесва в „правото на родителите да налагат собствени морални и ценностни принципи 
при отглеждането на децата”. Затова националистите настояват да се укрепи ролята на родителите при съдебните 
процеси, засягащи правата и закрилата на детето. „Според сега действащото законодателство привличането на 
родителите като страна в процеса по конкретна мярка за закрила на детето не е задължително. Ето защо ние предлагаме 
изравняване на тежестта на страните в процеса”, обосновават се вносителите. 
От ВМРО обявяват това за продължение на поредицата свои инициативи, свързани с правата на децата. „За нас фокусът 
винаги е бил и трябва да остане върху семейството и детето в неговия център. Детето не е отделен субект и това трябва 
ясно да залегне във всички нормативни актове, които касаят материята”, категорични са хората на Каракачанов. Каква 
обаче е логиката да се внесе такова предложение през декември 2020 г., след като е ясно, че само ще предизвика 
протяжни дискусии в парламентарните комисии и в публичното пространство? Очевидно е, че целта му е да послужи 
като доказателство по време на предизборната кампания, че партията се бори за опазването на традиционното 
семейство. От такава гледна точка, колкото повече нападки получи проектът, толкова по-добре за политиците, които са 
го подготвили. Във ВМРО вероятно чакат с нетърпение някое правозащитно сдружение да им скочи, за да се хвърлят в 
битка срещу „рушителите” на семейството. Подобни нагласи са доста силни в България, както недвусмислено показаха 
множеството протестни акции срещу Закона за социалните услуги и Стрaтегията за закрила на детето, които 
наблюдавахме през последните години. 
В предстоящата кампания обаче най-силната карта на „Обединени патриоти” 
са инициативите им в подкрепа на длъжниците. 
Големият им триумф бяха промените в Закона за задълженията и договорите, които успяха да прокарат в парламента с 
подкрепата на ГЕРБ и дори на БСП. С поправките беше прието, че с изтичането на 10-годишна давност се погасяват 
парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването й, освен когато задължението е отсрочено или 
разсрочено. Предложението се натъкна на почти повсеместна съпротива от заинтересованите страни – от бизнеса, банки, 
браншови организации, дори съдилища и държавни ведомства. Отпорът обаче не възпря тръгналите на лов за рейтинги 
политици. 
Споделената слава от това съмнително постижение не беше достатъчна за патриотите, които внесоха още едно 
предложение в тази посока – проект на Закон за защита на физическите лица при неплатежоспособност, по-известен като 
закон за личния фалит. Идеята длъжниците да получат възможност за съдебна защита от своите кредитори със сигурност 
ще се понрави на задлъжнелите българи, както и на мнозина други, които смятат, че могат да изпаднат в такова 
положение. Далеч от симпатията обаче са експертите във финансовото и правосъдното министерство, както и в БНБ, 
които отхвърлиха безапелационно проектозакона. Аргументите им са обстоятелствени, но основният се свежда до 
следното – твърде много права се дават на длъжниците да се отърват от своите задължения, а възможностите на 
кредиторите да си получат вземанията се ограничават. Подобна еднозначна реакция от страна на институциите би 
трябвало да възпре всеки разумен законодател, поне докато предложи нещо ново и по-добро. Когато обаче целта на 
депутатите е да впечатлят избирателите, 

https://www.parliament.bg/bills/44/054-01-108.pdf
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https://www.segabg.com/hot/category-economy/parlamentut-okonchatelno-odobri-10-godishna-davnost-za-dulgove
https://www.parliament.bg/bills/44/054-01-101.pdf
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качеството на законите въобще не влиза в сметката. 
Разбира се, патриотите не са единствените в парламента, които са се втренчили в предстоящите избори. Да обърнем 
поглед и към ГЕРБ. От управляващата партия внесоха промени в Наказателно-процесуалния кодекс, с които предвиждат 
да бъде определен прокурор, който да разследва главния прокурор на републиката. Законопроектът се появи в началото 
на декември 2020 г. – близо половин година откакто започнаха гражданските протести с искане за оставките на премиера 
и шефа на държавното обвинение. Ако трябва да сме коректни, всъщност демонстрациите срещу настоящия главен 
прокурор Иван Гешев започнаха през 2019 г. – още когато той беше само кандидат за поста. А исканията да се 
предприемат мерки, с които да се преодолее фактическата недосегаемост на ръководителя на прокуратурата, датират от 
толкова отдавна, че едва ли някой дори помни началото. И чак сега, около три месеца преди изборите, депутатите на 
Бойко Борисов изведнъж се разбързаха да направят нещо по въпроса. Е, кой искрено може да каже, че единствената 
причина за тази инициатива не е в предстоящия вот? Не е ли това един отчаян опит на управляващите да възстановят 
малко от смазаната си репутация – и съответно от отслабналия си електорален потенциал? 
Така кампанията хвърли тежката си сянка върху парламента – и нашите и без това небрежни законодатели набързо 
превключиха на предизборен режим. Само допреди няколко месеца ни убеждаваха, че ако правителството подаде 
оставка и парламентът се разпусне, държавата ще стане неуправляема. Добре, имаме си парламент. И ползата от него е 
каква точно? 
 
√ Училище 2020 - дистанционно и все още нереформирано 
Учениците продължават да възпроизвеждат знания, вместо да се учат на умения, констатира годишният анализ 
"Образование България 2030" 
По принуда българското образование направи невероятен скок в дигиталната ера тази година. Дистанционното обучение 
бе единственото възможно спасение, но то не бе лишено от проблеми и донесе не малко дефицити. Малко е вероятно 
годината да бъде обявена за нулева, но тя на практика е връщане назад в развитието на хиляди деца. 
Поглед към този и други проблеми на системата отправя организацията "Образование България 2030". За четвърта 
година тя публикува мониторингов доклад за образователната система в България, който проследява ефекта от 
политиките в 4 сфери - равен достъп до качествено образование, резултати на учениците, образователна макросреда и 
приложимост на образованието. Тази година пандемията от COVID-19 добави нова сфера - образованието в условията на 
криза. 
Все още тъпчем със знания, а не изграждаме умения  
Преди почти 5 г. училищният закон регламентира преход към нови цели в образованието - да се преподават и умения, а 
не само да се запаметяват и възпроизвеждат знания. Това бе подплатено с допълнителни мерки - увеличаване на 
учителските заплати, нови учебни предмети и програми, промяна на формата на националното външно оценяване (НВО), 
държавните зрелостни изпити (ДЗИ), нов статус за иновативните училища и др. Ключовите компетентности обаче все още 
масово присъстват само формално в обучението на учениците, но реално не се развиват ефективно в класната стая. 
"Промените  бяха неефективно разработени и в резултат очакванията към учениците продължават да бъдат приоритетно 
фокусирани върху усвояването на предметно знание", заключават от "Образование България 2030". И припомнят, че 
резултатите на учениците не само не се подобряват, а се влошават. За справка: според PISA 2018 46% от 15-годишните 
ученици у нас са функционално неграмотни (при 40% през 2015 г). 
Затова препоръката е очакваните резултати от обучението да бъдат приоритетно ориентирани към формирането на 
компетентности, а не на предметно знание, което може да стане чрез разработване на учебна рамка на 
компетентностите (Curriculum Framework) или чрез нова, очевидно по-качествена, промяна на учебните програми. 
"Атанас го няма"  
Въпреки успешното връщане или записване за първи път на 49 000 деца и ученици в образователната система, 
Механизмът за обхващането и задържането им в клас не успява да се справи с високите нива на отпадане от 
образованието, смятат експертите. През 2019/20 г. 3% от учениците са напуснали училище преждевременно - дял, почти 
непроменен за последните 5 г., а едва 78.7% от децата посещават детска градина (при средно 95.4% за ЕС). Мерките, 
които трябва да се справят с тези проблеми - като задължителна градина за 4-годишните и санкции за непосещаване на 
училище, имат противоречив и неясен ефект. Тук основният им съвет е МОН да направи задълбочен анализ на 
механизма, особено в частта му "задържане", където има ниска ефективност, както и да се добавят нови мерки спрямо 
различните причини за отпадане, вкл. допълнителни дейности по адаптиране на учениците в клас и превенция на 
повторното им отпадане. 
От 2016 г. организацията проследява развитието на Атанас - тогава в 4-ти клас, днес вече на 14 г. - дете в едно 
средностатистическо училище, някъде в средата на България, един от трима отличници в клас, в който повечето деца са 
като него, от махалата. Последните години той редовно разказвал как е сред малкото в махалата, които искат да учат, и е 
голям отличник, как половината му клас не стъпва в училище, как съучениците му играят кючек в час, как традиционно 
има проблем с английския, но се справя брилянтно с другите предмети. Тази година обаче от екипа не успяват да го 
открият - всички телефони били изключени. "Атанас го няма", казала им негова съученичка. Цялото семейство било 
заминало за Германия, град Вупертал в Рур. 
На теория - добре, на практика - зле 
В началото на 2020 г. (преди пандемията) данните показват, че българските младежи се реализират по-добре на пазара 
на труда в сравнение с преди 10 г. През 2020 г. 80.7% от наскоро завършилите образованието си българи между 20 и 34 г. 
са заети на пазара на труда (при средно 80.9% за ЕС). Въпреки напредъка обаче 85% от работодателите смятат, че 
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намирането на служители с правилните умения и квалификация е станало по-трудно от преди, а България продължава да 
бъде сред групата на слабо представящите се страни в областта на изграждането на уменията на работната сила. 
Все още има какво да се желае по отношение на качеството на професионалното образование - като подобряване на 
взаимодействието с бизнеса, актуализиране на учебните програми, създаване на иновативна среда на учене и др., както 
и въвеждане на механизъм за оценка на качеството на професионалното образование и реализацията на завършващите, 
който според изследователите би могъл да бъде обвързан с финансирането на професионалните училища. Дуалното 
обучение се развива все по-устойчиво, но е нужен механизъм за оценка на неговото качество, както и да бъдат 
привлечени повече млади преподаватели, особено по предметите по професия, заключават образователните експерти. 
"Българският бизнес абсолютно осъзнава, че има голямо неравенство между уменията на българските ученици и че то се 
увеличава", е цитиран да казва в доклад Божидар Нейчев, съдружник в PwC България. "Въпросът е, че компаниите 
подхождат практично - могат ли да му повлияят и ако видят, че не могат, не го правят. Така влизаме в един много 
неприятен цикъл", признава той. 
Ох, тази квалификация! 
В периода 2016-20 г. бюджетът ни за образование нарасна значително до 3.8% от БВП (при около 3.5% през предходните 
години). Страната ни обаче продължава да изостава по този показател от средното за ЕС ниво от 4.6% от БВП. Освен това 
в повишаването на разходите за образование не бе поставен ясен фокус върху тяхното ефективно и целенасочено 
използване, смятат изследователите. Те отчитат, че са се увеличили националните програми за развитие на 
образованието, учителската заплата е надскочила средната работна заплата за повечето области у нас, привличането на 
млади учители е станало важен приоритет, подобрил се е моделът на финансиране на училищата, започнали са и 
инспекциите на Националния инспекторат по образованието. "Бяха предприети мерки, които да стимулират младите 
хора да избират учителската професия, но не бяха направени реални стъпки за гарантиране на тяхната качествена 
подготовка", казват от "Образование България 2030". 
Анализаторите смятат, че системата все още няма изграден механизъм, който да обвърже ясно задължителната 
квалификация на учителите с по-качествено преподаване в училище и по-добри резултати на учениците. Липсва и 
механизъм, който да проследява качеството на предлаганите квалификационни обучения за учителите - една от болните 
теми на родното образование. Затова и основната им препоръка е да се въведе механизъм за оценка на качеството на 
продължаващата квалификация на педагогическите специалисти.  
Образование и COVID-19 
Кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19, промени изцяло обучителния процес. За кратко време 
училищните екипи успяха да се адаптират и да продължат образователния процес. За по-голямата част от учениците 
обучението се провеждаше дистанционно (по данни на МОН 10% от учениците не бяха включени в дистанционно 
обучение в е-среда). Необходими са обаче допълнителни усилия за осигуряване на достъп на всички ученици до 
качествено онлайн обучение. 
Изследователите смятат, че все още не е ясно какъв е бил ефектът на затварянето на училищата върху резултатите на 
учениците, за които обучението е било дистанционно, и за тези, които не са имали възможност да се включат в такова. 
Основните съвети тук са да се инвестира в необходимите образователна инфраструктура и условия всички ученици да 
имат достъп не само до образование, но и до качествен учебен процес в условията на криза. Това включва както 
технологичните решения за обучението в извънредни условия, така и подготовката на учителите и останалите 
заинтересовани страни да бъдат пълноценни участници в обучителния процес. 
 
√ Сребърният фонд остава в БНБ с отрицателна лихва до 2023 г. 
За 1 година парите за подкрепа на пенсионната система са се увеличили с едва 177 млн. лв.  
Консервативното управление на средствата, натрупани в Сребърния фонд, остава в сила и през следващите три години, 
реши правителството на едно от последните си заседания. 
"Настоящите пазарни условия не предполагат реализирането на висока доходност при желаните ниски нива на 
инвестиционен риск, поради което най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на фонда е тяхното 
депозиране на сметка в Българската народна банка". 
Това е записано в приетата от кабинета Дългосрочна инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране 
устойчивост на държавната пенсионна система (както всъщност се нарича Сребърният фонд) и Средносрочната стратегия 
за инвестиране на средствата в него за периода 2021-2023 г. 
Според правителството, с консервативния подход в управлението на средствата във фонда се избягва рискът от 
намаляване средствата в него, "което е неприемливо от гледна точка на основната му функция". 
Сребърният фонд бе създаден през 2007 г. с цел за 10-15 години да акумулира достатъчно средства, с които да се 
допълват основните пенсии на българите, които все повече зависят от трансфери от държавния бюджет заради 
недостигащите вноски на осигурените лица. Идеята бе той непрекъснато да се пълни с приходи от 
приватизация, концесии и бюджетни излишъци, а средствата да се множат, като се инвестират разумно - съгласно ясна 
стратегия. Очакванията бяха към 2020 г. в Сребърния фонд да има натрупани около 10 млрд. лв. 
Днес обаче в резервния фонд на пенсионната система има 3.109 млрд. лв. - сума, която би покрила изплащането на 
пенсии за не повече от три месеца. 
Всъщност от създаването си до днес парите, които постъпват в Сребърния фонд, винаги са били депозирани на сметка в 
БНБ и никога не са били инвестирани в други финансови инструменти. В първите години престоят им централната банка 
носеше минимална доходност, после от 2014 г. лихвата стана 0%, а от 2017 г. е отрицателна - минус 0.1%. Оттогава, за да 
не се ощетява фондът, тази загуба се покрива от централния бюджет.  
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Според данните на финансовото министерство, в края на ноември във фонда е имало 3.109 млрд. лв., от които 3.104 
млрд. лв. са депозирани в отделна сметка в БНБ. От началото на годината сумата е нараснала с едва 177 млн. лв. От 
тях 102,23 млн. лв. са постъпили от концесии, отчетени по държавния бюджет за 2019 г. и едва 1,34 млн. лв. от 
приватизация. Други 2,65 млн. лв. са влезли от наложени глоби, имуществени санкции и неустойки, свързани с 
приватизационния процес. 
Всички други движения по сметката на фонда през годината са били свързани с трансфери от универсалните пенсионни 
фондове към Сребърния фонд и от Сребърния фонд към фонд "Пенсии" на Държавното обществено осигуряване. Става 
дума за партидите на хората, които са се отказали да се осигуряват в частен фонд за втора пенсия и са избрали само 
държавното обществено осигуряване. 
Причините за бавния темп на увеличаване на парите в Сребърния фонд не е само фактът, че през годините те не са били 
инвестирани. На първо място е затихващата приватизация и наред с това различни законови изменения, 
които отклоняваха за други цели приходите от раздържавяване и концесиониране. Например през 2010 г. бе създадена 
Държавната консолидационна компания и парите от приватизацията на държавните дружества под шапката на тази 
компания постъпват директно в държавния бюджет. Освен това в закона за държавния бюджет всяка година се приемат 
изрични текстове, които се посочва постъпления от кои концесии няма да влизат в Сребърния фонд. Пример - все още 
неполучения еднократен приход от 480 млн. лв. от концесията на летище "София". 
Нито лев през последните години не е постъпил във фонда и от бюджетните излишъци, които в края на всяка година се 
стопяват само за месец и държавният бюджет излиза на нула или на минус. 
 
√ Щатът в общините набъбва насред кризата 
Увеличавал се обемът на работа на чиновниците 
Въпреки пандемията и последствията й в икономически план, общинският щат постепенно отново започна да набъбва. 
През последните 12 месеца броят на чиновниците в местната власт следва вълнообразна тенденция – годината стартира 
с нови работни места в администрациите, които бяха следствие от обещания на местния вот през есента на 2019 г.; в края 
на пролетта бяха предприети съкращения след първата вълна на пандемията (Кюстендил, Ямбол, Смолян, Велинград...), 
а сега отново стартират назначения. В повечето случаи те се следствие от създаване на нови структури. Мотивите за по-
големия щат навсякъде са сходни – нараснал обем на работата и стремеж към по-добра ефективност след 
преобразуванията. Едно от възможните обяснения за новите разходи е, че парите от централния бюджет за дейност 
„Общинска администрация“ през 2021 г. са увеличени със 78,4 млн. лв. 
Така Видин увеличи щата със стотици бройки. В предприятието по чистотата, което ще заработи от 2021 г., ще бъдат 
назначени 221 служители. За тях, според съветници, дискутирали темата на сесията на местния парламент на 21 
декември, ще са нужни 3.5 - 4 млн. лв. за заплати. Отделно от това се създава и предприятие по социалните дейности. В 
Кюстендил щатът наброява вече 245 бройки, след като се създадоха нови отдели - здравен с 12 служители, правен със 7, 
по туризъм и култура след разделяне на досега съществуващ - с 12 бройки. Преобразуванията не подминаха и Варна – 
районните администрации „Одесос“, „Младост“ и „Владислав Варненчик“ имат по един нов зам.-кмет, а общинското 
предприятие "Общински паркинги и синя зона" се увеличи с 21 служители. 
НОВИ И СТАРИ 
Бургас предприе действия по преструктуриране, които ще доведат до преминиването на няколко общински звена под 
шапката на други. Това ще редуцира част от персонала. Но пък ще бъдат назначени нови 30 служители по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”. 
 
√ „Сиела Норма” отново ще достави машините за гласуване 
С 1200 лв. по-евтина оферта фимата предвари конкурента си „ЛЕКС.БГ”  
„Сиела Норма” ще достави машините за гласуване за предстоящите парламентарни избори. С оферта от 43 198 800 лв. с 
ДДС дружеството спечели обществената поръчка, обявена от Централната избирателна комисия (ЦИК) за 9600 
устройства. Това става ясно от решение на комисията, публикувано в сряда. 
Успехът на фирмата не беше изненада. „Сиела Норма” изпълнява тази услуга откакто е въведено машинното гласуване 
през 2014 г. Например на европейските избори, проведени през 2019 г., дружеството достави 3000 машини. Разликата е, 
че докато миналата година устройствата бяха само наети за евровота, този път ЦИК ще ги закупи, за да бъдат използвани 
и за всички избори занапред – с изключение на местните, за които Изборният кодекс не предвижда машинно гласуване. 
На второ място за обществената поръчка беше класирана „ЛЕКС.БГ”, чиято оферта беше за 43 200 000 лв. с ДДС. Иначе 
казано, „Сиела Норма” е предварила конкурента си с предложение по-евтино с едва 1200 лв. 
За конкуренция всъщност е трудно да се говори, тъй като и двете търговски дружества предлагат машини от една и съща 
марка – „Смартматик”. Този факт, както и почти пълните прилики между офертите на „Сиела Норма” и „ЛЕКС.БГ”, 
предизвика подозрения сред членовете на ЦИК, че всъщност кандидатите за поръчката предварително са се сговорили 
помежду си. В крайна сметка обаче изборните комисари се примириха и одобриха победителя. Нямат и особен избор, 
тъй като до парламентарния вот има едва 3 месеца. 
ДРУГИТЕ КАНДИДАТИ – ОТСТРАНЕНИ 
От участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка са били отстранени на различни основания юридическите 
лица „ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП“, „КОНТРАКС“, „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ и физическото лице Михаил Вишанин, 
представляващ „ДОМИНИОН ВОУТИНГ СИСТЕМС, ИНК“. 
Още преди да бъдат подадени офертите, ЦИК отстрани други двама кандидати – „Български машини за гласуване” и 
Иван Иванов. 

https://www.cik.bg/bg/decisions/1924/2020-12-30
https://www.segabg.com/node/64771
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√ Вучич отложи откриването на Балкански поток за 1 януари 
Не се посочват причини, но се твърди, че той ще пусне газ в 6 сутринта на първия ден от 2021 г. 
Откриването на „Балкански поток“  ще се състои на 1 януари, а не на 30 декември, както беше планирано по-рано, 
предава ТАСС, като се позовава на Танюг. Руската агенция нарича газопровода продължение на газопровода „Турски 
поток“ в Сърбия. 
Според агенциите сръбският президент Александър Вучич ще открие газопровода на 1 януари в 06:00 ч.  в община 
Жабал. Причините за отлагането на церемонията по откриването не са посочени.  
По-рано сръбският лидер заяви, че газопроводът „Балкански поток“ е изпълнен с газ, а официалното му пускане ще се 
състои на 30 декември. Преди това, в резултат  от преговорите с руския външен министър Сергей Лавров, Вучич обяви, че 
Сърбия ще пусне газ през Балканския поток на 29 или 30 декември. Коментирайки възможните санкции на САЩ заради 
закупуването на руски газ, Вучич категорично се противопостави на "рекета на външната политика" и отбеляза, че никой 
"не смее да забрани <...> да зарови тръби в земята си" и да купува по-евтино гориво. 
Участъкът, минаващ през Сърбия, е продължение на един от двата клона на „Турски поток”, открит на 8 януари 2020 г., 
през който газът от Русия трябва да тече към Турция, а след това към България, Сърбия и Унгария. Дължината на участъка 
е 403 км, а проектният капацитет е 13,9 милиарда кубически метра газ годишно, коментира още руската агенция. 
Точно ТАСС обяви още в началото на ноември, че Балкански поток е завършен.  За САЩ това е просто продължение на 
Турски поток. На няколко пъти Вашингтон даде да се разбере, че ще има санкции. 
 
√ Участъкът на "Северен поток-2" в германски води е завършен 
Хайко Маас: Не планираме да отстъпим в спора със САЩ за този газопровод 
Nord Stream 2 завърши работата по газопровода "Северен поток-2" в изключителната икономическа зона на Германия, 
съобщава РИА Новости.   
Руският кораб за полагане на тръби "Фортуна" напусна строителната площадка  в Балтийско море, което означава, че 
всичко по участъкът от 2,6 км от проекта в германските води е готово. По-рано този месец - на 5-ти декември, руският 
кораб за полагане на тръби поднови работата по тръбопровода, който ще пренася природна газ директно от Русия към 
Западна Европа, заобикаляйки Украйна. Работата беше спряна за една година поради рисковете от американски 
санкции. 
Тръбопроводът, който се очаква да струва над 10 млрд.евро, ще направи Западна Европа по-зависима от руския газ, а 
Вашингтон заяви, че този проект ще компрометира европейската енергийна сигурност, докато Кремъл определи 
заплахите за санкции от страна на САЩ като "нелоялна конкуренция". 
Само преди няколко дни САЩ притиснаха ЕС и Германия с искане за налагане на мораториум върху строителството на 
газопровода "Северен поток-2". Това се случи чрез официално изявление на американското посолство в Берлин, 
направено от изпълняващия задълженията на посланик в немската столица Робин Куинвил и публикувано във вестник 
"Handelsblatt". Според Кунвил, подобно решение ще е сигнал, че ЕС повече няма да се примирява и не 
толерира "постоянното злонамерено поведение на Русия". "Този газопровод е не само икономически проект, но и 
политически инструмент на Кремъл за отстраняване на Украйна и разделяне на Европа “, обяви посланикът. Въпреки 
острите критики на САЩ, Германия и Русия възобновиха строителните работи по спорния газопровод "Северен поток-2" 
Корабът "Фортуна" трябва да продължи строителството на тръбопровода в датски води през следващия месец. 
Германия не планира да отстъпи в спора със САЩ за "Северен поток 2", обяви в същото време външният министър на 
Германия Хайко Маас, цитиран от БНР. Според него Берлин няма да промени политиката си по отношение на проекта за 
газопровод, изграждан в партньорство с руската държавна енергийна корпорация "Газпром", независимо от 
предстоящите виждания на новата американска администрация по този въпрос. "Не е нужно да ни се говори за 
европейски суверенитет, ако под това се разбира да правим всичко в бъдеще така, както Вашингтон иска от нас", заяви 
Маас. Германският висш дипломат призна, че има и ще продължава да има разногласия между Берлин и САЩ, но 
добави, че е важно, че "сме съгласни по централните стратегически и геополитически въпроси, че сме от една и съща 
страна на игралното поле". 
 
√ И британският парламент гласува търговската сделка с ЕС 
Преди това документът бе подписан в Брюксел от Урсула фон дер Лайен и Шарл Мишел 
Британските депутати в Камарата на общините гласуваха с мнозинство от 448 гласа за одобряване на споразумението за 
търговските отношения между Обединеното кралство и ЕС след Брекзит, предава БНР.  
Със 521 гласа „за“ и 73 „против“ депутатите в долната камара на парламента изпратиха документа в Камарата на 
лордовете за обсъждане и гласуване.  Убедителното гласуване в полза на сделката е в резултат на голямата подкрепа от 
лейбъристите в опозиция, които на практика нямат голям избор, защото ако гласуват против споразумението,  което не 
харесват, ще бъдат обвинени, че гласуват за Брекзит без сделка.  
Британският премиер Борис Джонсън по-късно подписа споразумение за търговия и сътрудничество с ЕС след 
Брекзит, което беше постигнато миналата седмица, показа телевизионният канал Sky News. Джонсън отбеляза, че е готов 
да започне прилагането на споразумението от следващата седмица, и също така благодари на представителите на ЕС и 
Великобритания, които са работили по сделката. "Искам да изкажа своята благодарност на всички, които са работили по 
споразумението", каза той след подписването на документа. 
Гласуването в Европейския парламент ще бъде по-късно през януари, но това няма да попречи на прилагането му от 1 
януари, защото постоянните представители на страните членки на ЕС вече го одобриха, добавя Националното радио. 

https://tass.ru/ekonomika/10389447
https://www.segabg.com/hot/category-economy/balkanski-potok-e-zavurshen
https://ria.ru/organization_Nord_Stream_2/
https://www.handelsblatt.com/
https://www.segabg.com/hot/category-foreign-country/germaniya-i-rusiya-ne-poslushaha-sasht-i-vuzobnoviha-severen-potok-2
https://www.segabg.com/hot/category-foreign-country/germaniya-i-rusiya-ne-poslushaha-sasht-i-vuzobnoviha-severen-potok-2
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По-рано, точно в 11 ч. българско време председателят на Европейския съвет Шарл Мишел и председателят на 
Европейската комисия Урсула фон дер Лайен парафираха документа за търговската сделка. След това той бе изпратен 
към Лондон, където по-късно вчера го парафира и британският премиер Борис Джонсън. 
Спогодбата ще има временна сила за два месеца, след като Великобритания напусне единния пазар на 1 януари 2021 г. А 
Европейската комисия има срок до 28 февруари, за да завърши целия процес на ратификация, който включва и гласуване 
от Европейския парламент. 
Британците гласуваха на референдум за Брекзит през 2016 г. с 52% „за”. Обединеното кралство официално напусна ЕС в 
края на януари 2020 г. и оттогава е преходен период, т.е. все още спазва правилата на ЕС, докато се разработва новият 
търговски режим. Брюксел и Лондон постигнаха споразумение за след Брекзит едва на 24 декември, след месеци 
преговори и само седмица преди края на преходния период. 
Преговорите бяха напрегнати и остри, като споровете бяха по три ключови въпроса: риболовът, който е икономически 
маловажен, но политически значим; т.нар. равнопоставени условия, при които ЕС искаше да защити целостта на 
единния пазар срещу нелоялна конкуренция, като гарантира, че Великобритания не използва прекомерни държавни 
субсидии или не намалява своите регулаторни стандарти, като същевременно има достъп без тарифи и квоти; и 
управлението, което засяга начина, по който сделката ще бъде приложена. 
В крайна сметка, според главния преговарящ за ЕС - Мишел Барние, споразумението предвижда свободна търговия без 
квоти и тарифи, неограничен достъп до територията, морското и въздушното пространство и балансиран достъп до 
морските ресурси. 
Британският премиер Борис Джонсън заяви, че Брекзит не е раздяла с ЕС, а само е разрешил въпроси, които са 
усложнявали отношенията между Обединеното кралство и други европейски държави в продължение на десетилетия.  
„Великобритания отваря нова страница в историята си, като сключва споразумение относно формата на бъдещите 
отношения и свободната търговия с ЕС и поддържа тесни връзки с континента - се казва в изявление от кабинета на 
Борис Джонсън, което той постави като акцент вчера в обръщение към британския парламент, преди одобряването на 
текста на споразумението. - Сега ще отворим нова страница в историята на нашия народ, сключвайки търговски сделки 
със страни по света в допълнение към споразуменията, които вече сме постигнали с 63 държави, и потвърждавайки 
ролята на глобална Великобритания като либерална, отворена за света сила на доброто”. 
Според Джонсън Великобритания, която винаги е стояла отделно в ЕС и в крайна сметка понякога е играла разрушителна 
роля в общността, сега ще се превърне в „приятелски съсед“ за Евросъюза, винаги готов да работи заедно с Брюксел, 
ако интересите им съвпадат. 
Заради гласуването на споразумението британските депутати прекъснаха коледната си ваканция вчера. 
 
√ До 8 г. Китай ще е най-голямата икономика в света 
Азиатските държави се справят по-добре с последиците от пандемията, твърдят британски анализатори 
Китай ще задмине САЩ и преди края на десетилетието ще стане най-голямата икономика в света заради кризата, която 
Америка преживява с пандемията, твърди доклад на Центъра за икономически и бизнес изследвания - британска 
консултантска група. В годишната си прогноза за перспективите за растеж на 193 страни, анализаторите посочват, че за 
разлика от повечето развити държави Китай бързо преодоля сривовете от пандемията и за 2020 г. се очаква да бъде 
единствената от големите сили с ръст на БВП от 2%. В САЩ се очаква свиване с 5%, с което ножицата между двете сили 
ще се затвори. 
В глобален мащаб в БВП се очаква намаление от 4.4% за годината - най-големият годишен срив от Втората световна 
война насам, посочват от центъра. "Голямата новина в тази прогноза е скоростта на растежа на китайската икономика. 
Очакваме в следващите пет години тя да влезе в групата на страните с най-висок доход и да задмине САЩ цели пет 
години преди очакваното досега", коментира Дъглас Макуилямс от центъра, цитиран от "Гардиън". Годината се оказва 
добра и за други азиатски икономики, поради което анализаторите смятат, че западните политици, които не се справиха 
с пандемията, трябва да гледат повече към Азия вместо само един към друг. 
Делът на Китай в глобалния БВП се увеличи от 3.6% през 2000 г. на 17.8% през 2019 г. и продължава да расте, казват от 
британската консултантска група. През 2023 г. се очаква брутният национален доход на страната да надхвърли 12 536 
долара на глава от населението, с което държавата да влезе в групата на най-развитите по дефинициите на Световната 
банка. Дори така обаче жизненият стандарт на Китай ще остане по-нисък от този в САЩ и западноевропейските страни. В 
САЩ средният национален доход е малко над 63 000 долара, а във Великобритания - около 39 000 долара. 
Според прогнозата на центъра проблемите с околната среда ще оказват сериозно влияние върху световната икономика в 
следващите 15 години, след като напоследък техният негативен ефект се проявява по-бързо от очакваното. До 2035 г. 
морското равнище ще се повиши с 45 см спрямо нивото си от 2000 г. Само преди две години очаквахме далеч по-бавно 
повишение - 20 см до 2030 г., посочват британските анализатори. 
Тъй като повече държави заявяват намерение в следващите десетилетия да постигнат нулеви въглеродни емисии, 
цените на петрола ще падат, като вероятно ще бъдат под 30 долара за барел до 2035 г., посочват авторите на доклада. 
 
√ Къде сме? Три отговора от 2020-а 
Когато човечеството се забрави, мечът пада. Но то не спира да се надява 
Чува се откъде ли не – не e имало такава година, не е идвало такова чудо на главите ни. Уникална била 2020-а, с ковида 
сякаш най-вече. Май вярно е така: няма да забравя кадрите с опустелите улици на градове, които по принцип бъкат от 
живот – Венеция, Рим, Берлин, Амстердам, Париж... Особено Париж, който дори атентаторите не уплашиха и се вдигна 
след стрелбата в „Батаклан” още по-забавляващ се, още по-жив, още по-шумен, за да покаже, че няма да изостави 
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образа си на световна столица на фриволността. А сега гол, обезлюден, свил се в себе си. Какво да кажем за останалия 
свят: там, където искаха да не обръщат внимание на „китайския вирус”, както го нарече Доналд Тръмп, си изпатиха – 
Бразилия, САЩ, Индия. Е, не че другаде не усетиха силата му – Испания, Италия, Белгия, но взеха се мерки, поозаптиха го. 
COVID- 19, освен че ни стресна, ни и накара да се чувстваме уникални: не са си патили други като нас, не са се 
самозатваряли, не са се бояли толкова... 
Дали? 
Няма да отварям дума за войните, не дай боже, такъв вихър да ни сполети, тогава всичките ни мисли за уникалност ще 
хвръкнат по дяволите, ще мислим само за оцеляване, и то животинско, 
на биологично ниво оцеляване 
Примо Леви го е описал в „Нима това е човек”. Иска ми се даже да кажа, че го е описал великолепно, но знам, че да се 
използва такава дума за книга, която разказва за унижения и извращение, ще е само по себе си извращение. Но от друга 
страна, такива книги ни сочат, че самата идея, че едва ли не ние преживяваме нещо, което никога не е било, е малко 
идея самомнителна, самоуверена, високомерна. През главата на човечеството са минавали всякакви беди – и велико 
преселение на народите, и велики схизми, и кръстоносни походи, и черна чума, и Колумбови открития, и стогодишни, 
тридесетгодишни и опиумни войни, и все велики революции, тъй че да се мислим за едва ли не единствените във 
времето е малко прекалено. Неслучайно, когато избухна ковидът, се появиха толкова спомени от испанския грип, 
инфлуенцата, покосила сума ти народ след края на Първата световна война. Сещам се за една снимка, много симпатична: 
две млади момичета с характерните за онова време плисирани поли и плетени жилетки, хванали се под ръка, със 
засмени очи, а на устата им – маски. Пазят се и те от зараза, от испанската зараза. Тя наистина отнася огромно количество 
души, 2.3 милиона, сред които и наистина уникални, Гийом Аполинер например. Нашият Иван Милев също е нейна 
жертва, макар и по-късно, през 1927 г., точно когато животът му потръгва: художник е на Народния театър, живее в 
импозантна къща в центъра на София, картините му се търсят, известността го преследва. Така че нека не се броим за 
толкова пострадавши, бедствията висят като дамоклев меч над главата на човечеството през цялата му история. И 
когато се забрави това човечество, мечът пада... 
И все пак – къде сме? 
2020 г. беше последната, за която важеше приетият преди това бюджет на Европейския съюз, и трябваше да се появи 
нов. Да се появи, ама не – Полша и Унгария се запънаха, не щат да им ровичкат в правосъдието и политическите 
движения, броят го за намеса във вътрешните работи. Донякъде и са прави нашите централноевропейски събратя да се 
страхуват: и двете бяха жертва на доктрината за ограничения суверенитет, а и я изпитаха на гърба си – унгарците през 
1956 г., поляците – през 1980 г. Разбира се, това не значи, че внезапно танкове на ЕС ще се окажат в центъра на Варшава 
и Будапеща – това да не ни е Съветският съюз; но пък, от друга страна, парите май са по-силни от танковете. Нали го 
установихме този парадокс още в началото на промените: Германия загубила войната и засипана от стоки и 
благоденствие, СССР я спечелил, ама крета сред дефицит и недоимък. С други думи, да ти спрат финансовите потоци е не 
по-малка инвазия, няма как да не се подразниш. Е, събратята биха могли да бъдат малко по окумуш, не така вироглави, 
сиреч от нас да се поучат: казваме ние „Добре!”, пък после си правим каквото искаме и както ни хареса. Досущ като в 
казармата. Или като южните съседи гърците, които с тая византийска стратегия сума ти фондове оголиха, докато най-
накрая Европа се усети и тях оголи. Ама пак не докрай, въпреки че поставяше условия – солидарността задължава... Като 
че ли ще задължи и този път – Европа все успява да намери компромис, макар че все по-трудно става. А 2021 г. чука на 
вратата и ако не се намери – хоп! – може да излезе, че без бюджет остава. А има ваксини да плащаме, нали така?... 
Та първият отговор на това къде сме май е този – до под кривата круша. 
Там сме, изглежда, под кривата круша, и във взаимоотношенията си със Северна Македония. Ние ли криво им говорим, 
те ли криво ни разбират, ама българското вето за започване на преговори никак не им се нрави, никак. Ние се натискаме 
да сме им братя, ама 
насила братство става ли? 
Продължават да се отделят от нас като славяни, нас ни броят за татари, че и доказателства изкарват. Как обаче ще сме 
татари, след като по времето на Аспарух, когато пресича Дунава и се установява в Онгъла, такъв етноним „татари” 
изобщо не е съществувал – сложно е да се каже. Татарите се появяват на историческата карта едва през ХI-XII век, и то 
благодарение на един техен заклет враг – монгола Чингиз хан. Те убиват баща му Есугей (отравят го, за да бъдем точни), 
а той – след като събира около себе си „хора на дългата ръка”, им го връща тъпкано, като ги разбива и ги включва в 
пределите на едва започващата да се ражда Монголска империя. Вярно, че е имало татарин, по-скоро монгол, узурпирал 
българския престол в края на XIII век, синът на Ногай Чака, но него нито го признаваме, нито дълго го търпим. А ако иде 
реч, не друг, а тъкмо прост българин от Североизтока, Ивайло Лаханата, се справя с татарските орди, опустошаващи 
страната. 
Колкото до окупацията през Втората световна война, войските ни са посрещнати с овации, макар това да не значи много 
– в тия години българите с бъклици и цветя посрещаме първо немците, а после и руснаците. Тук, на Балканите, сме 
научени: 
дай на силния една ракия, 
та така – ако не ти стане приятел, поне враг да не ти е. С езика ситуацията е по-сложна: че вече трудно ги разбираме 
северномакедонците, факт е, но пък те ни разбират без много-много да се зорят – пак е факт. Което значи, че е имало 
време, дето на един език сме си говорили, не сме си ги броили за чужди. А историята, дето ни е удряла по главите, и тя 
ни е обща; едва Титова Югославия ни разделя, и то така, че вече хич не можем да се разберем. 
Та вторият отговор на въпроса къде сме май е този – всеки под своята черга, пък тя къса. 
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А на културата като че ли се оказа най-къса. Изведнъж епидемията опразни концертни зали, театри, галерии – всичко. 
Някога хората при такива чуми са се събирали някъде на чист въздух и са създавали „Декамерон”, ние обаче бяхме най-
възпрепятствани именно да създаваме. Вярно, италианците пееха по балконите, македонци приспособиха „О, белла, 
чао” на „Корона, чао”, но това са само ситуационни реакции, много планове пропаднаха. Какво говоря – вирусът затвори 
дори стадионите, сякаш не е вирус, а световна война. То вероятно поради това мнозина се изпробваха с военни 
метафори да опишат каква напаст ни е налетяла, но може би по-добри са не военните, а спортните: през цялото време 
досега той ни нападаше, ние се отбранявахме. 
Все едно цялото човечество се беше превърнало в български национален отбор – който го хване, все го бие. Японската 
олимпиада се отложи с една година, Шампионската лига завърши по никое време и само с по една елиминационна 
среща, да не говорим за празните трибуни и замлъкналите агитки. Дори Кубрат Пулев го набиха почти без публика. 
Излезе изведнъж, че онова, което смятахме за празно забавление, ни е всъщност жизнено необходимо: дори премиерът 
се оплака, че му липсват английските мачове. На него мачове, на други концерти; доколкото знам, дори Новогодишният 
празничен концерт на Виенската филхармония ще се състои без публика. И честно казано, не си представям как ще стане, 
след като едно от най-очарователните случвания бяха заиграванията на диригента с публиката. 
Древната максима за здрав дух в здраво тяло се преобърна: болни стадиони – 
болни зали, болни и празни 
Е, можехме да четем книги, но как, след като мнозина от нас са отвикнали? Затова се втурнахме да пишем и четем във 
фейсбук, туитър, линкедин, които изведнъж се обърнаха на Ганково кафене. Противостоянието срещу вируса заместихме 
с противостояния един срещу друг. Социалните мрежи усилиха ефекта от разделенията, разминаванията, несъгласията: 
едни четат само туитовете на Тръмп и го аплодират, други пък четат тези на опонентите му и го ругаят. Политиката – 
може би поради липса на футболни мачове – се превърна във футболен мач: „наш’те” срещу „ваш‘те”. Видя се в Америка, 
видя се във Франция, видя се в България. Няма ли зрелища – тогава ние самите ще си ги организираме. Е, не без 
помощта на управленците: полицейското насилие в Съединените щати си е открай време болезнена рана, във Франция 
Макрон слуша единствено себе си, та се налага да му напомнят я „жълти”, я други жилетки, че има и мнения, различни от 
неговото; в България пък хвърлянето на яйца, развалени домати, че даже и павета срещу правителствени сгради, се 
превърна в най-разпространения спорт. Мачове ли няма? Театър ли няма? Спектакли ли няма? Или концерти? Ето ви, 
драги зрители и потребители на социалните мрежи, и мачове, и театър, и спектакли, и концерти. Вярно, тия не галят 
ухото, особено на властта, но пък хич без шум може ли? Не може, затова си го създаваме. 
Та третият отговор на въпроса къде сме май е този – от шумотевицата не можем да разберем. 
И от трите отговора на въпроса „Къде сме” следва едно-единствено нещо – и ние самите не знаем, а май и никъде не 
сме. Стоим си затворени по домовете – объркани и ошашавени, с маски излизаме навън – пак объркани и ошашавени, с 
дезинфектанти се поливаме – и пак не можем да се намерим. Човечеството се докара до хал, който нищо добро не му 
обещава, но то пък не спира да се надява. Преди година на Нова година, тази година – на ваксините. 
Проблемът е обаче, че никога не се надява на себе си... 
 
Мениджър 
 
√ Борисов: Ще гарантираме прилагането на мярката 60/40 до края на септември  
Удължаваме мярката 60/40 до края на март, а в следващите седмици ще гарантираме прилагането й до септември 2021 
г. Продължаваме подкрепата за туризма и транспорта с мярката 80/20, а от първи януари въвеждаме помощта от 75/0 за 
затворените бизнеси. Това заяви премиерът Бойко Борисов на вчерашното заседание на Министерския съвет. 
Борисов беше категоричен, че правителството ще продължи да оказва подкрепа на българите, засегнатите от 
пандемията, както и на най-уязвимите групи от населението. 
По отношение на мярката 60/40 министър-председателят изтъкна, че държавата заделя огромен финансов ресурс за 
приложението й. „Днес разпределяме 300 милиона лева от бюджета за 2021 г. за удължаване на мярката 60/40 до март, 
с което ще запазим 180 000 работни места. А с още 300 милиона лева гарантираме приложението на подкрепата до 
септември“, подчерта премиерът Борисов. До момента по мярката са изплатени над 627 млн. лв. и са запазени 250 000 
работни места. 
Правителството реши също да удължи до 31 март 2021 г. срокът за изплащане на компенсации с цел запазване на 
заетостта в размер на 290 лв. месечно на работниците, служителите и самоосигуряващите се лица от секторите 
„Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“. 
„Допустимите кандидати по мярката са работодатели от секторите пътнически и градски транспорт, пътнически 
сухопътен транспорт, хотелиерство, ресторантьорство. Право на подпомагане по тази линия имат и самоосигуряващи се 
лица с дейност в същите сектори, както и упражняващи свободна професия, и еднолични търговци“, заяви министърът на 
труда и социалната политика Деница Сачева. 
До този момент по мярката са разплатени 43 милиона лева и са запазени около 30 000 работни места. За удължаването й 
до края на март са осигурени още 40 милиона лева, които ще бъдат отпуснати от Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“. „Това означава, че общо ще бъдат дадени 83 милиона лева“, подчерта министър-председателят.  
Премиерът Борисов акцентира и върху важността на мярката 75/0 за затворените бизнеси. „Работниците от затворените 
от 1 до 31 януари бизнеси ще получават компенсации в размер на 75% от осигурителния си доход. Това е повече от 
досегашните 24 лв., които даваме и е за наетите на 8-часов работен ден. На практика мярката означава, че 
работодателите не дължат нищо, а работниците им получават 75% от дохода си“, посочи министър-председателят. Дотук 
кандидатствалите по мярката са над 5000 работодатели за 23 000 работници, което струва на държавата 11 млн. лв.  
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√ Над 1,7 млн. MWh са изтъргувани на пазар „Ден напред“ през декември  
Рекордните 1 754 887,8 MWh са изтъргувани на пазар „Ден напред“ през декември. Това е най-високата месечна 
стойност постигана от създаването на сегмента през 2016 г., отчита Българска независима енергийна борса (БНЕБ). 
„Отличните резултати се дължат на усилията на всички търговски участници, на които в края на тази година сме повече от 
признателни и благодарни. Гледаме с оптимизъм към новата 2021 г. и сме убедени, че предстоят още успехи“, 
коментира Константин Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ. 
В момента активните участници на пазара „Ден напред“ са 83. 
Актуална статистическа информация за пазар „Ден напред“ на БНЕБ, може да бъде намерена ТУК. 
 
√ Инфографика: Най-големите технологични сделки през 2020 година 
Повечето индустрии изпращат тежка година, изпълнена с трудности и загуби. Изключение прави технологичната, която е 
в разцвета си повече от всякога. 
След силния удар на COVID-19 през март компаниите в сектора започнаха да отбелязват стремглав ръст на потребителите 
и приходите, тъй като мнозина останаха приковани зад стените на домовете си заради въведените от правителствата 
ограничения. 
Така през 2020 г. технологичните гиганти се възползваха от възможността да развият бизнеса си с големи сливания и 
придобивания след спокойната 2019-а, когато технологичната инвестиционна активност спадна, пишат от Visual Capitalist. 
От платформата представят инфографика с най-големите сделки на стойност над 1 млрд. долара използвайки данни от 
Computerworld. 
Най-скъпата придобивка е на един от големите разработчици на графични системи Nvidia. Компанията отправи оферта за 
придобиване на британският дизайнер на чипове Arm от японския технологичен конгломерат SoftBank за 40 млрд. 
долара. Сделката обаче все още не е получила одобрение от регулаторите на няколко страни, от които зависи дали тя ще 
се осъществи. Междувременно AMD се сдоби с доставчика на програмируеми логически устройства Xilinx срещу 35 млрд. 
долара, а софтуерната компания за облачни услуги Salesforce плати 27.7 млрд. долара за приложението за бизнес 
комуникация Slack. 
Ето кои са останалите големи сделки. 
 

 

https://bit.ly/38IZFva
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√ Петролът поевтинява в последната сесия за годината 
Световните петролни пазари изгубиха около една пета от стойността си през 2020 г., след като строгите ограничителни 
мерки срещу разпространението на коронавируса парализираха голяма част от глобалната икономика. Цените на 
петрола обаче се възстановиха частично на фона на мащабните пакети за стимулиране на икономиката, приети от редица 
правителства, пише Ройтерс. 
Към 8:30 часа българско време цената на сорта Брент сепонижи с 0,04 долара, или -0,08%  до 51,59 долара за барел, 
докато американският лек суров петрол WTI поевтиня с 0,06 долара, или 0,12%,  до 48,34 долара за барел. 
Двата сорта почти удвоиха стойността си спрямо априлското дъно, когато американският лек суров петрол достигна 
отрицателни цени за първи път в историята. 
Петролът бе подкрепен през последните седмици от започналата имунизация в някои части на света, но 
продължаващите карантинни мерки ограничават печалбите. 
На 4 януари предстои среща на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните партньори сред 
които Русия, групата, известна като ОПЕК+. Очаква се страните износителки да увеличат добива си на петрол с 500 хил. 
барела на ден през януари след рекордните съкращения през тази година. 
 
√ Ръст на борсите в Европа след одобрението на ваксината на AstraZeneca от Великобритания  
Водещите европейски борсово индекси регистрираха повишения в ранната търговия в сряда, след като Великобритания 
одобри за спешна употреба ваксината срещу COVID-19 на AstraZeneca, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст 0,76пункта, или 0,19%, до 402,37 пункта, оставайки в диапазона на 10-
месечения връх, достигнат в предходната сесия. Немският показател DAX се повиши със 7,25 пункта, или 0,05%„ до 13 
768,63 пункта. Френският измерител CAC 40  напредна с 6,31 пункта, или 0,11%, до5 618,1 ункта. Водещият индекс на 
Лондонската борса FTSE 100 се повиши с 4,93 пункта, или 0,07%, до 6 607,58 пункта. 
„Има няколко фактора, които подсказват, че апетитът към рисковите активи е висок. Надяваме се, че през следващата 
година ваксините ще започнат да противодействат на ефекта от пандемията и че икономическата активност ще започне 
да се нормализира“, коментира Ръс Молд от AJ Bell 
Акциите на AstraZeneca поскъпнаха с 0,74%, след като Обединеното кралство стана първата страна в света, одобрила 
нейната ваксина, разработвана съвместно с Оксфордския университет. 
Това подкрепи допълнителни британските пазари, след като миналата седмица Лондон и Брюксел договориха сделка за 
Брекзит, избягвайки хаотичното излизане на Обединеното кралство от блока в края на годината. Очаква се днес 
британският парламент да одобри сделката. На този фон акциите на британските банки HSBC, Lloyds Banking Group и 
Barclays поскъпнаха с 1,86%, 1,85% и 1,37%. 
Европейският банков индекс SX7P, който е сред най-лошо представящите се през тази година заедно с енергийният, се 
повиши с 0,88%, след като испанските кредитори Unicaja и Liberbank съобщиха, че ще се слеят, създавайки петата най-
голяма банка в страната. Акциите на Unicaja поскъпнаха с 0,63%, а тези на Liberbank поевтиняха с 5,17%. 
Сделката е поредният сигнал за ускоряване на консолидацията в банковия сектор, след като по-рано този месец бе 
одобрено сливане между държавната Bankia и Caixabank. 
Туристическият индекс SXTP се повиши с 0,82% на фона на започналата срещу COVID-19 на континента, която подхрани 
надеждите, че страните може скоро да разхлабят ограничителните мерки срещу пътуванията. 
Понижения на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса не успяха да се задържат на рекордните си върхове във вторник, след 
като разширяването на пакета от стимули, одобрен от Конгреса, изглежда все по-малко вероятно. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 68,3 пункта, или 0,22%, до 30 335,67 пункт. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се понижи с 8,32 пункта, или 0,22%, до 3 727,04 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq изтри 49,2 пункта от стойността си, или 0,38%, достигайки ниво от 12 850,22 пункта. Сесията във 
вторник сложи край на тридневната серия от повишения на Dow и S&P 500. 
Дотук се стигна, след като лидерът на републиканското мнозинство в Сената на САЩ Мич Макконъл блокира опита на 
Чък Шумър, който е лидер на демократичното малцинство в горната камара на Конгреса, да предложи за бързо 
одобрение законопроект, който да увеличи еднократните директни плащания към повечето американци, част от пакета 
със стимули, от 600 на 2000 долара. Законопроектът бе одобрен от Камарата на представителите в понеделник. 
Увеличението на сумата бе предложено от президентът Доналд Тръмп, който вчера написа в Twitter: „Освен ако 
републиканците нямат желание за смърт, а и това е правилното нещо, те трябва да одобрят плащанията по 2000 
възможно най-бързо. 600 долара не са достатъчни!“ 
Повечето републиканци в Сената са против увеличаването на сумата по плащанията, но някои сенатори изразиха 
подкрепа за чековете от 2000 долара. 
Междувременно акциите на Applе и Home Depot поевтиняха с 1,33% и 1,13%, допринасяйки за загубите на Dow. Тези 
загуби обаче бяха компенсирани в известна степен от поскъпването на книжата на Intel с 4,93%, след като хедж фондът 
Third Point призова компанията да проучи нови възможности за развитие на фона на загубите на пазарен дял от редица 
конкуренти. 
Въпреки пониженията от вчера, трите основни борсови индекса в САЩ са на път да завършат годината с изключително 
силни резултати. 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 като Apple, Amazon и Facebook се оказаха големите печеливши от пандемията от 
COVID-19. 
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Разнопосочна търговия в Азия 
Азиатските борсови индекси регистрираха смесени резултати в сряда, следвайки пониженията на Уолстрийт, предаде Си 
Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи със 123,98 пункта, или 0,45%, до 27 444,17 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi регистрира ръст от 52,96 пункта, или 1,88%, до 2 873,47 пункта. Това е последната 
търговска сесия за двата индекса, тъй като борсите в Япония и Южна Корея ще останат затворени на 31 декември. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 35,42 пункта, или 1,05%, до 3 414,45 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 30,18 пункта, или 1,34%, до 2 288,56 пункта. Хонконгският 
измерител Hang Seng се повиши с 578,62 пункта, или 2,18%, до 27 147,11 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се понижи със 17,9 пункта, или 0,27%, до 6 682,4 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно повишения в ранната търговия. Основният 
бенчмарк SOFIX отчете ръст от 0,79 пункта, или 0,18%, до 447,58 пункта. BGBX40 напредна с 0,24 пункта, или 0,24%, до 
101,30 пункта. BGTR30 изтри 0,48 пункта от стойността си, или 0,10%, достигайки ниво от 498,91 пункта. BGREIT се повиши 
с 0,07 пункта, или 0,05%, до 137,06 пункта 
 
Cross.bg 
 
√ Приблизително 2,5 милиона лични документа са издадени на български граждани през 2020 година  
В последния работен ден на 2020 г. работното време на всички звена „Български документи за самоличност" на 
територията на цялата страна остава непроменено. На 31 декември в София гражданите могат да подават заявления или 
да получат готовите си документи от 7.00 до 17.30 часа, а в останалите градове - от 8.30 до 17.30 часа. 
През 2020 г. са издадени почти 2,5 милиона лични документа на български граждани. Толкова се очаква да бъдат 
подменени и през следващата 2021 г. С оглед запазване на здравето на хората в условията на пандемия бе взето 
решението за удължаване на документите за самоличност. Срокът на валидност на личните карти, който изтича до 
31.01.2021 г. е удължен с шест месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответния документ. Това не е 
пречка гражданите да подменят документите си преди изтичането на удължения срок. Традиционно, звената „Български 
документи за самоличност" в София са най-натоварени, но като цяло не се наблюдава напрежение и прекалено голям 
наплив. Обслужването на граждани на гишетата се извършва в рамките на работния ден. 
 
√ От днес България получава природен газ от Азербайджан  
От 31 декември България започва да получава природен газ от Азербайджан. Това става възможно съгласно подписания 
договор на „Булгаргаз" с азербайджанската нефтена компания SOCAR за срок от 25 години. Новината беше съобщена от 
правителството на 22 декември. 
До началото на октомври следващата година природния газ ще получаваме през временна възможна точка на доставка - 
„Кулата", която свързва газопровода TAП с гръцката газопреносна система. Междувременно продължава изграждането 
на Междусистемната газова връзка Гърция - България. 
 
√ Светът посрещa Нова година без големи събирания и концерти  
Светът се подготвя да посрещне новата година по-необичайно от всякога. За първи път в новата история това ще се случи 
без големи събирания, празнични концерти и хора по площадите. 
В България ресторантите, заведенията и клубовете остават затворени и в празничната вечер. Продължават да са в сила 
ограниченията и за ресторантите в хотелите. Така, хората ще могат да посрещнат новата година само в домашна 
обстановка. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- 2020 - годината под знака на COVID-19. Какви са сценариите за пандемията през следващата - коментар на доц. 
Ангел Кунчев; 

- Д-р Гергана Николова след ваксината. Колко от личните лекари се имунизираха; 
- „Благодарим Ви, че Ви има!" - Софийската опера с послание към лекарите; 
- Пребит за 150 лева - разказ на 72-годишния пенсионер от село Езеро; 
- Посланик Марин Райков след сбогуването между Лондон и 27-те. Какво ще се случи с българите на Острова след 

1 януари; 
- Живот сред развалините. След земетресението в Хърватия - кой ще помогне на пострадалите?; 
- За първи път от 9 години - почти 2 500 бебета за 2020 в болница „Шейново"; 
- Абсурдите на годината. Какво намери място в класацията на Румен Бахов. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Новото злато: личните данни в мрежата; 
в. Труд - Втората пенсия - без полова разлика; 
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в. Телеграф - Гърмим с червена корона за Нова година; 
в. Монитор - Ново изискване за работа: Тест за антитела към CV-то; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Три вида втора пенсия от догодина, фондовете ще събират такса и върху нея; 
в. Труд -25 644 екоуреди сменят печките на въглища; 
в. Телеграф - Кабинетът отпуска 300 млн. лв. за мярката 60/40; 
в. Телеграф - Вадим още 125 млн. за ваксини срещу COVID; 
в. Монитор - Без бомбички и фойерверки за ЧНГ в Европа; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Харалан Александров, социален антрополог: Загубихме сигурността и спокойствието, че животът ни е 
предсказуем; 
в. Труд - Мегазвездата на родната естрада Васил Найденов пред "Труд": Пред природата всички сме много малки!; 
в. Телеграф - Певецът Васил Найденов: Само с пеене на живо предаваш емоция на публиката; 
в. Монитор - Актьорът Иван Бърнев: Човекът ще изчезне, ако престане да бъде духовно същество; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Ако се хлъзнем в спирала от избори?; 
в. Труд - Дежурният обзор на годината; 
в. Телеграф - Да посрещнем 2021 г. с вяра!; 
в. Монитор - Безопасността на играчките няма цена. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 31 декември 
София 

- От 10.00 ч. в Гранитната зала в Министерски съвет ще се проведе брифинг във връзка с актуалната обстановка с 
разпространението на COVID-19 и противоепидемичните мерки. 

- От 11.00 ч. пред сградата на ГД „Национална полиция" ще се състои брифинг. 
- От 17.00 ч. в Национален музикален театър ще се състои новогодишен спектакъл на „Прилепът" от Щраус. 

*** 
Асеновград 

- От 23.30 ч. на пл. „Академик Николай Хайтов" ще се състои музикална програма по повод настъпването на Нова 
година. 

- От 24.00 ч. на пл. „Академик Николай Хайтов" ще се състоят празнични фойерверки за посрещане на Новата 2021 
г. 

*** 
Бургас 

- От 12.00 ч. на фейсбук страницата на Община Бургас ще започне концерт на творческите школи към Младежки 
културен център - Бургас. 

- От 15.00 ч. на фейсбук страницата на Община Бургас ще бъде излъчен обзор на тематичните уикенди в Бургас 
през 2020 година. 

- От 16.00 ч. на фейсбук страницата на Община Бургас ще започне „Бургас обича спорта" 2020 - обзор. 
*** 
Велико Търново 

- От 24.00 ч. в центъра на града Общината организира фойерверки за посрещане на Новата година. 
*** 
Видин 

- От 24.00 ч. в центъра на града Общината организира ефектно пиротехническо шоу за посрещане на Нова година. 
*** 
Добрич 

- От 24.00 ч. в центъра на града Община град Добрич организира празнични фойерверки за посрещане на Новата 
2021 г. 

*** 
Пловдив 

- От 11.00 ч. ще бъде подписан договор между Общината и „Руден" ООД за изграждане на стадион „Локомотив". 
*** 
Сопот 

- От 11.30 ч. на площад „Иван Вазов" ще се проведе публично обсъждане на проекта на бюджет за 2021 г. на 
Общината. 

***  
Търговище 

-  От 24.00 ч. на пл. „Свобода" Общината организира фойерверк шоу по случай настъпването на Новата 2021 г. 
 

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

