Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

БНР
√ Дискусиите за вторите пенсии от универсалните фондове продължават
Дългоочакваният законопроект за промени в Кодекса за социално осигуряване, които регламентират фазата на
изплащане на пенсиите от допълнителното задължително пенсионно осигуряване от частните фондове, вече е факт.
Социалното министерство публикува проекта за обществено обсъждане след продължили близо две години дискусии. С
него се предвиждат видовете пенсионни продукти, които ще се изплащат от универсалните пенсионни фондове. В тях
задължително се осигуряват всички родени след 31 декември 1959-а година.
Налага се Народното събрание в спешен порядък да гласува законопроекта, тъй като наближава времето, в което
първите осигурени в така наречения втори пенсионен стълб ще придобият право на допълнителна пожизнена пенсия за
старост. Първи ще ги получат през есента на 2021-ва година близо 17 000 жени, родени през 1960-а година, а през 2024-а
– мъжете.
Осигуряването в универсалните фондове стартира през 2002-ра година за родените след 31-ви декември 1959-а. До
момента на дневен ред беше фазата на натрупване на средства във фондовете по индивидуалните партиди на
осигурените. Сега вече дойде моментът с уреждане на така наречената фаза на изплащане. Тя е в пряка връзка с размера
на натрупаните средства по партидите и естествено поставя въпроса за размера на пенсията – не само на втората, но и на
първата, тоест тази от Националния осигурителен институт, защото тя се редуцира с определен процент заради факта, че
човек има вноски във втория стълб.
Асоциацията на индустриалния капитал в България смята, че като цяло така предложеният законопроект урежда добре
фазата на изплащане на вторите пенсии от универсалните фондове и му дава подкрепата си, но заедно с някои
препоръки. Председателят на организацията Васил Велев заяви, че един от основните въпроси е връзката между
възможността човек да промени осигуряването си, ако желае, и редукцията на пенсията от първия стълб:
"Би било добре периодът, в който ще се отвори прозорецът за прехвърляне на партидите от пенсионни фондови в НОИ
да бъде синхронизиран с началото на корекцията на коефициента на редукция. Той ще бъде коригиран, но от 1-ви
септември, когато започне изплащането, така прехвърлянето на партидите ще се извършва в условия на
неинформираност на хората, преди да е коригиран този коефициент... Капиталовите стълбове са допълващи, а не
конкуриращи първия стълб. Възможността за прехвърляне трябва да е до последния момент, до момента на
пенсиониране".
Велев коментира, че значението на така наречените капиталови стълбове – втория задължителен и третия доброволен,
ще нараства във времето, защото демографската картина и тенденции са такива, че все по-малко работещи ще плащат
пенсиите на все повече пенсионери:
"Затова трябва хората да спестяват за пенсия, докато са млади... За тези по-малко от 20 години универсалните пенсионни
фондове са спечелили за клиентите си на 4,7 млрд. лева".
Относно предоставяните пенсионни продукти те са стандартни за капиталовите пенсионни схеми:
"С течение на времето все повече пенсии от втория стълб ще бъдат пожизнени", посочи Велев.
Според него има още един останал засега неуреден въпрос:
"Въвеждане на мултифондове, т.е. фондове с различни стратегии - балансиран, консервативен и агресивен".
КНСБ настоява в най-скоро време социалните партньори да получат възможност да изкажат официално становищата си и
да направят своите предложения преди внасянето му в парламента. Синдикалистите приветстват заложената гаранция,
че ако в партидите на осигурените натрупаният капитал по някакви причини, например кризи или лош капиталов пазар, е
по-малко от сумата на брутните вноски, постъпили чрез Националната агенция за приходите, то пенсионното дружество
за своя сметка ще допълни сумата до нивото на сумата от брутните вноски, постъпили на името на всеки осигурен.
От синдиката обаче отправят и редица критики. Ася Гонева, национален секретар на КНСБ и член на Надзорния съвет на
НОИ, заяви, че според синдиката вярното решение е правото на избор на хората да е към момента на придобиване на
правото на пенсия в солидарната система. От КНСБ критикуват и това, че законопроектът запазва обвръзката на правото
от втория стълб единствено с навършването на възраст. Нонсенс е според КНСБ да не си придобил основната си пенсия, а
да получаваш допълнителна, тоест се пита какво всъщност допълва тя:
"Колкото по-близка е тази възможност към момента на придобиването на права, толкова повече човек ще може да
направи своя информиран избор. Законопроектът поддържа възможността на момента на настъпването на правото от
втория стълб - единствено през навършването на възраст. Известно е, че основната пенсия, над която вторият стълб
трябва да надгражда, може да бъде получена при изпълнени условия за възраст и осигурителен стаж. Считаме, че това
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трябва да бъде направено, защото иначе се напуска идеологията на втория стълб - да получиш добавка, а да няма на
какво да я добавиш".
От синдиката имат притеснения във връзка с множеството предлагани пенсионни продукти:
"Да се мерят права и някои продукти през минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, като продукт на втория
стълб, а да се ползва гаранцията от първия стълб, някак не ни се вижда много разумно", уточни Гонева.
Репортаж на Мария Костова в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл.
√ В. Велев: Вторият допълва, а не конкурира първия стълб на солидарната пенсионна система
Изборът колко пенсии да се получават - само от Националния осигурителен институт, или и втора от частен фонд - да
може да се прави от хората непосредствено до момента на пенсиониране.
За това настояха Асоциацията на индустриалния капитал в България и КНСБ във връзка с промените в Кодекса за
социално осигуряване, които регламентират фазата на изплащането на пенсии от частните фондове.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев подчерта, че капиталовите схеми,
включително така нареченият „втори стълб“, са допълващи, а не конкуриращи първия стълб на солидарната пенсионна
система:
„Така че, ако изобщо ще има възможност да се прехвърлят от единия в другия, то тази възможност трябва да бъде до
последния момент - до момента на пенсиониране“, коментира Велев.
„Тази година, която идва, дефицитът в бюджета на НОИ е 42% и той ще расте, затова трябва да се насърчава развитието
на капиталовите стълбове“, подчерта председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
От КНСБ настояват шест месеца да бъде максимално допустимият срок, в който предприятията да могат да декларират
дължими осигурителни вноски за работниците си, без реално да са ги внесли. Националният секретар на синдиката Ася
Гонева заяви:
„Пагубно за правата на хората, защото във втория стълб е важно всяка стотинка, всеки лев от вноската петилетката да
постъпи, и то навреме“.
Fakti.bg
√ Вacил Вeлeв: Втoрият дoпълвa, a нe кoнкурирa първия cтълб зa пeнcиятa
Пaгубнo зa прaвaтa нa хoрaтa, зaщoтo във втoрия cтълб e вaжнo вcякa cтoтинкa, вceки лeв oт внocкaтa дa
пocтъпи, и тo нaврeмe
Избoрът кoлкo пeнcии дa ce пoлучaвaт - caмo oт Нaциoнaлния ocигуритeлeн инcтитут, или и втoрa oт чacтeн фoнд - дa
мoжe дa ce прaви oт хoрaтa нeпocрeдcтвeнo дo мoмeнтa нa пeнcиoнирaнe.
Зa тoвa нacтoяхa Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл в Бългaрия и КНCБ във връзкa c прoмeнитe в Кoдeкca зa
coциaлнo ocигурявaнe, кoитo рeглaмeнтирaт фaзaтa нa изплaщaнeтo нa пeнcии oт чacтнитe фoндoвe.
Прeдceдaтeлят нa Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл в Бългaрия Вacил Вeлeв пoдчeртa, чe кaпитaлoвитe cхeми,
включитeлнo тaкa нaрeчeният „втoри cтълб“, ca дoпълвaщи, a нe кoнкурирaщи първия cтълб нa coлидaрнaтa пeнcиoннa
cиcтeмa:
„Тaкa чe, aкo изoбщo щe имa възмoжнocт дa ce прeхвърлят oт eдиния в другия, тo тaзи възмoжнocт трябвa дa бъдe дo
пocлeдния мoмeнт - дo мoмeнтa нa пeнcиoнирaнe“, кoмeнтирa Вeлeв.
„Тaзи гoдинa, кoятo идвa, дeфицитът в бюджeтa нa НOИ e 42% и тoй щe рacтe, зaтoвa трябвa дa ce нacърчaвa рaзвитиeтo
нa кaпитaлoвитe cтълбoвe“, пoдчeртa прeдceдaтeлят нa Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл в Бългaрия.
Oт КНCБ нacтoявaт шecт мeceцa дa бъдe мaкcимaлнo дoпуcтимият cрoк, в кoйтo прeдприятиятa дa мoгaт дa дeклaрирaт
дължими ocигуритeлни внocки зa рaбoтницитe cи, бeз рeaлнo дa ca ги внecли. Нaциoнaлният ceкрeтaр нa cиндикaтa Acя
Гoнeвa зaяви:
„Пaгубнo зa прaвaтa нa хoрaтa, зaщoтo във втoрия cтълб e вaжнo вcякa cтoтинкa, вceки лeв oт внocкaтa дa пocтъпи, и тo
нaврeмe“.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНР
√ НС гласува окончателно вдигането на тавана на бюджетния дефицит
Народното събрание ще гласува окончателно промените в Закона за публичните финанси, с които ще вдигне тавана на
бюджетния дефицит.
По програма точката е първа в дневния ред. Прагът на дефицит, който към момента според българското законодателство
е 2 на сто от брутния вътрешен продукт, след поправките може да бъде по-висок - 3% или повече. През април заради
коронавируса и последвалата икономическа криза Европейската комисия разреши на всяка държава-членка да има
право временно да прехвърля 3-процентния дефицит в бюджета си.
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Народното събрание трябва да разгледа и промени в Закона за българските лични документи, според които открадната
или изгубена лична карта, която е била обявена за невалидна, няма да може отново да се обявява за такава, в случай че
бъде намерена. Целта е да се постигне съответствие на информацията на документите, налична в МВР, Интерпол и
Шенгенската информационна система.
Очаква се народните представители да продължат и с Кодекса на труда, чиито текстове предвиждат преименуването на
празника 24 май и увеличаване на извънредния труд от 150 на 300 часа годишно, срещу което БСП се обяви категорично
против. Надя Клисурска и Георги Гергов посочиха:
"И вие правите това погазване на трудовото законодателство, където работникът е нула."
"Защото управляващите не правят нищо за своя сметка, само на гърба на работниците, тия дето трупат пари в хазната, за
да може някой да ги раздава от джипката според настроението си."
Вчера поправките не бяха гласувани и заради липсата на кворум при направената поименна проверка и заседанието
беше прекратено.
√ Здравният министър допълни заповедта си за мерките, в сила до края на месеца
От четвъртък, 12 ноември, в страната се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки. С издадена днес заповед на
здравния министър, те ще са в сила до 30 ноември на територията на цялата страна.
Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т. ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити,
дуална система на обучение и др.) за учениците от 5 до 12 клас в областите с достигната 14-дневна заболяемост над
119,9 на 100 хил. души население и 15% отсъстващи по причини, свързани с поява на симптоми на Covid-19, от
провеждащите присъствено обучение ученици за периода 4-11.11.2020 г. Решението за преминаване в обучение в
електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105,
ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
Провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и
други се допуска само за училищата и паралелките, които провеждат присъствено обучение.
Преустановяват се присъствените групови занятия в центровете за подкрепа на личностното развитие, с изключение на
тези, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.
Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища, с изключение на практическите упражнения, които
не могат да се осъществяват от разстояние в електронна среда. Изключение се допуска и за практическите упражнения
по клинични дисциплини, учебната практика (клиничен стаж), преддипломния стаж и държавните изпити на студентите
по регулирани медицински професии от професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Здравни
грижи“, както и държавните изпити за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, при стриктно
спазване на мерките за превенция и контрол на инфекциите съгласно Наредба № 3 от 2013 г. за утвърждаването на
медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции.
Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафесладкарници и барове, с изключение на дискотеки, пиано-бар, нощен бар, бар-вариете и бар-клуб, които са затворени и
остават така) могат да работят само в часовете между 06.00 и 23.30 ч. През останалите часове на денонощието се
допускат само доставки по домовете.
Магазините за хранителни стоки и аптеките организират работата си, като допускат лица на и над 65-годишна възраст в
съответните обекти само в часовете между 8.00 и 10.00 часа. В посочените часове не се допускат лица под 65-годишна
възраст.
Малолетните и непълнолетни лица могат да посещават търговските центрове, включително такива тип мол, само ако са
придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.
Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична
медицинска помощ и комплексните онкологични центрове, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на
органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания,
дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по
рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.
В изпълнение на т. 3 от Заповед № РД-01-439 от 27.07.2020 г. директорите на регионалните здравни инспекции
предприемат действия и прилагат мерки на лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични
центрове на територията на съответната област, като определят задължителен брой легла за лечение на пациенти с
основна или с придружаваща инфекция със SARS-CoV-2 от не по-малко от 20% от обявените в съответната регионална
здравна инспекция брой легла на всяко лечебно заведение за болнична помощ и комплексен онкологичен център.
Пълния текст на заповедта може да видите тук.
√ Министър Захариева е на посещение в Израел
Министърът на външните работи Екатерина Захариева пристигна на летище „Бен Гурион“ в Тел Авив на първо официално
посещение в Израел, съобщиха от МВнР.
Днес в Ерусалим Захариева ще се срещне с министъра на външните работи на Израел Габи Ашкенази. Двамата ще
обсъдят развитието на двустранните връзки в контекста на 30-тата годишнина от възстановяването на дипломатическите
отношения между двете страни. Сред темите на разговорите са задълбочаване на сътрудничеството във всички области
от взаимен интерес, включително сигурността, енергетиката, туризма, търговията и високите технологии.
Двамата външни министри ще обсъдят и общите предизвикателства, свързани с последствията от Covid-19, както и
ситуацията в Близкия изток.
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В рамките на посещението си Екатерина Захариева ще разговаря и с президента на Израел Реувен Ривлин, както и с
министър-председателя Бенямин Нетаняху.
√ Саниране: 1,5 млрд. лв. за жилищни сгради, 450 млн. за улично осветление
Близо 103 млн. лв. са предвидени за саниране на еднофамилни къщи по програмата за енергийна ефективност, заложена
в проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост.
Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие Деница Николова пред представители на общините,
областните администрации и министерствата бенефициенти по програмата.
Общо 3 милиарда лева са планираните инвестиции за повишаване на енергийната ефективност на обществени, частни и
индустриални сгради и за изграждане на модерни системи за улично осветление.
Над 1,5 милиарда лева е ресурсът, предвиден за жилищни сгради, от които над 90% за многофамилни.
За пръв път и собствениците на къщи ще имат достъп до безвъзмездни средства за саниране в размер на общо 103
милиона лева.
С близо 420 милиона ще се финансират публичните здания, като 70% от предвидения ресурс ще е за публични
административни сгради, а 15% от него - за културна и спортна инфраструктура.
Над 280 милиона са средствата за промишлените предприятия. Повече от 450 милиона пък се предвиждат за
енергийноефективно улично осветление, както и за интелигентни системи за неговото управление.
При многофамилните сгради се предвижда продължаване на изпълнението на сега действащата национална програма за
саниране, като се очаква още 3000 блока на територията на страната да бъдат санирани по програмата.
√ Гърция с още изисквания за българите без постоянно пребиваване
Българските граждани, които се намират на територията на Гърция и нямат регистрация като постоянно пребиваващи, ще
трябва да получат удостоверение от посолството ни в Атина или от генералното ни консулство в Солун, ако искат да се
завърнат в България с лек автомобил, преминавайки през различни области, информират от Министерството на
външните работи на Гърция.
Мярката е свързана с ограниченията, предприети от гръцката страна в борбата с разпространението на коронавирусната
инфекция.
От българското външно министерство информират, че във връзка със зачестили запитвания от страна на български
граждани посолството ни в Атина проведе телефонен разговор с ръководителя на отдел „Управление на кризи“ към
МВнР на Гърция за изясняване на реда и необходимите документи за завръщане на наши сънародници в България и за
придвижване до посолството ни с цел получаване на консулски услуги. В отговор на поставените въпроси бе изяснено и
че удостоверението следва да съдържа данните на българските граждани, адрес на който са пребивавали по време на
престоя си в Гърция, постоянен адрес в България, дата и час на тръгване, данни за автомобила – марка, модел,
регистрационен номер и ГКПП, през което ще напуснат страната.
За български граждани, желаещи да напуснат страната със самолет, не е необходимо удостоверение. В този случай целта
на пътуването се удостоверява с лична карта или паспорт и закупен билет.
По информация на гръцките власти към този момент е невъзможно придвижването на гражданите, намиращи се извън
административните области, в които са разположени посолството ни в Атина и генералното ни консулство в Солун.
Сънародниците ни е необходимо да изчакат облекчаване на мерките.
Изключения от ограниченията се допускат единствено в случаи, когато се налага придвижване до/от работното място, за
което е необходимо представяне на удостоверение от работодател, пътуване по здравословни причини и за
придвижване до мястото на постоянно местоживеене (еднократно).
Сред изключенията попадат и граждани, на които трябва да бъде издаден временен паспорт за завръщане в България. За
целта се изискват съответните документи, удостоверяващи причината и необходимостта от пътуване извън съответната
област.
От МВнР припомнят, че понастоящем практиките за ограничаване на коронавируса в отделните административни
области на Гърция се различават и съществува риск българските граждани, пропуснати да преминат в дадена област, да
бъдат глобени в друга.
Също така е възможно те да бъдат глобени, независимо от представянето на документ от посолството, който
удостоверява насрочена среща в мисията по причини, които попадат в посочените допустими изключения.
При необходимост от съдействие българските граждани могат да се обърнат към посолството на Република България в
Атина на следните телефони:
+30 210 67 48 107; +30 210 67 48 105; +30 210 67 48 106, както и към генералното консулство на България в Солун на тел.
+30 2310 829 210 и на дежурния телефон в извънработно време: +30 2310 869 510.
Въпроси могат да бъдат отправяни и на имейл адресите: embassy.athens@mfa.bg; embassbg@otenet.gr,
consular.athens@mfa.bg;Consulate.Thessaloniki@mfa.bg
√ ОПЕК прогнозира свиване на световната икономика с 4,3% през тази година
Очаква се световната икономика да се свие с 4,3% през 2020 г., след което да отбележи растеж от 4,4% през следващата
година, прогнозира Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) в представения в сряда редовен месечен
доклад за петролните пазари.
Брутният вътрешен продукт на САЩ се очаква да се свие с 3,6% през 2020 г., последвана от растеж с 3,4% догодина. ОПЕК
прогнозира икономически спад от 7,2% в еврозоната през тази година и растеж от 3,7% през 2021г.
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За Китай се очаква икономически растеж от 2% през тази и от 6,9% за 2021г. , а за Япония икономически спад от 5,7% през
2020г., последван от растеж с 2,8% през следващата година.
ОПЕК понижи от прогнозата си за търсенето на петрол през 2021 г. и вече очаква то да нарасне с 6,25 млн. барела на ден
до общо 96,26 млн. барела, което обаче е с 300 хил. барела по-слабо от предишна оценка на петролния картел.
Според последния доклад глобалното търсене на суров петрол тази година ще спадне с 9,75 милиона барела на ден на
фона на продължаващите мерки за локдаун по целия свят поради втората вълна на коронавирусна пандемия.
В същото време ОПЕК повиши слабо прогнозата си за растеж на доставките на петрол извън картела за 2020 г. с едва 6
хил. барела на ден поради прекъсванията на производството в Мексиканския залив заради поредицата урагани.
За 2021 г. картелът заяви, че производството трябва да нарасне с 950 хил. барела дневно поради очакваното по-голямо
производство от Оман през следващата година.
Това е последният доклад на петролния картел преди срещата на консултативния съвет във формата "ОПЕК +"
следващата седмица, последван от официалната среща, която ще се проведе на 30-ти ноември и 1-ви декември.
Investor.bg
√ Бюджетната комисия одобри занижените ограничения за бюджетен дефицит
Промяната в текста е свързана с осигуряване на възможности за по-голяма гъвкавост при наличието на извънредни
обстоятелства
Промените в Закона за публичните финанси, регламентиращи изискванията за бюджетен дефицит и държавните разходи
при извънредни ситуации бяха одобрени на второ четене от парламентарната Комисия по бюджет и финанси.
Не е ясно дали е имало дебати и разисквания, нито как са гласували народните представители от различите групи, тъй
като часът на заседанието бе променен буквално минути преди то да започне. Източник на Investo.bg потвърди, че
законопроектът е получил подкрепа и предстои да бъде гласуван скоро и в пленарната зала.
В текстовете е записано, че бюджетният дефицит ще може да надвишава заложения праг от 3% от БВП в случай на
извънредни обстоятелства.
Ще припомним, че в проектозакона за държавния бюджет за 2021 г. пък е записано, че разликата между приходите и
разходите ще бъде 5,51 млрд. лева или над 4,4% от прогнозния БВП за годината.
В момента в Закона за публичните финанси е записано, че дефицитът на сектор "Държавно управление" на годишна
основа, изчислен въз основа на методологията на Европейската система от национални и регионални сметки на
Общността, не може да надвишава 3 на сто от брутния вътрешен продукт.
Реално с предложените промени се допуска този минус да е по-голям, когато има извънредно обстоятелство. Според
закона това е „необичайно събитие извън контрола на Министерски съвет“, което влияе върху финансите на сектор
„Държавно управление“. Промяната в текста е свързана с осигуряване на възможности за по-голяма гъвкавост при
наличието на извънредни обстоятелства, пише в мотивите към законопроекта.
Важно е да се припомни, че според предложената от Министерство на финансите средносрочна бюджетна прогноза
догодина разходите на сектор "Държавно управление" са общо 51,71 млрд. лв., а заложеният дефицит е в размер на 6,2
млрд. лв., което е 5% от прогнозирания БВП.
От промените в Закона за публичните финанси става ясно още, че ще бъде променена преразпределителната роля на
държавата, като в предложението се посочва, че тя може надвишава 40% от БВП. Конкретният текст в чл. 28, ал. 1 цели
изключване на разходите, извършвани от сметки за средства от Европейския съюз, включително и по други
международни програми и договори, които са с режим на сметки за средства от Европейския съюз, от обхвата за
максималния размер на разходите по консолидираната фискална програма, който не може да надвишава 40 на сто от
брутния вътрешен продукт, с цел да не се ограничава усвояването на средства от европейските фондове и програми.
На практика това ще доведе до премахване на ограниченията за усвояването на парите от европейските фондове и от
Плана за възстановяване на Европа. Припомняме, че пo пpoгpaмa SURE EK e пpeдвидилa дa paзпpeдeли мeждy cтpaнитe
члeнĸи до 100 млpд. eвpo, ĸaтo зa цeлтa тe щe тpябвa дa пpeдocтaвят гapaнции зa 25 млpд. eвpo. По-конкретно пapитe,
ĸoитo щe пoлyчи Бългapия пoд фopмaтa нa зaeм, ca 511 млн. eвpo, а гаранциите, които трябва да бъдат предоставени от
страната ни, са за близo 107,5 млн. eвpo.
В Закона за публичните финанси е записано, че годишният консолидиран бюджетен дефицит не може да надвишава 2%
от БВП. Изключение е възможно при извънредни обстоятелства и ако не се нарушава европейското правило на
начислена основа дупката в хазната да бъде до 3% от БВП.
В новата редакция на МФ се пpeдлaгa в дeфицитa дa нe ce вĸлючвaт paзxoдитe, извъpшвaни oт cмeтĸи зa cpeдcтвa oт EC,
ĸaĸтo и пo дpyги мeждyнapoдни пpoгpaми и дoгoвopи, ĸoитo ca c peжим нa cмeтĸи зa cpeдcтвa oт Eвpoпeйcĸия cъюз,
вĸлючитeлнo cвъpзaнoтo c тяx нaциoнaлнo cъфинaнcиpaнe. Казано иначе – касовият дефицит също да може да
надвишава 3%.
Много експерти критикуваха текстовете, тъй като на практика чрез тях управляващите ще могат да залагат неограничен
дефицит и съответно – по-големи разходи, финансирани с постоянно нарастващ дълг. И всичко това може да бъде
приписано съвсем спокойно на борбата с разпространението на COVID-19 и кризата, до която доведе заразата.
Успокоителното е, че все пак описаните по-горе опции имат едно сериозно ограничение – те могат да се прилагат само
във времевата рамка на извънредната епидемична обстановка. Колко ще продължи тя не е ясно, но поне можем да се
надяваме, че управляващите ще бъдат разумни и ще използват разхлабването на фискалните правила отговорно, а не
разточително.
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√ България проучва вноса на природен газ от Израел
България и Израел ще подпишат Меморандум за сътрудничество в областта на енергетиката
Проучване на доставки на природен газ от Израел е вписано в проект на Меморандум за сътрудничество в енергетиката
между България и Израел. Документът беше одобрен по време на заседанието на Министерския съвет.
Текстовете предвиждат още защита на енергийната инфраструктура и проучване и добив на природен газ и други
въглеводородни енергийни ресурси, както и насърчаване на инвестициите и търговията в енергийния сектор, посочват от
правителствената информационна служба.
Тези въпроси ще бъдат разглеждани от съвместна работна група между двете страни.
Доставките на природен газ - тръбен и втечнен, от Израел до България ще могат да бъдат осъществени чрез новата
газова връзка между България и Гърция - IGB, която е в процес на изграждане.
За интерес към израелските газови находища от правителството съобщиха още през 2017 година. Тогава газовите
потоци от Израел бяха сочени като вариант за диверсификация на енергийните източници, както и предпоставка за
реализацията на идеята за газовия хъб "Балкан".
По данни на Worldometer Израел има почти 200 млрд. куб. метра доказани запаси от природен газ. Това поставя страната
на 45-то място по залежи на суровината. Лидер е Русия, която държи над 24% от доказаните запаси на природен газ в
световен мащаб.
Най-голямото газово находище на Израел е "Левиатан", което започна търговската си експлоатация в края на 2019
година. Другата обещаваща находка в Средиземно море в акваторията на Израел - "Тамар", трябва да заработи в края на
2021 година.
√ Кабинетът задължи институциите да пестят пари
Ведомствата да направят анализ на предстоящи плащания и възможни икономии по бюджетите си до края на
годината, пише в правителственото решение
Правителството прие мерки във връзка с изпълнението на бюджета за 2020 г., с които на практика задължава
държавните институции да пестят.
„С решението се предлага на първостепенните разпоредители с бюджет да направят анализ на предстоящи плащания и
възможни икономии по бюджетите си до края на годината“, пише в решението на кабинета, прието днес.
Въвеждат се и лимити за плащанията за месец ноември и декември 2020 г. – те трябва да са в размер на
средномесечната сума на разходите и предоставените трансфери за деветмесечието, увеличен с не повече от 30 на сто.
По този начин се осигурява възможност за гъвкавост на действията на правителството при форсмажорни обстоятелства, с
оглед осигуряване на средства за опазване на здравето на населението и за преодоляване на негативните въздействия
върху икономиката и бизнеса, се казва още в съобщението от правителствената информационна служба.
Така, при необходимост от извършването на допълнителни разходи за борба с пандемията от COVID-19, средствата ще се
осигуряват за сметка на реализирани икономии по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет при
изпълнение на провежданите от тях политики, чрез наблюдение и управление на лимитите им до края на 2020 г.
Традиционно в последните месеци от годината се правят най-много разходи, както от правителството, така и от
отделните ведомства.
В. Сега
√ МВФ призова правителството за по-фокусирани харчове заради COVID
Добрата оценка на фонда опровергава Радев и неговите сподвижници, заяви премиерът Бойко Борисов
Международният валутен фонд одобри по-големите правителствени харчове в отговор на кризата, настъпила заради
COVID-пандемията. Фондът проведе тези дни редовната си мисия в България. Според ръководителя ѝ Джею Лий
увеличаването на пенсиите и заплатите в публичния сектор е мярка, която ще е от помощ за овладяване на кризата.
Следващите мерки обаче трябва да бъдат по-фокусирани към най-нуждаещите групи и сектори от икономиката,
препоръча Лий.
МВФ препоръчва още веднага след отминаването на кризата правителството да свие разходите и да повиши усилията
към събиране на данъците, така че да се премине към балансирани бюджети.
"Увеличаването на пенсиите и заплатите в публичния сектор не като временна мярка е решение в средносрочен план,
която трябва да има и своето фискално измерение, ако бяхме в нормални обстоятелства. Само че настоящата ситуация
не е нормална, заради което може да се намери аргумент, че подобна мярка може да почака година или две. В
средносрочен план, когато пандемията е зад гърба ни и когато икономическото възстановяване е силно, ще бъде
необходима фискална консолидация, за да се постигне дефицит, който се очаква да бъде 1,8% през 2023 г. В
средносрочен план това ниво трябва да бъде сведено до нулево", заяви пред БНР Джею Лий.
От МВФ отчетоха още, че годините на благоразумна фискална политика са позволили на България сега да подкрепи
здравната система, хората и бизнеса.
Според фонда предприетите по-високи харчове в социалната сфера за догодина биха били от полза, но е необходима
цялостна реформа в социалната сфера. Също така трябва да се инвестират повече средства в сектора за образованието.
Премиерът Бойко Борисов използва началото на днешното онлайн заседание на кабинета, за да се похвали с добрата
оценка от мисията на фонда и така да "опровергае президента Румен Радев и неговите сподвижници". "Мерките на
правителството, взети заради пандемията през последните месеци, са изключително правилни. Това се посочва в
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заключенията на мисията на МВФ в България, което означава, че сме на верен път“, каза той и благодари на министрите
си за предприетите мерки.
„Необходимо е всеки ден да се опровергават лъжи и манипулации, които целят да плашат хората и да създават усещане
за катастрофа. Затова аз винаги вярвам на международните и финансови икономически институции“, посочи още
премиерът Борисов.
ПРОГНОЗИ
Фондът обръща внимание, че вероятно коронакризата ще повиши лошите кредити в страната. Според шефа на мисията у
нас обаче сега е важно да се запази потокът от кредити в икономиката, като при необходимост могат да бъдат намалени
капиталовите буфери на банките.
МВФ вероятно ще преразгледа своята прогноза за икономическия растеж на България. Причината е рязкото нарастване
на случаите на COVID-19 в страната през последните седмици.
"Очакваме безработицата да се увеличи, но, благодарение на сериозната подкрепа с мерки, не много рязко. Фискалният
дефицит очакваме да бъде по-нисък от планирания, отчасти в резултат на стабилното изпълнение на приходната част, а
салдото по текущата сметка би следвало да остане на излишък", отбелязва още мисията на МВФ.
През октомври от МВФ прогнозираха безработицата в края на тази година да достигне 5,6%, спадът на БВП да е 4%.
√ Байдън определи началник на кабинета на Белия дом
Новоизбраният американски президент Джо Байдън определи Рон Клайн за началник на кабинета на Белия дом.
Клайн е близък до Байдън и беше негов съветник по времето, когато заемаше поста на вицепрезидент. През 2014 г. беше
координатор за борбата с вируса на ебола, а сега се занимава с проблемите, свързани с коронавируса.Той е и яростен
критик на действията на настоящия президент Доналд Тръмп във връзка със справянето със заразата.
В щата Джорджия започна ръчно преброяване на всички бюлетини от президентските избори, като отбеляза, че
разликата в гласовете, подадени за президента Доналд Тръмп и опонента му Джо Байдън, е само 14 111 гласа.
Байдън обаче не се нуждае от електоралните гласове от Джорджия, за да спечели изборите. С победата си в
Пенсилвания, обявена от медиите в събота сутринта, той се сдоби с повече от необходимите 270 електорални гласа, за да
бъде избран.
"При толкова малка разлика се налага пълно ръчно преброяване във всеки окръг. Това ще помогне за изграждането на
доверие", каза на пресконференция секретарят на Джорджия Брад Рафенспъргър. Той отбеляза, че в щата са били
подадени около 5 милиона гласа и че надпреварата е от "национално значение". Рафенспъргър добави, че ще проучи
всички твърдения за изборни измами, но не даде знак за наличието на доказателства за масови нарушения.
Club Z
√ ЕК ще улесни със закони борбата с тероризма
Илва Йохансон иска въвеждане на данните за европейските джихадисти в системата на Шенген
Еврокомисията ще предложи законодателни промени, с които да се улесни борбата с тероризма.
Това съобщи еврокомисарят по вътрешните работи Илва Йохансон пред Европарламента. Тя участва в дебат, посветен на
борбата с тероризма и правото на изразяване и образование, предаде БТА.
Предвижда се по-лесен обмен между службите за сигурност в ЕС на данни за ДНК, пръстови отпечатъци и автомобилни
регистрации, уточни Йохансон. Възможно е също така да бъде предложен обмен на данни за криминални регистрации.
Комисарят призова за прилагане на правилата за съхранение на данните за пътническите резервации. Тя настоя страните
от ЕС да въвеждат в Шенгенската информационна система (ШИС) информация за всички т. нар. чуждестранни бойци, т.е.
европейските джихадисти. Така ще се следи кога те преминават външните европейски граници.
„Страните от ЕС трябва спешно да приложат европейските правила за огнестрелните оръжия. Работим със страните от
Западните Балкани за пресичане на контрабандата на оръжие“, допълни Илва Йохансон.
Напоследък по искане на Европол са били премахнати над 2000 сайта, свързани с пропаганда на тероризма, включително
с указания за нанасяне на удари. Еврокомисарят по вътрешните работи изтъкна, че решението срещу тероризма е в
преодоляването на разделенията в обществото, споделеност на ценностите и промени в образованието.
БНТ
√ Продължава освобождаването на пазара на ток
Осигуряването на студения резерв за гарантиране на енергийната система ще остане в историята. Вместо това
операторите на мрежи ще купуват на конкурентен принцип електроенергия от активно участващи на борсата
производители. Това е записано в промени в закона за енергетиката, които вчера са внесени от управляващите в
Народното събрание.
Сред вносителите е и председателят на парламентарната енергийна комисия Валентин Николов. Освен отпадането на
студения резерв, поправките предвиждат и още 136 производители на зелена енергия да излязат на свободния пазар.
Описаната от вносителите цел на законопроекта е да се стигне до пълна либерализация на пазара на ток. На практика за
битовите потребители това означава, всеки сам да избира доставчика си на електроенергия каквито са изискванията на
Европейския съюз.
България все още е далече от тази стъпка. Първо, трябва да бъде освободен пазара на ток на едро, тоест
производителите да работят изцяло за свободен пазар.
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Част от тази промяна е и отпадането на студения резерв. Това бяха мощности, за които собствениците на мрежи плащаха,
за да бъдат на разположение при недостиг на електроенергия. Така се гарантираше, че при например по-студена зима
или авария, ще има достатъчно ток за потребителите.
Отпадането на студения резерв не означава, че той изчезва като функция. Напротив, отново ще има такъв, но вече няма
да се нарича така. Вече ще се сключват сделки на конкурентен принцип за закупуване на разполагаемост за
допълнителни услуги.
Съгласно изискванията на Брюксел, всеки оператор на преносна мрежа управлява своята контролна зона с достатъчно
резерви за увеличаване и намаляване на активната мощност, така че да може да се справи с дисбаланси. Сега
управляващите мрежи ще си набавят този резерв ток след проведен търг.
Разликата с досегашното осигуряване на студен резерв е че сигурността на електроенергийната система ще бъде
осигурявана от активни производствени мощности. С това се цели и да бъде увеличена ликвидността на свободния пазар
на ток у нас, която все още остава сравнително ниска.
Управляващите предлагат и сваляне на прага, при който зелените централи ще продават на свободния пазар. До този
момент бяха длъжни да го правят централите с мощност над 1 мегавата. Сега границата слиза на 500 киловата.
Промените ще засегнат 136 производители с обща мощност 93,522 мегавата. Годишното производство на съшитите тези
малки централи е около 171 554 мегаватчаса електроенергия. В срок до 31 май 2021 г. те трябва да подпишат договор с
Фонда за гарантиране на енергийната система.
От 1 юли 2021 г. крайните снабдители няма да изкупуват електрическа енергия по преференциални цени от
производители от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, произведена от
централи с обща инсталирана мощност от 500 киловата до 1 мегават. Същото важи и за възобновяеми енергийни
източници с такава мощност.
За излизането на свободния пазар те ще бъдат компенсирани от фонда за гарантиране на енергийния пазар, който ще им
изплаща премия.
Премията се определя ежегодно от Комисията за енергийно и водно регулиране в срок до 30 юни като разлика между
определената до влизането в сила на този закон преференциална цена, съответно актуализираната префeренциална
цена на обекта и определената за този период прогнозна пазарна цена на електрическа енергия, произведена от
възобновяеми източници в зависимост от първичния енергиен източник.
√ Феноменът "Вечният длъжник": След 10 години дълговете падат
Ще се сложи ли край на феномена "вечният длъжник" у нас? Вчера правната комисия в парламента прие единодушно
предлаганите от Обединените патриоти и ГЕРБ промени в Закона за задълженията и договорите, който вече предвижда
10-годишна давност.
Емил Радев - евродепутат от ГЕРБ/ЕНП: България остана единствената държава в ЕС, която на практика има вечни
длъжници. Трупат се лихви, законовата лихва е изключително висока, трупат се разноски по изпълнителните дела и
всичко това на практика може да продължи безкрайно. Даже когато умре длъжника, неговите наследници, ако приемат
наследството, те приемат и дълговете. Това касае над 600 000 български семейства.
Христиан Митев - депутат от "Обединени патриоти": Става въпрос за парични задължения на физически лица без да
се включват търговците, без да се включват задълженията за издръжка, задълженията, свързани с изплащането на
трудово възнаграждение, обезщетения по кодекса на труда и задължения, произтичащи от неоснователно обогатяване и
непозволено увреждане.
Филип Попов - депутат от БСП за България: Нека да припомня, че има още един законопроект - т.н. закон за фалит на
физическите лица, който доста по-цялостно урежда тази материя по посока стимулирането на длъжника да върне
взетото.
√ Лъчезар Борисов: Ще инвестираме 330 милиона в българската икономика до края на годината
България се справя много добре с COVID кризата на фона всички останали държави и членки на ЕС и не само. Това
изтъкна в "Денят започва" министърът на икономиката Лъчезар Борисов.
Говорейки за здравна криза най-важното е, че България наистина беше засегната с 8,5 % спад през второто тримесечие
на тази година от гледна точка на Брутния вътрешен продукт. На фона на ЕС ние сме с 5-6 пункта по-добре. МВФ показа,
че българската икономика е на много високо ниво и че мерките, които се приемат от правителството са изключително
адекватни. Дори МВФ ни насърчава да бъдем още по-активни в тази политика, която изпълняваме, каза още Лъчезар
Борисов.
По думите му, всяка една мярка изисква време и подготовка. В момента България е изключително активна. Само през
последните месеци и от началото на кризата Министерството на икономиката заедно с Министерството на труда и
социалната политика са инвестирали над 1 милиарда лева в българската икономика.
Близо 500 милиона са инвестирани по мярката 60/40, около 200 милиона са инвестирани в нашия бизнес, над 200
милиона лева са инвестирани по ОП "Иновации и конкурентоспособност". Вчера Министерството на икономиката е
подписало 12 договора за подкрепа на български инвеститори за над 10 млн. лева по линия на осигуровки и още
няколко договора по линия на общини за подкрепа на инфраструктурата, заяви Лъчезар Борисов.
В момента нашите мерки работят. МВФ отчете, че се справяме и че имаме много силни буфери, т.е имаме имунитет към
тази криза, изтъкна министърът на икономиката.
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"България е три пъти по-добра от целия ЕС от гледна точка на дефицит и около 4 пъти по-добра от гледна точка
на дълг и това е нашият силен буфер, защото българската икономиката беше подготвена за така криза",
аргументира се Лъчезар Борисов.
В следващите седмици Министерството на икономиката ще инвестира още 330 милиона лева по наличните процедури.
За средни предприятия - около 200 милиона ще стигнат до българската икономика. Още 68 млн. лева - за процедурата за
производствен капацитет.
Гледайте целия разговор с Лъчезар Борисов във видеото.
√ Калфин: Бюджетът не трябва да е политика само за една година
На бюджета трябва да се гледа не като на една кошница пари, а като на политики. Обикновено те са дългосрочни трудно можем да се радваме на нещо, което ще се случи в рамките на една година и след това ще се отмени. Това
коментира в предаването Бизнес.БГ бившият министър на финансите Ивайло Калфин.
Съвсем разумно правителството оставя по-голям резерв и предвижда значителен дефицит, ако продължи медицинския
проблем с пандемията и се задълбочи икономическата криза да има буфер, заяви Калфин.
Според него обаче, проблемът е за какво ще отидат тези пари. Например - правителството казва, че само за една година
ще се дават по 50 лева за дете на всяко семейство и това ще струва около 400 млн. лв на държавата. Това обаче ще го
има само една година, обясни финансистът.
По думите му, правителството трябва да помогне с някаква публична услуга като например намаляване на таксите за
детска градина, а не с политика само в рамките на една година.
Калфин коментира и пенсионната система, като заяви, че логиката не е да се раздават по 50 лева на всички, тъй като тази
мярка ще продължи само до месец март догодина. Той е категоричен, че трябва да се предостави солидна социална
помощ на хората с най-ниски пенсии.
Вижте целия разговор с Ивайло Калфин във видеото.
√ Кога и как ще заработи 5G мрежата в България
Кога България ще се сдобие с 5G мрежа и какво да очакваме от нея? Ползите за бизнеса в международен аспект са
безусловни. Изследване показва, че глобалната икономика ще спечели 15 милиарда долара благодарение на мрежата, а
преносът на данни ще се случва в пъти-по-бързо.
Каква е ситуацията у нас?
Дигиталната икономика в България нараства с повече от два и половина пъти по-бързо, отколкото в петте големи пазара
на ЕС през последните пет години, показват данни на Института за икономика и политики към УНСС.
Анализ на Европейската комисия определя, че общите разходи за внедряване на 5G в държавите-членки ще са около 56
милиарда евро през тази година. С оглед Ковид едва ли тези средства ще бъдат използвани в пълен размер. Но също
така се очаква и 5G да създаде 2,3 милиона работни места в ЕС.
За България дигитализацията по оптимистична прогноза може да добавя по 1% върху Брутния вътрешен продукт.
Къде са негативите?
Ще изграждаме по-гъсто разположени станции, заради техническата специфика на покритие на мрежата от 5-то
поколение. Освен това, много хора се притесняват, че тази свръхмодерна технология само ще ни вреди заради помощното излъчване.
Ще трябва ли да си сменяме телефоните заради новата мрежа и ще работим ли на по-бързи обороти - тези въпроси в
Бизнес.БГ коментира техническият директор на един от мобилните оператори у нас Красимир Петров.
Дневник
√ Парламентът забрани на децата алкохол, тютюн, наргилета и електронни цигари
Парламентът забрани продажбата и употребата на електронни цигари от непълнолетни лица.
Досега електронните цигари не бяха описани в законодателството и не попадаха в забраната.
С промени в Закона за закрила на детето, приети на второ четене днес по предложение на "Воля", се забранява
употребата от деца на алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия и изделия за пушене, различни от
тютюневи изделия, т.е. наргилета и електронни цигари.
В момента има само забрана за продажба на алкохол и цигари на деца.
С приетия законопроект се предвижда който извърши нарушение и продава алкохол, цигари и свързани изделия на деца,
да му бъде налагана глоба от 300 до 500 лв., съответно - имуществена санкция от 2000 до 4000 лв.
√ Борисов цитира избирателно доклад на МВФ в подкрепа на политика на правителството
Премиерът Бойко Борисов цитира избирателно част от доклада на МВФ за състоянието на икономиката в България, за да
защити предприетите до момента антикризисни мерки от правителството, предизвикани от епидемията от коронавирус.
Той беше изготвен онлайн и представен във вторник.
"Мерките на правителството, взети заради пандемията през последните месеци, са правилни, това се посочва в
заключенията на мисията на МВФ в България, което означава, че сме на верен път", обобщи министър-председателят
преди началото на правителственото заседание, което се проведе онлайн. Той изчете резюме от заключенията на фонда,
като не пропусна да отбележи, че те опровергават твърденията на президента Румен Радев и "неговите съпътстващи".
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"Постоянното увеличение на пенсиите и заплатите в публичния сектор ще осигури допълнителен стимул за търсене,
който, към настоящия момент, би помогнал за справянето с кризата", посочва МВФ. Премиерът каза още, че МВФ
препоръчва повече средства да се дават за образование, което и правителството възнамерявало да направи.
Мисията на фонда в България не очаква рязко увеличение на безработицата благодарение на мерките в сферата на
заетостта. Според експертите фискалният дефицит ще бъде по-нисък от планирания, а салдото би следвало да остане на
излишък.
Какво премълча Борисов
Борисов обаче не спомена други от изводите, а именно, че след отминаването на кризата правителството веднага трябва
да обърне политиката в посока свиване на разходите и подобряване на събираемостта на данъците, което според
критиците на бюджет 2021 няма как да стане.
Според фонда България трябва бързо да увеличи разходите за здравеопазване и подкрепата за физическите лица и
фирми.
Премиерът не посочи и препоръката на МВФ социалните и икономическите мерки на правителството да станат пофокусирани и насочени към най-нуждаещите се социални групи. Не стана дума и за намеренията на Международния
валутен фонд да преразгледа своята прогноза за икономическия растеж на България. "Причината е рязкото нарастване
на случаите на COVID-19 в страната през последните седмици", обяви вчера по време на брифинг ръководителят на
мисията на МВФ у нас Джейу Лий. Той отказа да даде конкретни числа с мотива, че се очакват данните за икономиката на
България за третото тримесечие, които трябва да излязат в петък.
В България се очаква по-сериозен ръст на лошите кредити в идните месеци заради изтичането на мораториума върху
плащанията. Банките и БНБ трябва да са подготвени за процеса и, ако се наложи, временно да работят под законовите
изисквания за капиталовите буфери, е друга притеснителна констатация на МВФ, която Борисов пропусна в днешното си
обръщение към министрите.
"Надзорните органи трябва да гарантират, че банките са подготвени за справяне с очакваното влошаване на качеството
на активите, особено след пандемията. Надзорните органи следва да гарантират своевременното разпознаване от
банките на проблемните активи и, на по-късен етап, следва да подновят усилията си за справяне с необслужваните
кредити", изтъква МВФ.
√ Костадин Ангелов: Ново затваряне на страната ще изкара хората на улицата
Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов декларира, че няма да има затваряне на страната, като обоснова
решението с възможността хората да излязат на улиците при такъв вариант. "В настоящия момент, при дифузно
разпространение на вируса, локдаун няма да има ефект. В момента обществото няма разбиране за спазването на
мерките и ако се стигне до затваряне, това ще изкара хората на улиците и може да се получи обратен ефект", заяви той в
интервю за БНР.
Че няма да има затваряне на страната увери и по-рано днес вицепремиерът Томислав Дончев в ефира на Би Ти Ви.
Всъщност тезата, че не се предвижда пълно затваряне на държавата, е защитавана многократно от правителството в
последните седмици.
Ангелов припомни, че при затварянето на държавата през пролетта, е имало сериозни обвинения към управляващите, че
са "увредили психичното здраве на българите", затова сега е достатъчно само да се спазват наложените мерки и
ограничения.
"Затваряне на държавата изцяло, лишаването на хората от възможност за някакъв тип социален живот... При стриктно
спазване на противоепидемичните мерки, брой хора, седнали на маса, с отстояние между седалките гръб с гръб,
носенето на маски от персонала, носенето на ръкавици - при спазването на тези мерки опасността от разпространението
на вируса е минимална", посочи здравният министър. По думите му при нощните заведения е различно - там има
струпване на хора и липса на дистанция, затова те остават затворени.
Имало е подготовка през лятото
На обвиненията, че през лятото не е направена подготовка на здравната система за очакваното нарастване на броя на
заболелите през есента Ангелов заяви, че през лятото е имало усилена подготовка в няколко направления - леглова база,
персонал, апаратура, лични предпазни средства, усилване на цялата здравна система.
"Всичко това, което виждате в момента, е готвено през лятото. Факт е, че през лятото нямаше натиск върху системата и
тези легла бяха налични, но бяха заети от други пациенти. И сега, когато натискът на системата става от типа на лавинната
топка в буквалния смисъл на думата, тази система няма как да издържи този натиск. В София има над 560 повиквания на
една смяна. На 40 секунди пада адрес, на който ние трябва да изпратим линейка", каза Ангелов, попитан дали ковид
секторите в поликлиниките не е трябвало да бъдат разкрити по-рано. По думите му смъртността в България не е на
първите места в Европа, "което означава, че все още капацитетът на здравната система е добър".
Министърът увери, че до края на тази седмица през районните здравни инспекции ще влязат голям брой бързи
антигенни тестове. "Това е разписано да се случи при достигане на 300 души заболели на 100 хиляди население, в
каквато ситуация сме в момента. До 18 ноември се чака решение на европейско ниво относно бързите антигенни тестове
и дали те ще бъдат равнозначни на PCR тестовете. Затова и нашите експерти ще задържат окончателното си решение",
поясни той.
Нови мерки - според броя заболели
Здравният министър посочи, че данните за развитието на епидемичната обстановка се проследяват в динамика за
двуседмичен период и тогава се правят и заключенията. Той припомни, че е налице несвоевременно подаване на
данните към системата и закъснения в попълването, което се дължи и на субективен фактор.
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"Когато имаме 150 заболели на 100 хиляди, правим определени неща. Когато имаме 300 заболели на 100 хиляди,
правим определени неща", коментира той, попитан за мерките, които предстоят да бъдат наложени.
Страхът ръководи хората
По думите му не се налага всички заболели да влязат в болница, но "хората губят психическа устойчивост и всички
държат да постъпят в лечебно заведение". "За 20-те процента с положителен тест за коронавирус и изявена клинична
картина има легла. Страхът не може да бъде основание за настаняване в болница, важна е обективната преценка на
лекаря", увери Костадин Ангелов. По думите му обаче водещо в момента не е рационалното мислене на хората, а
притеснението и страхът.
Според проф. Ангелов показваните в медиите случаи на хора, които не получават адекватна лекарска помощ, са "под
0.003% от всички случаи".
Хората се презапасяват с лекарства, купуват по 4 опаковки антибиотици, отбеляза още здравният министър. Днес ще има
среща, която да парира този процес на презапасяване, съобщи той.
√ Унгарец поема ръководството на Банка ДСК
Унгарец поема поста на дългогодишния главен изпълнителен директор на Банка ДСК Виолина Маринова,
съобщава "Капитал". Оглавявалият доскоро JSC OTP Bank - украинската банка на групата OTP Тамаш Хак-Ковач ще бъде
начело на банката. Маринова ще остава член на Надзорния съвет на банката.
"Г-жа Виолина Маринова взе решение да се оттегли след успешното финализиране на интеграцията на Банка ДСК с
Експресбанк и приключване на 50-годишната й кариера в банката", се казва в официалното съобщение. В него тя
получава специални благодарности от Шандор Чани, председател и главен изпълнителен директор на Банка ОТР и Ласло
Бенчик, председател на Надзорния съвет на Банка ДСК, заместник-главен изпълнителен директор и главен финансов и
стратегически директор на Група ОТР.
БНБ е одобрила позициите на 6 ноември, а за тях се разбира днес. Самият Хак-Ковач преди време обявява новия си пост
в интервю за украинска медия.
При придобиването на Експресбанк през 2018 г. 67-годишната Виолина Маринова получи нов тригодишен мандат.
Изданието посочва, че е изненадваща промяната точно сега и също, че в българското поделение на OTP се назначава
изпълнителен директор отвън. Освен Маринова ДСК има още шест изпълнителни директори с дългогодишен опит, като
някои също са изградили дълга кариера в нейните структури и я познават добре отвътре, допълва вестникът.
Новият председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на ДСК идва от украинската банка на OTP,
където постъпва през 2012 г. Преди това е работил за германската Commerzbank, като едва 29-годишен поема
управлението на поделението ѝ в Унгария (2000-2007 г.), после в Русия (2007-2010), а след това е отговорен за целия
регион на Централна и Източна Европа.
Тамаш Хак-Ковач е завършил Университета по икономически науки в Будапеща, магистър по финанси и счетоводство.
Учил е също в Университета на Саар, Саарбрюкен, Германия, във Виенския университет, Австрия и в Международния
институт за управленско развитие, Лозана, Швейцария. От 2004 г. е сертифициран Chartered Financial Analyst.
√ Еврокомисията предложи стрес тестове и одит на националните планове за здравна криза
Европейската комисия представи първата група от предложения, водещи към изграждането на Европейски здравен
съюз. Едно от тях е възможността да се обявяват извънредна здравна ситуация в целия ЕС. Друго е да се изработят
хармонизирани планове - общоевропейски, регионални и национални - за готовност и реагиране при кризи, като тези на
държавите членки редовно ще се подлагат на одит и стрес тестове.
Предложенията са основно за преработване на правната рамка за действие при сериозни трансгранични заплахи за
здравето, както и за засилване на готовността за бърза реакция от ключови агенции на ЕС като Европейския център за
профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Европейската агенция по лекарствата (EMA).
По днешните предложения ще има преговори с държавите - членки чрез Съвета на ЕС, и с Европейския парламент. Целта
е след като бъдат одобрени, незабавно да влязат в сила и това не би трябвало да е проблем, защото за основа са
използвани налични практики и законодателство.
Инициативата за здравен съюз отива далеч отвъд проблема с пандемиите. Днешното предложение ще бъде последвано
от представяне на Фармацевтична стратегия за Европа и Европейски план за побеждаване на рака.
Социологически проучвания показаха през пролетта, че гражданите на ЕС очакват по-активна роля евроинституции и
координация на съюзно ниво и инициативата за Европейски здравен съюз бе включена в годишната Реч за състоянието
на Съюза на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
Какво предлага комисията
Укрепване на готовността: Ще бъдат разработени План на ЕС за здравни кризи и готовност за пандемия плюс препоръки
за приемане на национални планове, заедно с изчерпателни и прозрачни рамки за докладване и одит. Подготовката на
националните планове ще бъде подпомогната от Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията и
други агенции на ЕС. Плановете ще бъдат одитирани и подложени на стрес тестове от Комисията и агенциите на ЕС.
Засилване на наблюдението: На ниво ЕС ще бъде създадена подсилена и интегрирана система за наблюдение,
използваща изкуствен интелект и други съвременни технологични средства.
Подобряване на отчитането на данните: От държавите членки ще се изисква да засилят отчитането на показателите на
здравните системи (напр. наличност на болнични легла, специализирано лечение и капацитет за интензивно лечение,
брой медицински обучен персонал и др.)
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Обявяване на извънредна ситуация в ЕС би предизвикало засилена координация и позволява да се изработят, складират
и набавят продукти, свързани с кризата.
По-силни и оперативни агенции на ЕС. Европейският център за контрол и превенция на заболяванията (ECDC) и
Европейската агенция по лекарствата са водещи в борбата с пандемията, но тя също така показа, че те трябва да бъдат
подсилени и снабдени с по-силни правомощия.
Мандатът на ECDC ще бъде засилен
Целта е да може да подкрепя Комисията и държавите-членки в следните области:
- епидемиологично наблюдение чрез интегрирани системи, позволяващи готовност за наблюдение в реално време и
планиране на реакцията, докладване и одит
- предоставяне на необвързващи препоръки и възможности за капацитет за управление на риска
- капацитет за мобилизиране и разгръщане на работната група на ЕС по здравеопазване за подпомагане на местните
действия в държавите, изграждащи мрежа от референтни лаборатории на ЕС и мрежа за тъкани, клетки и кръв (т.нар.
вещества от човешки произход).
Повече правомощия на EMA
С тях трябва да се улесни координираният отговор на здравни кризи чрез:
- мониторинг и намаляване на риска от недостиг на критично важни лекарства и медицински изделия
- предоставяне на научни съвети относно лекарства, които могат да имат потенциал за лечение, профилактика или
диагностика на болестите, причиняващи тези кризи
- координиране на проучвания за наблюдение на ефективността и безопасността на ваксините, както и координиране на
клиничните им изпитания.
Комисията представи вчера и основните елементи на бъдещ нов орган на ЕС за готовност и реагиране в извънредни
ситуации в областта на здравеопазването. По-конкретният вид на тази институция трябва да бъде предложен до края на
2021 г. Такава структура би била важен нов елемент в подкрепа на по-добра реакция на ниво ЕС на кръстосани заплахи за
здравето на границата.
o "Пандемията на коронавируса подчерта необходимостта от повече координация в ЕС, по-устойчиви
здравни системи и по-добра подготовка за бъдещи кризи. Променяме начина, по който се справяме с
трансграничните заплахи за здравето", заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон
дер Лайен.
o Вицепрезидентът за насърчаване на европейския начин на живот, Маргаритис Шинас оцени днешното
събитие като "голяма, значима стъпка към истински здравен съюз на ЕС" и че "по-голямата координация
с по-ефективни инструменти на ниво ЕС е единственият път напред".
o Стела Кириакидес, комисар по здравеопазването и безопасността на храните, заяви: "Днес ние
укрепваме основите за по-сигурен, по-добре подготвен и по-устойчив ЕС в областта на здравето. Това ще
бъде значителна промяна за способността да се реагира колективно."
Сега и в бъдеще
Проблемът с ECDC е, че сега помага за обмяна на информация (но не и анализ на данните, които събира), при това тя е с
различно качество в отделните държави. Промяната е да се въоръжи агенцията с авангардни инструменти (включително
с изкуствен интерект за моделиране на ситуации) за следене на епидемиологичната обстановка, спешно изискване на
още данни и при избухване на зараза, да я следи по общ и за всички стандарти и определения.
Тази агенция в момента може да отправя само технически съвети и оценка на риска, докато в бъдеще би трябвало да
дава конкретни препоръки как да се реагира и да има механизъм за ранно предупреждение не само за задаваща се
здравна криза, но и за това, че не се обменя достатъчно информация и няма нужната готовност.
При лекарствената агенция ЕМА правомощията в момента са предимно да оценява и следи за безопасността на
медикаментите. Предложението за бъдещ мандат е далеч по-широк, включително да координира проучванията за
ваксини и да дава съвети за клиничните изпитания на лекарства.
√ Еврофондовете за възстановяване на селското стопанство ще са достъпни след седмици
Еврофондовете за възстановяване на селското стопанство ще бъдат достъпни през идните две години, а не между 2022 и
2024 г. Поне 37% от тях ще отидат за стопанства в защита на околната среда и климата; поне 55% ще са за млади фермери
и за изграждане на устойчиво и цифрово възстановяване.
Такава сделка са постигнали преговорните екипи на Съвета на ЕС и Европарламента, съобщи второто ведомство. Тя
тепърва трябва да бъде формално одобрена и от двете институции. 30% от помощта на стойност 8.07 млрд. ще бъде
налична през 2021 г., а останалите 70% ще бъдат освободени през 2022 г., се казва в договорения текст.
Евродепутатите успяха да осигурят най-малко 37% от средствата за възстановяване да идат за био селско стопанство, за
дейности, свързани с околната среда и климата, и за хуманно отношение към животните. Най-малко 55% от фондовете
ще подпомагат началото на дейността на млади фермери и инвестиции във ферми, които допринасят за устойчиво и
цифрово възстановяване. Делът на средствата за възстановяване, които страните от ЕС ще изразходват за екологично
полезни практики, не трябва да бъде по-нисък от процента на пакета за развитие на селските райони на ЕС, който
понастоящем харчат за тази цел.
По-високо съфинансиране от ЕС без принос от страни членки
ЕС ще финансира до 100% от допустимите мерки от допълнителните средства, предоставени от Next Generation EU.
Държавите от ЕС няма да трябва да внасят допълнителни пари от националните си бюджети.
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Преговарящите се съгласиха, че инвестициите, направени от фермери и преработватели на храни, които допринасят за
устойчиво и цифрово икономическо възстановяване, могат да бъдат подпомогнати до ниво 75% от направените разходи.
Евродепутатите също успяха да увеличат тавана на помощта за стартиране на бизнес от Фонда за развитие на селските
райони за млади фермери от 70 000 евро на 100 000 евро.
"Успяхме за много кратък срок да се съгласим, че отчаяно необходимата финансова помощ за земеделски
производители от ЕС, производители на храни и бенефициенти в селските райони ще бъде освободена бързо. Сега
трябва бързо да финализираме преговорите по правилата на Общата селскостопанска политика за 2021 и 2022 г., така че
до края на годината да имаме одобрени съответни правила, които да помогнат на земеделските производители да бъдат
по-издръжливи в бъдеще", каза председателят на Комитета по земеделие Норберт Линс (EPP, DE).
Текстът за инструмента за възстановяване Next Generation EU ще бъде включен в преходния регламент на ОСП. След това
договорените преходни правила за ОСП ще трябва да бъдат одобрени от Парламента и Съвета, преди да влязат в сила на
1 януари 2021 г.
Инструментът за възстановяване на ЕС трябва да бъде съгласуван от Съвета и понастоящем се преговаря в рамките на
пакета за МФР и собствени ресурси.
√ С нова реформа на Орбан опозицията ще е принудена напълно да се обедини за изборите
Унгарският премиер Виктор Орбан предлага промяна в изборното законодателство, която може да принуди опозицията
да се обедини, ако иска да има какъвто и да било шанс срещу него на изборите, пишат местни и световни медии.
Законопроектът, на който мнозинството от две трети на управляващата "Фидес" гарантира успех в парламента, би
попречил на партии със собствени кандидати в по-малко от 50 (при общо 106) от едномандатните райони, на които е
разделена страната, да участват в парламентарните избори през 2022 г.
Опозицията предупреди, че в момент на коронавирусна пандемия тази поправка може да бъде прокарана без никакво
внимание заради епидемиологичната обстановка. Орбан от тази седмица отново има извънредни правомощия, които,
опасяват се противниците му, само ще задълбочат ерозията на институциите, за която говорят и те, и Брюксел след
връщането му на власт през 2010 г.
Проблемът може да е сериозен за малки партии, които нямат кандидати в поне 50 едномандатни района.
Законопроектът обаче може да нанесе по-голям удар на плановете на опозицията да повтори стратегията си от местните
избори. Миналата есен партии с коренно различни платформи - от социалисти и либерали до бивши ултранационалисти сляха кампаниите, усилията и кандидатите си по места и спечелиха на в окръзи из страната, смятани за крепости на
"Фидес". От опозицията е и кметът на Будапеща, Гергей Карачон.
Понятието "собствени кандидати" предполага, че в поне една трета от всички избирателни окръзи всяка партия ще
трябва да има такива и в най-малко девет области и в Будапеща. В противен случай не може да получи достъп до
националните избирателни листи. Според правителството целта е да се спрат злоупотребите с партийни субсидии от
парти, които нямат широка подкрепа.
Унгарската избирателна система предвижда разпределяне на 106 депутатски места в едномандатни райони
(мажоритарно) и 93 други според листи. На практика прагът от 5% важи само за една партия - съюзяването на две го
вдига до 10, а на 3 или повече - до 15 на сто.
Това означава, че опозицията или ще трябва да се обедини напълно за изборите, или всички да се състезават едни срещу
други. Кандидатите им ще са в неизгодни позиции в едномандатните райони, тъй като само един от тях ще може да
влезе в половината. Преговорите между опозиционните сили целяха да балансират между районите, където могат да
застанат зад общи кандидати въпреки различията в ценностите си, и другите, където пропастта е непреодолима. Те
засягаха националните листи в голяма степен, но новото законодателство ще им създаде проблем заради
мажоритарните райони.
Мениджър
√ Фонд "Земеделие" удължи сроковете за кандидатстване по две схеми за държавна помощ
Държавен фонд "Земеделие" удължава сроковете за прием на заявления по две схеми за държавна
помощ. Предварително обявената крайна дата за кандидатстване беше вчера, но поради усложнената епидемиологична
обстановка е взето решение за удължаване на приемите по схемите за финансова помощ за хуманно отношение към
животните и помощта за погасяване на стари кредити, информира БНР.
Държавната помощ за осигуряване на ликвидност на фермерите е насочена към животновъди и картофопроизводители,
които са отсрочили кредитите си, предоставени от фонд „Земеделие“ в периода 2008-2012 г., и са в невъзможност да ги
погасят в условията на Covid-19. Подкрепата е под формата на преки безвъзмездни средства, покриващи част от
главницата и лихвите, дължими по заемите. Помощта за един стопанин е в размер до 100 000 евро. Бюджетът на тази
помощ е близо 57 млн. евро и за нея ще може да се кандидатства до 25 ноември.
До 17 ноември пък свиневъдите подават заявление за финансова подкрепа на ангажиментите си за хуманно отношение
към животните. Бюджетът на схемата е 15 млн. лв. за 2020 г. и се предоставя за отгледани и реализирани угоени прасета
при спазване на изискванията, включени в указанията за прилагане на схемата. Подпомагането покрива направените
разходи или пропуснати приходи, свързани с ангажиментите за хуманно отношение към свинете, поети за най-малко 5
години.
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√ Топ мениджърите на 2020: Владимир Спасов, прокурист на „М+С Хидравлик” АД
Владимир Спасов е част от „М+С Хидравлик” от 20 години. Заема последователно позициите организатор
маркетинг, началник на отдел „Маркетинг”, зам.-директор по търговските въпроси, търговски директор и
търговски пълномощник. Прокурист е от 2013 г. „М+С Хидравлик” се занимава с производство и търговия на
хидравлични продукти – орбитални мотори, хидростатични сервоуправления, спирачки, клапани, аксиално-бутални
мотори и помпи. В компанията работят 1117 човека.
Финалистите в най-престижния конкурс за бизнес лидери „Мениджър на годината“ са изправени не само пред
трудностите на Covid-19 кризата. Тази година те приеха и предизвикателството на екипа на списание "Мениджър" да
превърне гала церемонията по връчването на наградата във филм, включващ продължителни и изморителни снимки на
трудни терени, при непредсказуеми метеорологични условия.
Паралелно със снимачния процес, на страниците на списанието финалистите отговориха на важни въпроси за бизнеса и
лидерството, подготвени от победителя в конкурса „Мениджър на годината 2019“ Светла Несторова, главен
изпълнителен директор и председател на УС на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп".
В следващите дни "Мениджър Нюз" ще публикува разговорите с всеки един от Топ мениджърите на България за 2020 г., а
на 29 ноември в ефира на bTV ще разберете кой от най-успешните български спортисти се изправи със своите два метра
въпроси пред финалистите и колко далеч и високо успяха да стигнат те с него. Зрителите ще видят и церемонията по
връчването на статуетката от президента Румен Радев. Тази година тя бе спечелена от Милена Драгийска, изпълнителен
директор на „Lidl България“.
Златната десетка в най-престижния конкурс за висши мениджърски постижения ще бъде представена по азбучен
ред. Стартираме поредицата с Владимир Спасов, прокурист на „М+С Хидравлик” АД
Можем да предизвикаме промяна към по-добро в средата, като не ѝ се поддаваме
- Какво научихте от Covid-19, с какво ви промени?
- Пандемията ни научи как да намерим начин да действаме. Да изместваме фокуса, приоритетите и ресурсите в отговор
на променящата се и пълна с неизвестност среда. Вместо инстинктивно да се реагира на информационния шум, ние се
научихме да бъдем бързи и гъвкави. Лично мен пандемията ме направи и още по-проактивен. Само по този начин човек
има значително по-голям шанс да дефинира бъдещето си.
- Какви са сценариите за бъдещето на вашия сектор и как ще се опитате да му повлияете?
- Машиностроенето е изправено пред наистина преломен момент. Предвид общите геополитически и икономически
фактори пазарните ниши се появяват ненадейно и могат да изчезнат по подобен начин. Променят се множество бизнес
модели в резултат на развиващите се технологии и личната ми амбиция е да подготвя компанията, която управлявам, за
бърз преход към новата среда с ускорена автоматизация на процесите. В тази връзка изготвихме концепция за
оптимизация на технологичните и производствените процеси с цел по-висока ефективност и готовност за автоматизация
и роботизация, която стартирахме през настоящата 2020 г.
- На какви ценности се опирате като мениджър?
- Най-ценното ми качество може би е бързата ми аналитичност. Старая се да подхождам към екипа си като треньор,
старая се да съм търпелив. Изключително ценя в себе си и в другите честността, справедливостта и способността за
поемане на отговорност. Благодарен съм на семейството и приятелите си, защото един мениджър се гради като личност
20% на работното си място и 80% извън него.
- Как можем да предизвикаме промяна към добро в средата, в която живеем и работим?
Като не ѝ се поддаваме. Живеем в сложни времена и ако всеки от нас се стреми да отстоява изконните ценности на
обществото и човешките отношения, средата няма да ни промени, а шансът ние да го направим с нея е значително поголям. Ценно е и да комуникираме с обществото това, което вършим, за да променяме средата и чрез косвено
въздействие. Добре е да е такъв подходът и на всички медии не само на специализираните, защото лошите новини се
продават, но добрите – възпитават.
- Какво за вас са отлични резултати и как мотивирате екипа си за такива?
- Отлични резултати имаме, когато постигнем предварително поставените цели по възможно най-ефективен и бърз
начин. Изключително ценно е да целеполагаме правилно. Обсъждаме детайлно дефинирането на целите и
инструментите за постигането им, а също така правим разбор на резултатите заедно. Удовлетворението на екипа от
постигнатите цели е един от най-важните мотиви, а резултатът носи и финансови, и кариерни стимули.
- Кой е най-дефицитният ресурс за вас и как се справяте с дефицита?
- Може би това е достъпът до кадри с ключови умения. Работим по множество проекти за създаването им. Компанията
ни е един от пионерите на дуалното обучение в България, един от създателите на Техническия колеж в Казанлък – клон
на ТУ – София, като вземаме активно участие в изготвянето на учебните програми. В личен план – времето. То някак
никога не стига за всичко и обикновено най-ощетени са най-близките. Старая се да работя постоянно над това и мисля,
че когато успееш да намираш време за всичко, си наистина добър мениджър – професионално и житейски.
√ Рязък спад в предложенията за работа в края на октомври
След два месеца на положителна тенденция при публикуваните обяви, през октомври те са с 13% по-малко от септември,
става ясно от актуалното месечно изследване на JobTiger за динамиката на публикуваните обяви за работа. Негативна
тенденция не се забелязва засега само в IT-сектора. За „Хотелиерство и ресторантьорство“ обаче предложенията са
намалели с 43%, за „Строителство“ със 17% и за „Търговия и продажби“ с 16%.
Въпреки значителния спад, секторът „Търговия и продажби“ продължава да представя най-големия дял от
предложенията за работа (22% от всички обяви), следван от „Производство“ (15%) и „IT” (12%).
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Обявите за работа в София са били с 10% по малко през октомври спрямо септември. Според данните от изследването на
JobTiger спадът на новите предложения в други големи областни градове е съответно: за Пловдив -15%, за Варна -19%, за
Бургас -22%, за Русе -9% и за Стара Загора -18%. Почти всяко второ публикувано предложение през разглеждания период
е за работа в София (48%).

Общият брой на публикуваните обяви за работа за изминалия октомври е намалял спрямо септември с 13%, като
особено чувствителен е спадът в последните дни на анализирания период). На годишна база през октомври 2020 г.
предложенията за работа са с 24% по-малко от тези за октомври 2019 г., а броят на обявите за изминалия месец е с 19%
по-нисък от нивото им преди корона кризата у нас.
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Големият брой потвърдени случаи на COVID-19 през последните седмици, налагането на ограничителни мерки за
овладяването на заразата и чисто човешките притеснения превръщат назначаването и обучението на нови кадри и
осигуряването на безопасна здравословна работна среда във все по-голямо предизвикателство за много от компаниите,
казват авторите на изследването. Очакванията са, че предстоят още по-динамични времена за пазара на труда,
√ Лагард предупреди за нов финансов риск от covid-кризата
Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард предупреди за риска рецесията да се превърне във
финансова криза, ако компаниите започнат да имат проблеми с изплащането на заеми и банките страдат от увеличаване
на просрочените задължения по балансите си, информира eleconomista.es.
"ЕЦБ беше в първата вълна и ще бъде там и за втората вълна. Ние сме и продължаваме да бъдем изцяло ангажирани да
подкрепяме народите в Европа", подчерта Лагард по време на форума, провеждан ежегодно от паричния институт в
Синтра, Португалия.
От друга страна, Лагард признава, че силният удар, който секторът на услугите понася, може да остави трайни белези и
създава риск от хистерезис в икономиката (почти трайни щети, бел. ред.).
"При конвенционална рецесия индустрията и строителството са най-силно засегнатите сектори. Този път това е секторът
на услугите, така че това е уникална криза, която има важни последици. От една страна, възстановяването в сектора на
услугите е по-бавно, тъй като засяга повече работата и пазара на труда. Освен това тази вреда на пазара на труда засяга
неравномерно работниците, понеже се фокусира върху хората с ниски доходи и с по-ниска квалификация", подчерта
Лагард.
По думите й, безработицата сред хората с най-ниски заплати е голямо предизвикателство за икономиката. Тези хора са
склонни да консумират по-голяма част от доходите си в сравнение с домакинствата с по-високи доходи.
Надеждата на ваксината
По отношение на новините от последните дни, окуражаващите данни за ваксината Pfizer, президентът на Европейската
централна банка призова за спокойствие. Лагард подчерта, че въпреки че последните новини за ваксината изглеждат
обнадеждаващи, все пак можем да се сблъскаме с повтарящи се цикли на ускоряване на разпространението на вируса и
по-строги ограничения, докато не се постигне широко разпространен имунитет. Тя признава, че възстановяването може
да не е линейно, а по-скоро нестабилно, периодично и да зависи от момента на пускане на ваксината на пазара.
Междувременно продукцията в сектора на услугите може да срещне трудности преди да се възстанови
напълно. Всъщност, услугите вече показват тенденция на спад преди последните ограничителни мерки, наложени от
страните. Лагард изтъкна водещи показатели като PMI за услугите, който падна от 54,7 през юли на 46,9 през октомври.
"Въпреки че индустрията остава относително устойчива досега, съществува риск възстановяването в индустрията също да
се забави, след като изоставането на поръчките бъде изчерпано и индустриалното производство бъде приведено в
съответствие с търсенето", отбеляза тя.
Рискът от финансова криза
Лагард предупреди, че ако обществото спре да възприема пандемията като еднократно събитие, може да се наблюдават
по-трайни промени в поведението, отколкото по време на първата вълна.
"Домакинствата биха могли да се страхуват повече от бъдещето и да увеличат своите спестявания. Бизнесът, оцелял
досега чрез увеличаване на дълга, може да реши, че вече няма смисъл да остане отворен", добави тя.
По думите й, кризата може да предизвика вълна от затваряне на компании, изправени пред санитарни ограничения и по
този начин да намали търсенето на допълващи се дружества, което да накара тези компании да намалят производството
си. Всичко това може да повлияе на банковата система и отпускането на кредити, което отчасти е "бензинът", който
позволява на икономиката да продължи да напредва.
"Ако това се случи, рецесията може да проникне през икономиката в сектори, които не са пряко засегнати от пандемията,
което потенциално може да предизвика обратна връзка между реалната икономика и финансовия сектор. Банките могат
да започнат да затягат стандартите за кредитиране, очаквайки че платежният капацитет на компаниите ще се влоши,
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което ще доведе до неспособност на компаниите да заемат пари, растежът на кредитите ще се забави и възприятието на
банките за риск ще се увеличи допълнително", каза още Кристин Лагард.
Поради това президентът на Европейската централна банка подчерта необходимостта от прилагане на непрекъснат,
мощен и специфичен политически отговор, който ще е от жизненоважно значение за защитата на икономиката, поне
докато отмине санитарната криза.
"Не забравяйте, че затварянето (локдауна) е неикономически шок, който засяга безразборно производителните и
непродуктивните компании. Политиките, които защитават жизнеспособните компании, докато дейността се
нормализира, ще помогнат на нашия производствен капацитет, а няма да му навредят", категорична е Лагард.
√ Вълна от лоши кредити очаква европейските банки
Европейските банки трябва да се подготвят за очакван ръст на несъбираемите кредити през 2021 г. поради ситуацията с
COVID-19. Това предупреждава в интервю за Financial Times Елке Кьониг, председател на Единния съвет на ЕС за
преструктуриране (ЕСП). Институцията е част от Банковия съюз на ЕС, създадена е през 2014 г. и има за цел да наблюдава
преструктурирането на нежизненоспособни банки.
Според Кьониг все още е рано да се каже точно колко ще се влоши събираемостта на кредитите, тъй като това ще зависи
от икономическото възстановяване. Гаранционните държавни схеми към момента предпазват банките засега, добави тя.
Очакванията й са влошаването на кредитните портфейли да започне да се усеща през първото и второто тримесечие на
2021 г.
Кьониг отхвърли предложението на Европейската централна банка, че ЕС трябва да създаде мрежа от „лоши банки“ или
европейска „компания за управление на активи“, за да се управлява очакваното по-високо ниво на „лошите“ кредити.
Според нея по-правилният подход е банките предварително да свършат своето „домашно“ и да оценят рисковите
кредити. „Банките трябва да предоставят пълна прозрачност на портфейлите с необслужвани кредити и да обявят какво
ще предприемат относно проблема“, призова Кьониг.
Тя също така призова ЕС да хармонизира правилата за оказване на държавна помощ на проблемни банки, тъй като в
момента има разминаване в системата и липсва единна процедура за въздействие. През 2016 г. ЕСП се намеси при
фалита на испанската банка Banco Popular. Разликата в националните законодателства обаче позволи през 2017 г.
италианското правителство да окаже държавна помощ на две местни банки. По този начин се похарчиха обществени
средства, за да защитят най-големите кредитори на тези банки. Това се възприе като вратичка в регулациите, въведени в
ЕС след глобалната финансова криза, според които инвеститори и кредитори трябва да търпят загуби при фалит на банка
преди данъкоплатците.
Миналият месец Андреа Енриа, който е председател на Надзорния съвет на ЕЦБ, прогнозира, че несъбираемите кредити
в еврозоната може да достигнат 1,4 трлн. евро, което е дори над нивата от глобалната финансова криза от 2008 г.
Европейската комисия също обяви, че ще подготви план за очаквания ръст на несъбираемите кредити, обяви
икономическия вицепрезидент на ЕК Валдис Домбровскис.
√ САЩ разширяват санкциите за "Северен поток 2", добавят и застрахователни компании
Сенатът и Камарата на представителите на Конгреса на САЩ планират да наложат санкции на застрахователни и
сертифициращи компании, които си сътрудничат с руски плавателни съдове, участващи в строителството на газопровода
"Северен поток 2", съобщи Bloomberg.
Според източници на агенцията санкциите ще бъдат включени в проектобюджета за отбрана за фискалната 2021 г.
Настоящите ограничения също ще останат в сила. Документът трябва да бъде приет до края на тази година.
Източници поясняват, че ограничителните мерки няма да засегнат Германия или германски официални лица.
През октомври Държавният департамент обяви разширяване на санкциите срещу газопровода. Възможно е те да
засегнат над 120 компании. На този етап им се забранява да предоставят услуги, стоки или финансиране за „надграждане
или инсталиране на оборудване“ на кораби, които ще експлоатират проекта. Кремъл нарече действията на САЩ срещу
"Северен поток 2" нечестна конкуренция.
√ Тенденцията за ръст на европейските борси се запазва за трети пореден ден
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа са напът да запишат трета поредна сесия на ръст в сряда, след
като оптимизмът около ваксината срещу COVID-19 на Pfizer и BioNTech засенчи притесненията около икономическите
щети, които ще бъдат нанесени от нарастващия брой на инфекциите от коронавирус на континента, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 2,86 пункта, или 0,74%, до 387,28 пункта, надграждайки върху
ралито от над 5% от началото на седмицата. От месец март насам бенчмаркът е напреднал с 43%, като това се дължи до
голяма степен на мащабните пакети от икономически стимули, прието от Европейската централна банка и
правителствата на страните членки на ЕС.
Немският бенчмарк DAX се повиши с 62,08 пункта, или 0,47%, до 13 225,19 пункта. Водещият индекс на Лондонската
борса FTSE 100 напредна с 42,95 пункта, или 0,68%, до 6 339,8 пункта. Френският показател CAC 40 регистрира ръст от
28,67 пункта, или 0,53%, до 5 447,64 пункта.
„Американските избори, очакванията за нови стимули в Европа и новините за развитието на ваксина срещу COVID-19
помогнаха на търговците да бъдат по-уверени. Пазарът обаче започва да се стабилизира, а инвеститорите да гледат
внимателно за нови краткосрочни рискове“, коментира Кийт Темпъртън от Forte Securities.
Междувременно европейският сезон на отчетите продължава, като до момента 68% от компаниите от STOXX 600, които
са представили резултатите си за тримесечието, са надминали очакванията на анализаторите.
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Акциите на E.ON поскъпнаха с 0,9%, след като най-голямата енергийна компания в Германия заяви, че търсенето на
енергия се е възстановило по-бързо от очакваното и запази прогнозата си за 2020 г.
Европейският банков индекс SX7P се понижи с 0,16%, след като холандската банка ABN Amro заяви, че остава
предпазлива в прогнозите си, въпреки че отчете по-добра от очакваното печалба за последното тримесечие. Акциите на
банката поевтиняха с 4,16%.
Разнопосочна търговия на Уолстрийт
Американските борсови индекси регистрираха смесени резултати във вторник, като Dow удължи печалбите си от
предходната сесия на фона на ротацията от технологичния сектор към акциите, които разчитат на възстановяването на
икономиката, пише Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones напредна с 262,95 пункта, или 0,9%, до 29 420,92 пункта. Широкообхватният показател
Standard & Poor’s 500 отчете спад от 4,97 пункта, или 0,14%, до 3 545,53 пункта. Индексът на високотехнологичните
дружества Nasdaq се понижи със 159,93 пункта, или 1,37%, до 11 553,86 пункта.
В технологичният сектор бяха записани нови загуби, като акциите на Amazon поевтиняха с 3,46%, след като в понеделник
паднаха с 5%. Цената на книжата на Zoom Video падна с 9,01% след понижение от 17% в първата сесия за седмицата.
Акциите на Alphabet и Microsoft поевтиняха с 1,35% и 3,38%.
Компаниите, които разчитат на възстановяването на икономиката, отчетоха печалби, като акциите на Chevron и Boeing
поскъпнаха с 4,62% и 5,20%.
„Търговията на акциите на компаниите от групата „остани си вкъщи", които водеха ралитата на пазарите през поголямата част от годината, започва да губи пара“, коментира Линдзи бел от Ally Invest. „Дългосрочните перспективи пред
технологичните акции остават добри, но те най-вероятно няма да се представят по-добре от останалата част от пазара,
каквато бе ситуацията от март насам“, добави тя.
Както Dow, така и S&P 500 достигнаха рекордно високи нива в междинната търговия понеделник, но не успяха да запазят
печалбите до края на сесията заради разпродажбите в технологичния сектор. Въпреки това Dow нарасна с над 800
пункта. Същевременно с това технологичният индекс Nasdaq се понижи с 1,5%, след като инвеститорите започнаха да
продават акциите си в Amazon, Zoom Video и Netflix.
Тези движения бяха предизвикани от новината, че ваксината срещу коронавирус на американският фармацевтичен
гигант Pfizer и германската биотехнологична фирма BioNTech е показала 90% ефективност при клиничното проучване от
фаза 3
„Силните резултати от ваксината Pfizer бяха по-добри от очакваното, което означава, че икономиката може да се върне
към нормалното си темпо по-рано от прогнозираното“, коментира райън Детрик от LPL Financial.
Смесени резултати в Азия
Азиатските борсови индекси не успяха да намерят единна посока в сряда, след като акциите на технологичните
компании в региона последваха загубите на Уолстрийт, предаде Си Ен Би Си.
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 444,01 пункта, или 1,78%, до 25 349,6 пункта, като
акциите на Softbank поевтиняха с 2,47%.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 17,95 пункта, или 0,53%, до 3 342,2 пункта, докато
по-малкият индекс Shenzhen Composite се понижи с 44,89 пункта, или 1,94% до 2 263,96 пункта. Хонконгският показател
Hang Seng изтри 74,5 пункта от стойността си, или 0,28%, завършвайки сесията при ниво от 26 226,98 пункта.
Листнатите в Хонконг акции на Alibaba поевтиняха с 9,59%, а тези на Tencent с 6,72%. Книжата на производителя на
смартфони Xiaomi поевтиняха с 8,18%, а тази на фирмата за фирмата за доставка на храна Meituan Dianping с 9,67%.
Гигантът в онлайн търговията JD.com отчете спад от 8,11%. Дотук се стигна, след като Държавната администрация за
пазарна регулация на Китай представи нови мерки, с които смята да ограничи монополните позиции на интернет
платформите.
Южнокорейският показател Kospi записа ръст от 33,04 пункта, или 1,35%, до 2 485,87 пункта, като акциите на Samsung
Electronics поевтиняха с
В Австралия бенчмаркът ASX 200 се повиши с 109,2 пункта, или 1,72%, до 6 449,7 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно повишния в ранната търговия. Основният индекс
SOFIX отчете спад от 0,53 пункта, или 0,12%, до 428,09 пункта. BGBX40 се повиши с 0,12 пункта, или 0,12%, до 97,91
пункта. BGTR30 напредна с 0,85 пункта, или 0,18%, до 486,33 пункта. BGREIT се повиши с 0,49 пункта, или 0,37%, до 134,72
пункта.
√ Семейство учени стои зад ваксината на Pfizer и BioNTech
Учените Угур Шахин и Озлем Тюречи са посветили живота си на работата в областта на онкологията и инфекциозните
заболявания, както и персонализираното имунотерапевтично лечение на рака.
След началото на пандемията от новия коронавирус обаче предизвикаха интереса на общността като умовете зад
първата ефективна ваксина срещу COVID-19, пише CNN.
55-годишният Шахин и 53-годишната Тюречи създават BioNTech в германския град Майнц през 2008 година. В
понеделник заедно с партньора си Pfizer обявиха, че техният препарат за предотвратяване на коронавирусни инфекции е
достигнал 90% ефективност. Специалистите използват технологията, основана на информационно РНК или иРНК, за да
предизвикат имунен отговор – метод, който не е получил одобрение до момента.
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Докато ваксината се определя като голяма стъпка за научната общност, Шахин и Тюречи вече са ветерани в света на
медицинските постижения. Двамата основават първата си компания Ganymed Pharmaceuticals през 2001 година, за да
разработят антитела за борба с рака и в крайна сметка продават бизнеса за 1.4 млрд. долара през 2016 година.
Главният изпълнителен директор Шахин и главната медицинска директорка Тюречи са сред 100-те най-богати хора в
Германия според седмичния вестник „Велт ам Сонтаг“. Пазарната капитализация на тяхната BioNTech достигна 25.72
млрд. долара във вторник.
Шахин е роден в турския град Искендерун и се мести в Кьолн, когато е едва на 4 години. Там баща му работи в местната
фабрика на Ford. С Тюречи се запознават, когато започват академичната си кариера. Освен фактът, че и двамата са деца
на турско-германски мигранти, ги свързва и общата им страст към изследванията на рака, дори сватбеният им ден
започва в изследователска лаборатория.
Как започва работата по ваксината?
През януари, след като прочита научна статия за коронавируса в китайския град Ухан, Шахин, пренасочва работата на
компанията. Така BioNTech възлага на 500 служители да работят по проект с няколко потенциални иРНК съединения, като
в крайна сметка постига партньорство с Pfizer през месец март.
Подходът се състои в това иРНК да подмами клетките да произвеждат частици протеин, които изглеждат като такива от
вируса. Имунната система се научава да разпознава и атакува частиците и на теория би реагирала бързо на всяка
действителна инфекция.
Следващата цел е производството на ваксината – то вече е започнало в белгийското подразделение на Pfizer в Пюрс,
както и в щата Мичиган в САЩ. Планира се през 2021 г. да бъдат доставени 1.3 млрд. дози.
Cross.bg
√ Вълчев: Следващата седмица ще се обсъжда дали маските да са задължителни в час
„В момента всеки директор или учител може сам да вземе решение за носене на маски в час", каза още той
„Лятото имаше много дебати какъв модел на обучение да изберем. Тогава категорично надделя мнението, че
образователният процес с маски е неефективен, да не кажем невъзможен, особено за по-малките ученици. Затова тогава
избрахме модела на невзаимодействие. Днес обаче ситуацията е усложнена. Следващата седмица ще обсъдим дали
носенето на маски в час да бъде задължително". Това заяви министърът на образoванието и науката Красимир Вълчев.
„В момента всеки директор или учител може сам да вземе решение за носене на маски в час", каза още той.
„Факт е, че имаме много по-малко констатирани случаи на коронавирус при по-малките ученици, отколкото при поголемите", посочи Вълчев.
√ Учители настояват за незабавно преминаване към дистанционно обучение на всички класове
Учители настояват за незабавно преминаване към дистанционно обучение на всички класове. Според педагозите
мярката трябва да се приложи за поне два месеца.
Мерките, които се взимат в момента са абсолютно неадекватни. Ние, учителите работим във високорискова среда и на
практика сме на първа линия. Знаете каква ситуацията в училище - тесни класни стаи, голям брой ученици, няма
дистанция, каза преподавателят от Варна Лилия Стоянова. Тя беше категорична, че противоепиемичните мерки на
просветното министерство не работят, защото има смесване на потоците от ученици. По думите й няма как COVID-19 да
се ограничи, защото той се разпространява дифузно.
Имаме много болни колеги. Много трудно се осигуряват заместници. Децата, в повечето случаи, прекарват вируса без
симптоми, общуват с другите, не се карантинират. Здравната система се задъхва, накрая никой няма да получи здравна
грижа - не защото лекарите не искат, а защото не могат, добави Стоянова.
Учителката посочи, че с колегите си в клас влизат само с маска, което е крайно недостатъчно за превенция. Според нея
обучението в електронна среда е ефективно и качеството е достатъчно високо.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
Забави ли коронавируса икономическото развитие на страната? Какви мерките да очаква бизнесът за справяне с
кризата? Гост е министърът на икономиката Лъчезар Борисов;
В битка с COVID-19. Кaк премина първият работен ден на доц. Атанас Мангъров като шеф на COVID отделение?;
На живо от Дупница. Кой ще преглежда в триажния кабинет хората със съмнения за коронавирус, след като
местната власт обяви, че няма лекари?;
Защо се презапасяваме с ненужни стоки? Как COVID-19 влияе на психичното ни здраве? Разговор с психолога
Росен Йорданов;
Отново земетресение на Балканите. Каква е причината за земните трусове в района?;
Нова телевизия, „Здравей България"
БЛС алармира: Самолечението вреди на вашето здраве! Говори д-р Гергана Николова;
Възможно ли е дистанционното обучение за всички? Или пък с маски в клас? В студиото - образователният
министър Красимир Вълчев;
Защо изчезнаха лекарствата? Веселин Марешки за COVID-страстите в парламента;
Лабораторен тест: Предпазват ли ни предпазните средства срещу COVID-19? Отговорите в „На твоя страна";
В "Пълен абсурд" с Румен Бахов: Защо шофьор си нарисува сам номерата на колата си?;
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Общински Биг Брадър в Бургас. Младежи чупят пейки в парк - на каква стойност са щетите?;
Наравно с останалите. Млад мъж с ампутиран крак с номинация за Спортист на Варна за 2020;
"Техниката около нас по времето на народната власт". Виждали ли са младите транзистор и телефон с шайба?

√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Кметовете не дочакаха държавата - и малки ученици ще са онлайн;
в. 24 часа - При новото саниране с предимство ще са вече кандидатствалите;
в. Монитор - Родителите без обезщетения, ако училището само мине онлайн;
в. Монитор - Кабинетът реши: Режат разходите на министерствата, за да има повече пари за справяне с пандемията;
в. Телеграф - Аптеките на война с презапасяването;
в. Труд - Родители скачат срещу учители;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Бременни търсят лекарства през фейсбук, министърът: Няма дефицити;
в. 24 часа - Мая Манолова: Линейки да возят хората под домашно лечение до болници за рентген и изследвания;
в. 24 часа - Два правителствени хеликоптера стават линейки за тежки случаи;
в. Монитор - Правната комисия в НС прие на второ четене: След 10 г. дълговете на физическите лица отпадат;
в. Монитор - Депутатите решиха окончателно: Забраниха наргилетата и електронните цигари за непълнолетни;
в. Телеграф - Таксиджии се спасяват с румсървис по домовете;
в. Труд - Всяка четвърта фирма очаква ръст на оборота;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Петко Симеонов, социолог, политик: Радев бетонира правителството;
в. Монитор - Проф. д- р Петър Петров, управител на определената за Covid- 19 МБАЛ "Св. Мина" в Пловдив: В момента е
по- важно да спазваме Хипократовата клетва и да спасяваме животи;
в. Телеграф - Иван Нейков, председател на Балканския институт по труда и социалната политика: Средната заплата
осигурява пожизнена пенсия от частен фонд;
в. Труд - Финансистът Румен Гълъбинов пред "Труд": Мярката 60/40 трябва да продължи до средата на 2021 г.;
Водещи анализи
в. 24 часа - Дефицитът на лекарства е национална простотия;
в. Монитор - Мишката, която изгриза човечността;
в. Телеграф - Запасете се с разум и дисциплина;
в. Труд - Не пипайте лихвите с мръсни ръце!
√ Предстоящи събития в страната на 12 ноември
София
От 09.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание.
От 10.00 ч. чрез платформата CISCO Webex Meeting ще се проведе заседание на Столичния общински съвет.
От 11.00 ч. в Националния политехнически музей ще бъде представена пътуващата изложба „Техниката около
нас по времето на народната власт".
***
Ловеч
От 10.00 ч. в читалище „Наука 1870" ще се проведе заседание на Общинския съвет.
***
Пловдив
От 12.00 ч. на Гребната база ще се състои официална церемония по награждаване на най-активните училища в
града.
***
Разград
От 09.00 ч. в Храм „Св. Георги" ще бъде обслужена заупокойно молитва в памет на Станка и Никола Икономови,
Анание Явашов и Боян Пенев. Поднасяне на венци и цветя на гроба на Станка Икономова и Анание Явашов.
От 10.00 ч. в Храм „Св. Николай Чудотворец" ще се състои поднасяне на венци и цветя на гроба на Никола
Икономов.
От 14.00 ч. в Конферентната зала на Абритус ще се състои научна конференция „Книгата и образованието исторически аспекти и традиции".
***
Шумен
От 10.00 ч. чрез платформата ZOOM ОИЦ - Шумен ще направи онлайн представяне на актуални процедури.
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.
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