Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Bloomberg TV Bulgaria
√ АИКБ: Ново затваряне - само при нови компенсиращи мерки за бизнеса
Васил Велев, Асоциация на индустриалния капитал в България, Бизнес старт. 25.11.2020
Не може да има ново затваряне без бързо администриране на нови компенсиращи мерки. Това заяви Васил
Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България, в предаването „Бизнес
старт“ с водещ Живка Попатанасова.
По думите на госта мерките за подкрепа трябва да "вървят в две посоки – компенсиране на доходите на домакинствата и
разходите на компаниите".
„Както домакинството има да плаща сметки, така и компаниите имат фиксирани разходи и трябва да плащат
данъци“.
"От октомври Европейската комисия позволява до 90% от фиксираните разходи на малките и микропредприятията и до
70% от разходите на другите компании да се поемат от държавата и от АИКБ настояват това да се предприеме и в
България", обясни Велев.
„Механизмът за подкрепа на бизнеса предприет досега очевидно не работи. Не може половин година да се чака
подкрепа, която е необходима сега“.
"По тази парична и АИКБ предлага подкрепата за фиксираните разходи трябва да бъде администрирана от НАП", обясни
Велев.
По неговите думи в малкия бизнес работят три четвърти от заетите в България, а тези компании са най-уязвимите.
„Затова настояваме освен за подкрепа на фиксираните разходи и за отсрочка на данъци или отмяна на
наказателните лихви, също така и разсрочване на кредитите“
Велев заяви още, че бюджета за 2021 г. категорично не е съобразен с последиците от коронакризата.
Целия разговор вижте във видеото.
Investor.bg
√ АИКБ: Прилаганият досега механизъм за подкрепа на бизнеса не работи
Асоциацията на индустриалния капитал предлага подкрепата за фиксираните разходи на фирмите да бъде
администрирана от НАП
Не може да има ново затваряне без бързо администриране на нови компенсиращи мерки. Това каза Васил
Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България, в предаването „Бизнес
старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.
По думите на госта мерките за подкрепа трябва да „вървят в две посоки – компенсиране на доходите на домакинствата и
разходите на компаниите". „Както домакинството има да плаща сметки, така и компаниите имат фиксирани разходи и
трябва да плащат данъци“, поясни Велев.
От октомври Европейската комисия позволява до 90% от фиксираните разходи на малките и микропредприятията и до
70% от разходите на другите компании да се поемат от държавата и от АИКБ настояват това да се предприеме и в
България, стана ясно от думите на госта.
„Механизмът за подкрепа на бизнеса, предприет досега, очевидно не работи. Не може половин година да се чака
подкрепа, която е необходима сега“. По тази парична и АИКБ предлага подкрепата за фиксираните разходи да бъде
администрирана от НАП.
По неговите думи в малкия бизнес работят три четвърти от заетите в България, а тези компании са най-уязвимите.
„Затова настояваме освен за подкрепа на фиксираните разходи и за отсрочка на данъци или отмяна на наказателните
лихви, също така и разсрочване на кредитите“, каза Велев.
Dnes.bg
√ Васил Велев: Механизмът за подкрепа на бизнеса досега не работи
АИКБ: Ново затваряне само при нови компенсиращи мерки за бизнеса
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Ново затваряне не може да има без бързо администриране на нови компенсиращи мерки. Това каза Васил Велев,
председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България, в предаването "Бизнес старт"
по Bloomberg TV Bulgaria.
Според него мерките за подкрепа трябва да "вървят в две посоки – компенсиране на доходите на домакинствата и
разходите на компаниите".
"Както домакинството има да плаща сметки, така и компаниите имат фиксирани разходи и трябва да плащат данъци".
"От октомври Европейската комисия позволява до 90% от фиксираните разходи на малките и микропредприятията и до
70% от разходите на другите компании да се поемат от държавата и от АИКБ настояват това да се предприеме и в
България", обясни Велев.
"Механизмът за подкрепа на бизнеса предприет досега очевидно не работи. Не може половин година да се чака
подкрепа, която е необходима сега".
"По тази парична и АИКБ предлага подкрепата за фиксираните разходи трябва да бъде администрирана от НАП", обясни
още Велев.
По думите му в малкия бизнес работят три четвърти от заетите в България, а тези компании са най-уязвимите.
Actualno.com
√ Биснесът и синдикатите: Управляващите да отговорят как ще обезпечат икономиката
Прецизно дефиниране на всички бизнеси, които ще бъдат принудени да затворят заради новите ограничителни мерки и
ясна заявка на държавата за планираната помощ за тях. За тези мерки настоя председателят на Асоциацията на
индустриални капитал Васил Велев в ефира на БНТ.
Той поиска да се осигурят достатъчно пари за подкрепа на пострадалите икономически сектори.
"Трябва много ясно да се дефинира какво се затваря. Например, като се казва, че ще затворят при нехранителните
магазини, има ли се предвид строителните магазини? Защото тяхното затваряне ще затвори целия отрасъл", обясни
Васил Велев. Той настоя държавата да отговори изчерпателно и как ще подкрепи затворените бизнеси.
Велев, както и другият участник в разговора - лидерът на КНСБ Пламен Димитров, повториха неколкократно обявяваното
искане бюджетът да поеме 80% от заплатите на заетите в затворените бизнеси.
Васил Велев поиска ангажимент да има и към разходите, необходими за оцеляването на бизнесите, като напомни, че
предприятията имат разходи по поддръжка извън заплатите на работещите.
Пламен Димитров го подкрепи, като посочи, че "в бюджета има фискално пространство" допълнително да бъдат
гласувани разходи. Той прогнозира, че ако това не бъде направено сега, още в началото на следващата година ще се
наложи актуализация на бюджета.
Не искаме да слушаме въпроса:"Откъде да вземем парите?". Откъдето взехме парите за 30% увеличение на заплатите в
бюджетния сектор, оттам - и за спасяването на бизнеса.
"В Кодекса на труда да се впишат нови хипотези при невъзможност да се полага труд заради наложените от пандемията
ограничения и разходите на работещите да се поемат от Националния осигурителен институт", предлагат от КНСБ.
Пламен Димитров обясни, че настоява законодателството да приеме случаите на "частична безработица" и на
"принудителен престой не по вина на работодателя", за да се разпредели справедливо тежестта на ограничителните
мерки, при които много хора ще загубят частично или напълно доходите си заради забраната определени бизнеси за
работят.
"Синдикатът ще настоява до края на годината да бъде определен още десет дни платен отпуск, който да се дава на
хората, грижещи се за пълнолетни болни или карантинирани хора", съобщи Димитров. Той призова работещите да не
бързат да излизат в неплатен отпуск.
НОВА ТВ
√ ЗАТВАРЯТ МОЛОВЕ И ЗАВЕДЕНИЯ: Реакцията на бизнеса
Работодатели вече обмислят как да запазят служителите си
Собствениците на много магазини въздъхнаха с облекчение, след като стана ясно, че със заповедта на здравния
министър вратите затварят само моловете. Под ключ ще са и всички заведения.
След обявяването на мерките в големите търговски обекти тип мол са взели решения повечето магазини, които ще
трябва да затворят, да работят с удължено работно време до петък. Целта е да опитат да наваксат предстоящите загуби
преди Коледа. Наблюдава се и негодувание, че големи вериги за дрехи ще спрат работа, докато такива за техника извън
моловете - не.
Заведенията и ресторантите разчитат на помощ от държавата, за да не се налага да съкращават служителите си. А в
някои сфери като фризьорството например са късметлии и ще продължат да посрещат клиенти.
Заведенията и ресторантите вече обмислят как да запазят служителите си.
„Затваряме бизнеса си, минаваме на командно дишане. Не всички могат да правят доставки”, обясни шеф Иван Манчев.
„При мен има доста хора, които могат да работят. Ще бъдат само 10 процента от тях, ще бъдат на смени, ще се въртят, за
да може поне някакви пари да изкарват”.
В бранша разчитат на финансовата помощ от държавата.
„Тези 24 лева са някаква мярка, но тя със сигурност не е достатъчна”, смята шеф Манчев.
За една от веригите магазини работят 120 души, които не разбират защо точно техният бизнес трябва да спре работа.
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„Ако трябва да се прави локдаун, то би следвало да бъде генерален за всички”, смята Георги Бебечев, управител на
международна верига магазини за дрехи. „Както при предното затваряне, така и този път ще си запазим всички
служители, защото те най-важният ни ценен капитал”.
За да опитат да наваксат, ще работят повече часове до петък.
При вземането на решения как точно да бъде подпомогнат бизнесът, работодателите също са участвали активно в
разговорите с правителството.
„В едно открито писмо бяхме поискали да се поемат преките разходи, фиксираните разходи на затворените
предприятия. Очевидно има проблем с верификацията и се предлага вариант, който да стъпи на оборота, процент от
оборота. Няма лошо, стига това да се направи веднага. Това е един компромис, по наша оценка е единственият
възможен на този етап, защото от една страна трябва да пазим човешкия живот”, заяви Евгени Иванов, директор на
КРИБ.
Ще се водят преговори и за това мерките 60/40, 80/20 и 24 лева на месец за служителите, останали без работа, да се
обединят в една мярка.
„Да бъде по-справедлива компенсацията, защото някои от тях сега се осигурят на 2000 лева, а ще получат примерно 480
вместо 80% от тези 2000, т.е. 1600. Виждате, разликата е 4 пъти близо”, коментира Васил Велев, председател на
Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България.
Амбицията е обединената мярка да се въведе от 1 декември.
За повече информация вижте видеото.
Club Z
√ Икономически мерки: старите продължават да действат, новите - за 156 млн. лв.
Търговията обаче продължава да работи
Към този момент правителството очевидно не е готово с нови икономически мерки, които да влязат в сила моментално в
подкрепа на затварящите от петък икономически субекти. Това стана ясно от думите на министрите на икономиката
Лъчезар Борисов и на труда и социалната политика Деница Сачева.
Все пак - по думите на Борисов - в близките часове предстоят срещи с работодателските организации, на които би
трябвало да бъдат взети решения за бърза ликвидна подкрепа. Става дума за 156 млн. лв. от оперативна програма
"Иновации и конкурентоспособност". Това финансиране е било предвидено за други две мерки, но те ще бъдат
отложени.
С тези пари би трябвало да се подкрепят фиксирани разходи на бизнесите или да се покрие някакъв процент от
загубения оборот през следващите три седмици. Обещанието на министър Борисов е, че ще се действа бързо и
програмата ще е достатъчно лесна, така че да може да започне да действа веднага след като бъде разписана.
Отделно Българската банка за развитие е получила вече положителна нотификация за новата схема по гарантиране на
кредити, при която малките и средните предприятия ще имат достъп до гарантирани от ББР заеми до един милион лева,
а големите компании - до 2 млн. лв.
Деница Сачева пък обясни, че продължават да действат всички вече известни до момента схеми - 60/40, 80/20,
патронажната грижа, както и подкрепата за родители, които са останали вкъщи да гледат своите деца. Ако те са в
неплатен отпуск, ще могат да ползват по 610 лв., колкото е минималната работна заплата. Новото е, че доходният праг за
достъп вече е 910 лв., а не 610 лв. - както беше преди това. Прекалено ниският праг на практика правеше програмата
неизползвана и неефективна.
Вчера МС прие постановление за отдавна прокламираната помощ за работниците, най-вече в сферата на
ресторантьорството. Става дума за изплащането по 24 лв. на ден компенсация заради затворен бизнес.
Схемата ще струва 50 млн. лв. и ще достигне засега до 50 000 души. Условията - работниците да са пуснати в неплатен
отпуск. Парите ще се изплащат направо на тях, а няма да минават през работодателите.
Въпреки обаче, че мярката е гласувана днес, трябва да се каже, че тя бе обявена отдавна и доста преди да стане ясно, че
ще има нов частичен локдаун.
Общо всички мерки ще струват около 400 млн. лв.
"Постигнахме много тежък баланс между запазването на икономическата свобода и здравните мерки", похвали се
Борисов.
Днес бе взето решение за преустановяване на всички културни мероприятия с изключение на театрите. Спортът спира тренировъчен и състезателен, но за лица до 18 г. Международните заседания и спортните състезания за лица над 18 г.
ще се провеждат без публика.
Затварят се всички видове заведения за хранене и др., описани в Закона за туризма, като ще могат да правят само
доставки по домовете.
Затварят се фитнес клубовете.
Затварят се игрални зали и казина.
Няма да работят търговските центрове и центровете тип мол - с изключение на магазините за храна, аптеки, офиси на
банки, зоомагазини и телекомуникационни услуги. Малките магазини остават отворени.
А какво поиска бизнесът?
Още преди два дни, когато стана ясно, че националният оперативен щаб иска мащабно затягане на мерките, становища
по въпроса започнаха да пристигат от работодателските организации.
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Първи това направиха от БСК, които заявиха, че настояват за създаването на национална програма за подпомагане
на българския бизнес, засегнат от ограничителните мерки, предоставяща възможност за бързо получаване на
компенсации за сметка на държавата.
В становището са изброени редица държави, които налагат широкомащабни мерки за подкрепа под формата на грантове
към компаниите.
Васил Велев от АИКБ поиска подкрепа, диференцирана по спада на оборота. Така например се предлага - ако спадът на
оборота е с 20 на сто в сравнение с миналата година, да се поемат заплатите и осигуровките на служителите. Ако е с над
30 на сто - да има ликвидна подкрепа за целия бизнес.
Bulgaria ON AIR
√ Бизнесът пред криза, иска помощ от държавата за основните си разходи
156 млн. лв от европрограми ще разпределят за процент от оборота, който ще бъде загубен заради затварянето
Новото затваряне изправя бизнеса пред нова криза. "Резервите на компаниите са пред изчерпване или вече са
изчерпани", каза председателят на АИКБ Васил Велев.
За да преживеят фирмите седмиците под карантина, Европейската комисия препоръчва държавата да компенсира 90%
от постоянните разходи на фирми, които нямат никакъв оборот или приходите им са спаднали с 30% заради
затварянето. Бизнесът у нас настоява за същото. Помощ от държавата, с която фирмите да покрият основните си разходи
за сметки, данъци и наем. Отговорът на премиера вчера обаче беше друг.
"Част от обществото ни дава примера как в Германия подпомагали повече от нас бизнеса. Да де, ама там е 60% данъка, а
в България е 10%. Миналия месец от ДДС са влезли 70 млн. по-малко, затова много ясно подчертаваме, че като сме
казали 3 седмици, ще е 3 седмици", категоричен бе премиерът Бойко Борисов.
"Ние дадохме милиарди вече за въоръжаване, дадохме милиарди за увеличение в бюджетната сфера, не за запазване
на възнагражденията, не за минимални заплати, както се говори, а за увеличаване на заплатите в държавните
администрации и бюджетни сфери", коментира Васил Велев.
Помощ за бизнеса все пак ще има. 156 млн. лв от европейски програми ще се разпределят за процент от оборота, който
ще бъде загубен заради затварянето. Помощ ще има и за работещите, и за родителите. Наетите на 8-часов трудов
договор в затворените предприятия ще могат да вземат по 24 лв/ден, а родителите в неплатен отпуск с доход до 915 лв.
ще получат помощ в размер на една минимална работна заплата.
Вижте повече в репортажа на Иван Кънчев.
Класа
√ Важен въпрос в навечерието на локдауна: Ще има ли нова кредитна ваканция?
За нова отсрочка по плащането на кредитите призовават граждани и фирми. Мораториумът върху плащанията е една от
мерките за справяне с кризата заради Ковид-19. Заявления в банките обаче вече не могат да се подават. На този етап
обаче от БНБ не предвиждат удължаване на мораториума.
14 000 фирми са се възползвали от отсрочката за плащане на кредити. Последните одобрени клиенти са подали
документите си на 30 септември. Те имат право шест месеца да не плащат вноските по задълженията си.
„Това са преработваща промишленост, транспорт, туризъм, строителство, ресторантьорство. Ако не бъде удължена
кредитната ваканция, това несъмнено ще доведе до повишаване на необслужваемите заеми, лошите кредити, а в някои
случаи може да доведе и до фалити”, смята председателят на Асоциация на индустриалния капитал Добрин Иванов. На
нова отсрочка се надява и Боян Ценев, който има кредит за жилище.
„Отсрочката я взех март месец, което в случая изтече сега краят на септември. Предвид сегашната ситуация, защото съм в
ресторантьорския бизнес бих се възползвал, защото не се знае ще ни затворят ли, няма толкова работа”, обясни той.
Последните данни на БНБ показват, че банките са отсрочили кредити на граждани и фирми в размер на над 9 милиарда
лева, което е 15% от всички заеми. Кредитни консултанти съветват всеки, който не може да погасява заема си, да
преговаря с банката. Но да не се прибягва до бърз кредит.
„Най-честият вариант е преструктуриране на кредита или да си поискат гратисен период, който може да им бъде даден
по стандартната система, извън мораториума. На база главницата, което може би би им намалило вноските с повече от
50-60%”, обясни кредитният консултант Димитър Пенков.
Засега банковата система е стабилна, a удължаване на кредитния мораториум не е нужно, категорични са банкери
„Кредитът в момента е един от инструментите за преодоляване на кризата. Той не е безусловен. И банките би трябвало
заради това, че са капитализирани и буферирани, да бъдат полезни в този период. Много вероятно е след кризата,
заради нарасналия риск и необслужвани кредити, да имаме увеличение на лихвите”, смята банкерът Левон
Хампарцумян.
За да се справят с кризата, от Асоциацията на индустриалния капитал ще искат финансова помощ от държавата, която да
се дава само на тези, които не могат да плащат задълженията си.
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В. Дума
√ Бизнесът настоява: Ясни и спешни мерки за подкрепа при затваряне!
За нова отсрочка по плащането на кредитите призовават граждани и фирми, но на този етап от БНБ не предвиждат
удължаване на мораториума върху обслужването на заемите. Той бе една от мерките за справяне с кризата заради
КОВИД-19. Заявления в банките обаче вече не могат да се подават.
14 хиляди фирми са се възползвали от отсрочката за плащане на кредити. Последните одобрени клиенти са подали
документите си на 30 септември. Те имат право шест месеца да не плащат вноските по задълженията си. "Това са
преработваща промишленост, транспорт, туризъм, строителство, ресторантьорство. Ако не бъде удължена
кредитната ваканция, това несъмнено ще доведе до повишаване на необслужваемите заеми, лошите кредити, а в
някои случаи може да доведе и до фалити", смята председателят на Асоциацията на индустриалния капитал
Добрин Иванов.
Последните данни на БНБ показват, че банките са отсрочили кредити на граждани и фирми за над 9 милиарда лева,
което е 15% от всички заеми. "Най-честият вариант е преструктуриране на кредита или да се поиска гратисен период,
който може да им бъде даден по стандартната система, извън мораториума. Това би им намалило вноските с повече от
50-60%", обясни кредитният консултант Димитър Пенков.
"Кредитът в момента е един от инструментите за преодоляване на кризата. Той не е безусловен. И банките би трябвало
заради това, че са добре капитализирани, да бъдат полезни в този период. Много вероятно е след кризата, заради
нарасналия риск и необслужвани кредити, да имаме увеличение на лихвите", смята банкерът Левон
Хампарцумян. Българската банка за развитие работи по вариант за повторно кандидатстване по антикризисната
гаранционна програма за физически лица, за която получи мандат от правителството, както и за удължаване на срока за
кандидатстване до юни 2021 г. ББР изчаква финално одобрение от ЕК за новите условия на програмата за бизнеса, за да
може да предоставя финансиране в по-голям размер и с по-дълъг срок за кандидатстване. При одобрение лица и фирми,
които ще изпитат затруднения при повторен локдаун, ще могат да се възползват от двете програми, поясни
изпълнителният директор на ББР Живко Тодоров. Кредитни консултанти съветват всеки, който не може да погасява
заема си, да преговаря с банката, но да не се прибягва до бърз кредит.
News.bg
√ АИКБ видя спад от 3,8% на БВП, "мазнинките на всички свършиха"
Второ затваряне трябва да бъде съпроводено с незабавни мерки. Българският бизнес няма възможност да чака
администриране на сложни схеми, заяви главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова в ефира на Bulgaria. ON AIR
Бизнесът има две предложения - подкрепа за фиксираните разходи на дружествата, които са принудително затворени и
предприятията да могат да получат отсрочка за натрупаните си задължения
Интензитетът на тази помощ може да бъде 70% за компаниите и 90% за микро и малките предприятия. Трябва да има
30% спад на оборота и това се установява на основа на реалната отчетена загуба", посочи Агелова.
Главният секретар на АИКБ изрази мнение, че и двете мерки може да бъдат въведени още следващата система.
За 9 месеца имаме спад от 3,8% на БВП. Мазнинките на всички свършиха. Тя добави, че бизнесите вече са
достатъчно отговорни и са се научили какви мерки да взимат.
Нямаме резерви да посрещнем една сериозна рецесия, която би могла да произтече от това, каза още експертът.

Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ Здравният министър издаде заповедта за новите извънредни мерки
Те влизат в сила от 23.30 ч. в петък и ще важат до 21 декември
С издадената вчера от министъра на здравеопазването нова заповед в страната се въвеждат допълнителни
противоепидемични мерки. Те влизат в сила от 23,30 ч. на 27 ноември, петък, и важат до 21 декември 2020 г.
В новата заповед отново се ревизират т. нар. „зелените коридори“ за пазаруване в хранителни магазини за хора над 65годишна възраст. Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна
възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 ч. и 10.30 ч.
Ето и цялата Заповед на министъра:
I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 23.30 часа
на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.:

5

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити,
дуална система на обучение и др.) в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. 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.
2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по
интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.
3. Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища. Допуска се само провеждането на 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.
4. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни
центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.
5. Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други,
предоставящи организирани групови услуги за деца.
6. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения,
тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.
7. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина, музеи, галерии, сценични
прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и други). Изключение се допуска по
отношение на театрите, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от наймалко
1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.
8. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета,
погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.
9. Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер
за лица до 18-годишна възраст, с изключение на международните спортни състезания, които са започнали към датата на
влизане в сила на тази заповед. Всички спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица над 18годишна възраст и международните спортни състезания за лица до 18 годишна възраст се провеждат без публика.
10. Преустановяват се посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях.
11. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за
туризма. Допускат се само доставки или взимане на храна за дома и офиса.
12. Преустановяват се посещенията в игралните зали и казина.
13. Преустановяват се посещенията на търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са
разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ, с изключение на
магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките,
застрахователите, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици
на съобщителни услуги в тях.
14. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт в страната и
в чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната.
15. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други
обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават
организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.
16. На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция
от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
17. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в
дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на
най-много 50% от персонала.
18. Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в
съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа.
19. 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.
20. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на
свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на
контролната им дейност.
21. 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.
22. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип
за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията
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при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със
заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на
територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им
дейност.
23. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички
противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020 г.
24. Министрите и държавните органи съгласно функционалната си компетентност да предприемат спешни и незабавни
контролни мерки на територията на цялата страна, като усилията да бъдат насочени към задължително прилагане и
спазване на настоящата заповед и на Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020 г.
25. Министърът на земеделието, храните и горите да възложи на Българска агенция по безопасност на храните
реализирането на проверки в заведенията за хранене и развлечения, контролирани от агенцията.
26. Министърът на труда и социалната политика да възложи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
реализирането на проверки на работодатели, относно спазване на изискванията на настоящата заповед и на Заповед №
РД-01-675 от 25.11.2020 г.
27. Областните управители и органите на местно самоуправление и местна администрация, в рамките на
функционалната си компетентност и при максимално използване на контролните си правомощия и административен
капацитет, да създадат необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на
територията на страната, като разпореждат организационни мерки, в случай на необходимост, при отчитане на
конкретната специфика и данни за съответната област.
28. Органите на държавния здравен контрол да продължат реализирането на своите контролни правомощия, като за
резултатите да информират министъра на здравеопазването, по ред, определен от него.
II. Министрите съгласно функционалната си компетентност дават указания, след съгласуване с министъра на
здравеопазването, за прилагането на въведените с тази заповед мерки в контролираните от тях сфери и създават
организация за изпълнението им. Указанията се публикуват на интернет страницата на съответното министерство.
III. Кметовете на общини могат да издават заповеди за прилагането на въведените мерки в рамките на техните
правомощия. Заповедите се публикуват на интернет страницата на съответната община.
IV. Заповед № РД-01-655 от 13.11.2020 г. се отменя.
V. Заповедта влиза в сила от 23.30 часа на 27.11.2020 г.
VI. Заповедта да се съобщи на регионалните здравни инспекции, на министрите, на областните управители и на
кметовете на общини, и да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.
VII. Регионалните здравни инспекции да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на
областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и всички лечебни заведения на територията на съответната
област за въведените противоепидемични мерки.
√ Министерството на правосъдието ще поддържа национален е-регистър на запорите
Изграждането на новата система се предлага с промени в ГПК
Министерството на правосъдието ще изгради и поддържа национален регистър на запорите. Така с новата
информационна система ще има точна информация за движимите вещи с регистрационен режим, върху които са
наложени запори по изпълнителните дела, централизирана в единна база данни.
Това се предлага с промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), публикувани за обсъждане на портала за
обществени консултации. Становища по текстовете могат да се подават до 29 декември.
В момента нормативно задължение за поддържане на такива регистри нямат нито държавните, нито частните съдебни
изпълнители.
Условията и редът за воденето, съхраняването и достъпа до информационната система ще се определят с поправки в
наредбата за организацията, правилата и дейността на онлайн платформата за електронни публични търгове, предвижда
вносителят на поправките – Министерството на правосъдието. Промените в наредбата трябва да са готови 6 месеца след
влизането на законопроекта в сила.
В тази връзка отпада заложеният 12- до 18-месечен срок за написването на наредбата след приемането на текстовете за
тази електронна система, който и без това не беше спазен от властта (електронните публични търгове влязоха в ГПК през
2017 г.).
Този подход ще позволи общ единен стандарт при изграждането на двете функционалности и автоматизирано движение
на данни от регистъра на запорите на движими вещи към модула за продажбите и обратно, посочват от правосъдното
ведомство.
Достъп до системата ще имат участниците в изпълнителните производства, както и лица с правен интерес, при спазване
на изискванията по Закона за електронното управление, посочва се в предложенията.
Достъпът до информационната система на държавната и местната администрация и на лицата, осъществяващи публични
функции, ще е безплатен, предвижда вносителят на промените.
Към момента в българското законодателство съществува нормативна празнота по отношение на възможността за
информиране на заинтересованите страни преди извършване на покупко-продажба на движими вещи (пътнотранспортни средства, селскостопанска техника, пътностроителна техника и др.) относно наложени запори върху тях от
правоимащи органи, мотивират се от Министерството на правосъдието.
В мотивите се посочва още, че мярката ще осигури такава степен на публичност на информацията в регистъра, която ще
гарантира информиране на заинтересованите лица относно тежестите и ограниченията върху движимите вещи, предмет
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на регулация, ще се повиши сигурността при прехвърлителните сделки и ще се е оптимизира принудителното
изпълнение върху посочените движими вещи.
В. Монитор
√ Икономическият министър Лъчезар Борисов пред "Монитор": Със 156 млн. лева ще подпомогнем затворените
бизнеси
Разработваме схема за ликвидна подкрепа на фирмите. Досега над 1 млрд. лв. инвестира държавата в икономиката
заради COVID-19, казва в интервю за "Монитор" икономическият министър Лъчезар Борисов.
- Г-н Борисов, след обявените от правителството нови мерки за справяне с коронавируса ще има ли нова помощ за
затворените бизнеси?
- Ще се постараем през следващите 3 седмици да надградим всички мерки и да направим така, че да помагаме на
всички, които имат нужда от подкрепа. За да бъде здрава икономиката трябва да има здрави хора. С новите мерки
постигнахме баланс между свободата на икономическият живот и строгостта на противоепидемичните мерки. Не
затваряме икономиката гарантираме доставките, производството и промишлеността. Продължава работата на
Министерството на труда и социалната политика и на Министерството на икономиката да намерим най-бързите мерки за
компенсация на бизнеса за затворените сектори, които няма да работят поради противоепидемичните мерки.
Ще има нова помощ за затворените бизнеси. Благодаря на работодателите, с които сме в непрекъсната връзка почти
денонощно и те дадоха своите предложения как да бъде компенсиран този бизнес. Предложенията за компенсация са в
сферата на това да намерим подход да бъдат покрити техни фиксирани разходи или чрез процент от оборота тези
бизнеси да бъдат подпомогнати. Това върху което работим е да освободим 156 млн. лв. наличен ресурс от Оперативна
програма “Иновации и конкурентоспособност”, които търсим начин и да надградим. Разработваме схема за ликвидна
подкрепа на бизнеса от секторите, които ще бъдат затворени. Тези мерки ще бъдат подпомогнати и от НАП, които ще
работят заедно с нас, за да ни подават своевременно информация, за да се изискат всички необходими данни по
служебен път, така че да постигнем най-бързия ефект тези мерки да бъдат достъпни, прозрачни и по най-лесния начин
да стигнат до бизнеса.
Също така работещите, излезли в неплатен отпуск заради рестрикциите, осигурени на 8 часов работен ден, ще могат да
разчитат на 24 лв. на ден още от другата седмица, чрез МТСП и Агенцията по заетостта. Помощта ще се изплаща
директно на служителите. С мярката правителството ще подпомогне 50 000 души с отделени за това 50 милиона лева.
- Колко пари даде държавата в помощ на бизнеса и гражданите заради COVID-19? Планирате ли да обявите нови
мерки?
- Към момента Министерството на икономиката и Министерството на труда и социалната политика са инвестирали в
българската икономика над 1 млрд. лв. По линия на ресорното ми министерство вече е факт след нотификация от ЕК
разширяване на програмата на Българската банка за развитие (ББР), насочена към бизнеса. Малките и средните
предприятия вече ще могат да получават кредити до 1 млн. лв., а големите – до 2 млн. лв. при облекчени условия. Над
900 компании са подпомогнати вече от ББР с близо 130 млн. лв., а над 22 хил. физически лица са получили 94 млн. лв. По
Оперативна програма „Иновации и конкурентособност” са подпомогнати над 21 000 микро и малки фирми със 173 млн.
лв. Издал съм заповед и за преразглеждането на останалите 6000 проекта, кандидатствали по програмата компании.
Предстои финализирането на разплащането на близо 18 млн. лв. по Закона за насърчаване на инвестициите. В ход е и
процедурата за средни предприятия на стойност 200 млн. лв. До седмици трябва да бъде обявено класирането и
компаниите да очакват разплащане при изпълняване на своите проекти. Наддоговаряме и сме изпратили покани към
бизнеса и по стара процедура за подобряване на производствен капацитет, с която да подпомогнем структурата на БВП
от гледна точка на инвестициите. Стойността на разплащането ще бъде 68 млн. лв. През новата година, ще стартираме и
мерки по инициативата React EU. Те са свързани с дигитализация и въстановяване на потенциала за растеж на българския
бизнес, цифровите и зелени иновации. Това ще бъдат акцентите в началото на следващата година. Разбира се акцент ще
бъде поставен и върху Плана за възстановяване и устойчивост, чиито средства ще бъдат уговорени през първите две
години, така че наистина да постигнем трансформация на българската икономика.
- Кога ще бъде готов експортният дигитален хъб, който държавата готви с помощ от бизнеса?
- Това е една идея, с която можем да подпомогнем бизнеса, тъй като освен от активни мерки, той има нужда и от помеки такива. Още през месец март, когато с българската индустрия успяхме да мобилизираме предприятията да
произвеждат голяма част от предпазните средства, необходими за медиците и хората, създадохме специален отдел в
уебстраницата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия за представяне на база данни
за компаниите. Решихме да надградим идеята със създаването на експортен хъб не само за продукти, които се
произвеждат у нас, но и съвместно с работодателите и бизнеса, проявяващи интерес, да предоставят информация за
експортни продукти. Със съдействие на Агенцията мислим и за елeктронна платформа, първата стъпка обаче e да
създадем хъб с подробна информация. Нашите търговски представители предложиха това да става на повече езици. Така
ще има по-голям достъп на глобалната икономика до продуктите, които се произвеждат в България.
- Идва краят на годината. Каква оценка поставяте на българската икономика през 2020 г.?
- Българската икономика се справя добре на фона на останалите глобални икономики. Докато някои от европейските
страни регистрираха спад през първото тримесечие на 2020 г., България отбеляза ръст. Второто тримесечие беше слабо
за всички икономики. Спадът на годишна база у нас беше около 8.5 и 8.6%. Тогава се справяхме с 50% по-добре от
средното за Европейския съюз (ЕС) ниво. Имаше държави със спад на БВП около 20%. Вече имаме и предварителни
оценки за третото тримесечие на годината. Спрямо останалите страни на база предходните тримесечия сме малко по-
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слаби, но пък това е периода, в който икономиките се възстановяваха. България обаче не е реализирала толкова
значителни загуби през първите две тримесечия, колкото другите икономики. Именно заради това растежът при нас е помалък. Визирайки второ тримесечие, спадът у нас беше по линия на инвестициите, тъй като вносът и износът се
компенсираха в нетния износ. Задържахме потреблението. През третото тримесечие задълбочаваме тенденцията за
поддържане, а дори и доста сериозен растеж на потреблението. Това означава, че мерките на държавата са дали своя
ефект. Имаме растеж на годишна база през третото тримесечие на 2020 по отношение на потреблението с 9.3 пункта в
реално изражение, а спрямо предходните три месеца той е с 9.8 пункта. Добрата новина за третото тримесечие е, че и
инвестициите започнаха да се възстановяват. Растежът им в структурата на БВП през третото, спрямо края на второто
тримесечие е 4.3 на сто в реално изражение. Изоставаме с износа, но считам, че ще има подобрения през последното
тримесечие и при него. Надявам се гражданите да бъдат солидарни към лекарите и да спазват противоепидемичните
мерки, за да не се стига до затваряне на производства и промишленост.
- Очаквате подобрение на износа в края на годината. Кое ще бъде двигател на този растеж?
- Очаквам износът да се възстанови през последното тримесечие, тъй като спадът му е 22% през третото тримесечие на
2020-та спрямо същия период на 2019 г., затова през четвъртото ще бъде по-малък, тъй като индустрията работи.
Българската промишленост изнася, имаме инвестиции в тази сфера и сме експортно ориентирани, но зависим от ЕС на
75%. Надявам се нашите основни търговски партньори да не изпитват затруднения, за да не ревизираме и ние износа и
потенциала, който имаме. Говорим за традиционните пазари с амбиция да възстановяваме загубеното по отношение на
износа. Виждаме, че потреблението расте и дори превишава нивата от предкризисната година.
- Чия прогноза относно спада на българската икономика очаквате да се реализира – на Европейската комисия или на
Международния валутен фонд (МВФ)?
- Нашата амбиция винаги е била спадът да е около или под 5% на годишна база в края на 2020 г. Има малко повече
оптимизъм в есенната макроикономическа прогнозата на Министерството на финансите.
- Изнесохте данни, че сертифицираните проекти за инвестиции са на стойност 750 млн.лв. Как ще осигурите повече
чужди инвестиции през следващата?
- На първо място ние променихме нормативната наредба и по-конкретно правилника за прилагане на Закона за
насърчаване на инвестициите (ЗНИ). В момента допускаме да бъдат отпускани грантове на стратегическите инвеститори
до 37.5 млн.евро без да уведомяваме Европейската комисия (ЕК). Считам, че освен да облекчава администрацията за
преговорите със значичи инвеститори, промяната има и маркетингов ефект в период, когато българската икономика
беше добре оценена от прогнозата на ЕК и като политика от МВФ. По време на криза кредитният рейтинг на страната се
повишаваше. Сертифицираните проекти за инвестиции са на стойност 750 млн. и ще осигурят над 3500 работни места.
През 2019 г. те са 420 млн.лв., което показва, че има засилен интерес към България. Преговаряме и с няколко мащабни
инвеститори, но очакваме окончателни решения през 2021 г. По отношение на сертифицираните проекти за края на
годината, работим по два от тях. Те са свързани основно със строителство и бъдещо развитие на туристическа среда в
паркова среда – говорим за цяло селище. Едната инвестиция е на стойност около 80 млн. евро., а другата на 100 млн. лв.
Ако успеем да ги сертифицираме до края на годината, ще доближим инвестиции от 1 млрд. лв. в българската икономика,
които са сертифицирани по ЗНИ.
- От какъв ранг са инвеститорите, които търсим?
- В момента преговаряме с голяма високотехнологична компания, която е свързана със сектора на
автомобилопроизводството, но не в производството на краен продукт. Надявам се окончателното решение на
инвеститора да стане ясно през първото тримесечие на следващата година. България е на инвестиционната сцена.
Проявяваме интерес към високотехнологични производства и услуги. Тазгодишните данни на сертифицираните проекти
сочат, че те са именно в тези сектори. Това е важно за нас, тъй като имаме нужда от икономика, която да създава
продукция с по-високи нива на добавена стойност, така че да генерираме бъдещото си социално развитие.
- Имахте идея за производство на батерии за автомобили. Какво се случва с тях?
- Това е един акцент, който предстои да се развива в автомобилостроенето - преминаване към електрическа мобилност.
Самият сектор се трансформира в момента. В Пловдив вече произвеждаме електрически камиони, където заедно с
инвеститорите планираме да започнем и производство на батерии. Ще отворим темата и за въглеродно неутрални
индустриални зони. Българската икономика трябва да се трансформира в такава насока, това е и целта на Плана за
възстановяване, чиито стълбове се обсъждат в момента с бинеса.
- Пандемията удари ли оръжейните фирми?
- Пандемията не засегна пряко оръжейния бизнес, но през последните 1-2 години наблюдаваме определен спад в
производството на боеприпаси и муниции. Въпреки това за ден подписах около 100 разрешения за експорт, така че
бизнесът поддържа добри нива и успяваме да генерираме немалък износ. Надявам се до края на годината той да
достигне нива от над 1 млрд. лв. Колкото беше и миналата година
- Разширяме ли пазарите, на които продаваме?
- Да, разширяваме ги, тъй като имаме много иновативни компании в сферата на производството на заглушители и
бронирани автомобили. България е един от най-добрите производители на защитни жилетки за армията и полицията.
Това са продукти, с които страната се налага на международната сцена. Много от предприятията усвояват и нов тип
продукция – не базираната на старото руско произодство, а такава по стандартите на НАТО.
- Кога да очакваме първите държавни бензиностанции?
- През следващата година ще имаме и първите бензиностанции. Спазваме разписаните в закона норми, които са на две
стъпки. Първата от тях е създаването на държавна петролна компания – цялата документация за нея вече е подготвена,
съгласувана е на обществено обсъждане, протече и съгласуването в Министерски съвет. Остават някои съвсем дребни
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редакции и на някое от следващите заседания ще бъде създадена държавната петролна компания, която да се занимава
с наличностите, свързани с държавния резерв, временните запаси и продажбата на горивото. Втората стъпка, която е
предвидена в законодателството, е създаването на търговско дружество, опериращо бензиностанциите. Ще трябва да
обмислим варианта за изграждане на електрически зарядни станции, защото икономиките и автомобилния сектор се
трансформират. Веднага след създаването й с конкурс ще бъде назначено и нейно ръководство – първата задача на
новия мениджмънт ще бъде да започне да обмисля създаването на търговското дружество. Задачите, заложени в закона,
ще бъдат изпълнявани в най-кратки срокове. Ще очакваме от ръковоството й много бързи действия, защото
подпомагането на бизнеса изисква бързина, публичност и прозрачност.
- Обявихте телефонен номер за подаване на сигнали за нередности като „такса успех”. Какво показват направените
проверки?
- Голяма част от тези сигнали имат административен характер и визират забавяне на работата на конкретна
администрация. През миналата седмица получихме и по-коректен сигнал като веднага е предаден по имейл в
правоохранителните органи в ДАНС и с официално писмо на Министерството на вътрешните работи. В случая отново
става въпрос за обаждания от страна на консултантски фирми, които предлагат своите услуги срещу голямо заплащане.
√ Посолството ни в Белград става контактно между Сърбия и НАТО
Посолството на България в Белград ще поеме ролята на посолство за контакт между НАТО и Република Сърбия за период
от две години, считано от 1 януари 2021 г. Това става ясно от пост във фейсбук от дипломатическата ни мисия.
От него става ясно, че посланик Радко Влайков и сръбският вицепремиер и министър на отбраната Небойша Стефанович
са провели среща.
Двамата са дали висока оценка на двустранните отношения между България и Сърбия, като отличили доброто
сътрудничество в областта на отбраната между двете страни, посочват от нашата мисия в Белград.
√ Гутериш поздрави България за 65-ата годишнина от членството в ООН
Бойко Борисов: Страната ни ще продължи да работи ефективно с ООН по важните международни теми
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш поздрави България по случай 65-ата годишнина от членството й в
организацията. Страната ни се присъединява към нея на 14 декември 1955г., съобщиха от МВнР.
„През десетилетията България е допринесла много за работата на нашата организация“, заяви в свое видеообращение
Гутериш.
„Разчитам на България, като член на Алианса за мултилатерализъм, да насърчава глобалното сътрудничество и
солидарност, които са толкова необходими и неотложни сега“, добави още генералният секретар на ООН.
По думите му днес нашият свят е изправен пред множество сложни предизвикателства, сред които конфликти,
включително на европейска територия, климатична криза, нарастващи неравенства и пандемия, отнела над един
милион човешки живота и причинила широкомащабни икономически щети.
"Очакваме да работим съвместно с България за укрепване на многостранната система и за изграждане на един по-добър
свят за всички“, заяви още във видеопосланието си Антониу Гутериш.
По-късно премиерът Бойко Борисов му благодари за поздрава. "Днес повече от всякога са необходими тясно
международно сътрудничество и координирани действия за решаването на глобалните проблеми. България винаги е
подкрепяла водещата роля на Организацията за справянето с общите трудности - климатичните промени, тероризма и не
на последно място пандемията. Страната ни ще продължи да работи ефективно с ООН по важните международни теми,
за да живеем в един мирен, спокоен и хармоничен свят", написа министър-председателят.
√ Стопаните доказват реализацията на продукцията си електронно
Земеделските производители, кандидатствали за Кампания 2020 по схемите за обвързано подпомагане за плодове и
зеленчуци и за зеленчуци - оранжерийно производство, могат да подават декларация по образец и да предоставят
документи, които доказват минимални добиви и реализация на произведената продукция. Подаване на декларацията и
електронния опис по няколко схеми се извършва в периода от 1 до 31 декември.
Не подлежат на подпомагане кандидатите по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, които не са
предоставили декларация и опис по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" за произведената
продукция през годината на кандидатстване, както и документи, които доказват нейната реализация в периода по чл. 32
на Наредба 3 от 17.02.2015 г.
Във връзка с усложнената епидемична обстановка ДФЗ предоставя възможност на кандидатите по схемите за обвързано
подпомагане да изпратят опис по образец по електронен път чрез изпращане на имейл до съответната ОД на ДФЗ по
постоянен адрес на кандидата (за физически лица) и адрес на управление на кандидата (за ЕТ и юридическите лица) не
по-късно от 23 декември 2020 г. Контактите на областните дирекции са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“.
Мениджър
√ Президентът Радев наложи вето върху част от Закона за ДДС
Президентът Румен Радев наложи вето на параграф 93 от промените в Закона за данъка върху добавената стойност,
приет на 19 ноември. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
С него се въвеждат нови положения в Закона за потребителския кредит, които са недопустими в една правова държава с
разделение на властите. Те ограничават правото на защита и достъпа на гражданите до съд, както и налагат правно
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нетърпимо ограничение на правомощието на българския съд да преценява дали договорите съответстват на закона и
морала, посочва в мотивите за ветото президентът Радев.
√ Парламентът прие рамката на държавния бюджет за 2021 година на второ четене
Парламентът прие рамката на държавния бюджет за 2021 година на второ четене. Бюджетът предвижда приходи в
размер на 27 051 399 400 лв., разходи в размер на 15 817 840 100 лв. и бюджетни взаимоотношения (трансфери) в
размер на 15 268 824 000 лв., предаде БТА.
Заложен е ръст на БВП от 2,5 процента и дефицит от над 5 млрд. лв. Предвиден е буфер от 600 млн. лв., в случай че
ситуацията с пандемията COVID-19 се влоши и доведе до необходимост от извънредно осигуряване на ресурси.
Мнозинството отхвърли предложението на БСП за увеличение на приходите с 1.34 млрд. лв. и на разходите с над 500
млн. лв., което според социалистите ще доведе до намаление на дефицита. Не беше прието и предложението на БСП за
увеличение на средствата за висшите училища и наука.
В бюджета на Министерския съвет беше прието максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2021 г. да е 66 930 000 лв. Максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2021 г. е 66 903 300 лв.
В бюджета на Народното събрание са записани 1 500 000 лв. приходи и 83 015 400 лв. разходи.
В бюджета на Администрацията на президента са записани 8 976 500 лв. разходи.
√ Увеличават заплатите на служителите в МВР, но само с 15%
Депутатите одобриха обещания ръст на заплатите в системата на МВР. От 1 януари 2021 г. трудовите възнаграждения на
полицаи и пожарникари ще нараснат с 15%, реши парламентарното мнозинство, одобрявайки окончателните текстове за
парите в МВР в проектозакона за държавния бюджет за догодина, предаде БГНЕС.
За да покрият разходите по увеличение на заплатите, по бюджета на МВР ще постъпят допълнително 77,5 млн. лева. От
най-големия синдикат във вътрешното министерство до последно бяха недоволни от повишението, настоявайки то да
бъде с 30%, каквото се предвижда в някои звена на държавната администрация.
От допълнителните средства в МВР 47.6 млн. лв. ще са за противодействие престъпността и опазване обществения ред,
други 10.9 млн. лв. за защита на границите, а допълнителни 13.2 млн. лв. се заделят за пожарна безопасност. За
развитието на системата на вътрешното министерство сумата се увеличава с 5.6 млн. лв.
√ България става член на Агенцията за ядрена енергия
Правителството ще предложи на Народното събрание да ратифицира устава на Агенцията за ядрена енергия (АЯЕ) към
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.
Ратификацията на Устава е условие за членство в АЯЕ. В момента България е в процедура по присъединяване към
организацията, която се очаква да приключи до края на годината. Чрез ратификацията страната ни изразява съгласие и
обвързаност с устройствения документ и може да стане член на АЯЕ от 1 януари 2021 г.
Присъединяването към ОИСР е важен външнополитически приоритет на страната ни. В изпълнение на този приоритет,
през последните години правителството полага последователни усилия за получаване на покана и преговори за
членство. Активното участие на България в работни и специални органи, агенции и инициативи на ОИСР е от
първостепенно значение за изпълнение на този приоритет. Присъединяването на България към Агенцията за ядрена
енергия към ОИСР е одобрено от Съвета на ОИСР на 17 юли 2020 г.
Агенцията за ядрена енергия (АЯЕ) е структура в рамките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
със седалище гр. Париж, Франция. Тя има за цел да подпомага сътрудничеството между страните членки за високи
постижения в областта на ядрената безопасност, технологиите, науката, околната среда и правото. В организацията
членуват 33 страни, включително стратегически партньори (САЩ, Франция, Република Корея), които оперират почти 90%
от инсталираните ядрени мощности в света.
√ Тъжна вест: Загубихме Васил Мирчев, издател на "Мениджър" и изпълнителен директор на ВМ Финанс Груп
С голяма тъга и искрена болка съобщаваме за тъжната кончина на нашия приятел, колега, изпълнителен директор на ВМ
Финанс Груп и издател на списание "Мениджър", Васил Мирчев.
След сериозно усложнение той загуби битката с COVID. А ние загубихме брилянтен и обичан лидер с проницателен ум,
борбен дух и стоплящо чувство за хумор.
Васил Мирчев е създател, Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на “ВМ Финанс Груп”. През
2009 г. той е избран за председател на Консултативния съвет на Глобалния договор на ПРООН в България, доброволческа
мрежа, насърчаваща развитието на социално отговорни практики и проекти за опазване на околната среда в
оперативната дейност на различни бизнеси. Г-н Мирчев е завършил Националната спортна академия, след което
придобива преквалификация в Университета за национално и световно стопанство, специалност Международни
икономически отношения. Има повече от 20 години предприемачески опит, свързан със създаването на компаниите на
„ВМ Финанс Груп“.
Никога няма да забравим неуморните му усилия да развива бизнеса, да мечтае и да се стреми към нови хоризонти!
Поклон пред паметта му!
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√ Плановете на европейските страни за ваксиниране
Ваксинацията срещу COVID-19 в Европейския съюз може да започне преди края на 2020 г., а първите граждани на ЕС
могат да бъдат ваксинирани през декември. Това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
Тя обаче предупреди, че макар да е разбираемо хората да искат облекчаване на мерките за ограничаване, мерките,
отпуснати в неподходяща степен, могат да имат обратен ефект и да увеличат риска от третата вълна на пандемията.
"Знам, че собствениците на магазини, бармани и сервитьори в ресторантите искат прекратяване на ограниченията. Но
трябва да се поучим от лятото и да не повтаряме същите грешки. Твърде бързо и прекалено голямо разхлабване на
мерките рискува трета коронавирусна вълна след Коледа", каза Фон дер Лайен пред европейските депутати.
Преди края на месец ноември държавите членки на Европейския съюз трябваше да изпратят своите национални планове
за ваксинация до Европейската комисия. Според препоръките на ЕК, разпространението на ваксини ще се извършва
постепенно. Първи ще се ваксинират работниците в здравните центрове, после хората над 60 години, следвани от тези,
които поради здравословното си състояние са изложени на особен риск. Едва след това идва редът на работещите
и хората, които поради личните си обстоятелства не могат да предприемат мерки за социално дистанциране. А когато се
стигне до всеобщо разпределение на ваксината сред населението, от ЕК препоръчват да се започне с групите в социално
и икономически неравностойно положение.
Какви се плановете на отделните страни за масово ваксиниране на населението? За кога се предвижда то? Кои ще бъдат
приоритетните групи при такова ваксиниране? Това са въпросите, които започват все повече да вълнуват хората и на
които екипът на Мениджър Нюз опита да намери отговор.
Засега Еврокомисията има шест подписани договора с фармацевтични компании, работещи по бъдещи ваксини срещу
COVID-19. Повечето от тях вече са в напреднал стадий на изследване, а някои от тях наскоро обявиха висок процент на
ефикасност. Но докато ваксината не бъде масово разпространена, от ЕС са на мнение, че трябва да продължат да се
прилагат някои мерки като спазването на физическа дистанция, стриктна дезинфекция на обществени места и сгради,
както и адаптация на работната среда.
Австрия
Имунизацията в Австрия ще бъде безплатна и доброволна. Тя ще се проведе на три етапа с 16,5 милиона дози ваксини,
като за целта държавата заделя 200 милиона евро. Това предвижда планът на австрийските здравни власти, който трябва
да бъде одобрен от правителството. Първият етап от кампанията ще стартира в началото на януари 2021 г., когато се
очаква в ЕС да са налични първите дози одобрени ваксини. Първи ще се ваксинират най-уязвимите групи – възрастните
над 65 години, служителите в социалните домове и медицинските екипи. Втората фаза ще бъде през февруари и март и
ще обхване полицаите, юристите, учителите, както и служителите в сферите на услугите като обществения транспорт и
хранителните магазини. Едва след това ваксинацията ще обхване и останалата част от населението. Целта е до лятото да
бъдат имунизирани поне половината от жителите на алпийската република.
Белгия
Белгийското правителство съобщи, че планира да направи бъдещите ваксини срещу коронавируса безплатни за
населението. Приоритетните групи ще бъдат определени въз основа на научни съвети и обществен дебат, но целта е да
се ваксинират най-малко 8 милиона белгийци. Белгия участва в европейската процедура за предварително закупуване, в
която Европейската комисия преговаря с компании от името на държавите-членки. Покупката обаче ще се осъществи
само ако ваксините, които се тестват в момента, са доказани като ефективни и безопасни и са одобрени за продажба в
ЕС.
Специална работна група ще отговаря за определянето, възлагането и подпомагането на всички действия, необходими
за постигане на стратегията за ваксиниране. Нейната мисия е само координационна. Тя ще е съставена от учени,
представители на властите на федерално ниво, кризисни мениджъри и когато е необходимо, представители на
професионални организации и технически работни групи. А специално звено за обществен дебат и комуникация ще
отговаря за координирането на научната и публичната комуникация.
България
7 ваксини от общата европейска инициатива за производство и доставка на спасителните серуми са в напреднала фаза на
разработка към момента, според публично огласени данни от здравния министър проф. Костадин Ангелов. Европейската
комисия вече сключи шест споразумения с фармацевтични компании за закупуване на стотици милиони дози ваксини,
ако те докажат своята ефикасност и безопасност и бъдат одобрени от Европейската агенция по лекарствата (EMA): с
AstraZeneca, Sanofi/GSK, Johnson & Johnson и Pfizer/BioNTech, CureVac и Moderna. Всяка страна от ЕС има квота за
определени количества дози от тях, като за България определената квота и е на стойност близо 380 милиона лева.
Страната ни участва в пълното портфолио с всички седем ваксини от общата европейска инициатива за производство и
доставка на бъдещи ваксини срещу COVID-19 и ще разполага с изключително голям брой ваксини – 12-13 милиона
ваксини.
Премиерът Бойко Борисов вече потвърди, че всеки българин който пожелае, ще има възможност да се имунизира срещу
коронавируса, веднага щом Европейската агенция по лекарствата одобри и регистрира ефикасни, надеждни и безопасни
ваксини срещу COVID-19. Ваксинацията ще се извършва абсолютно безплатно и доброволно, като вече е налице
готовност и за поставянето й.
Великобритания
Въпреки че Обединеното кралство е една от страните, които ръководят разработването на ваксина срещу Covid-19,
благодарение на постиженията, постигнати от Оксфордския университет и фармацевтичната компания AstraZeneca,
правителството на премиера Борис Джонсън вече попита за 300 милиона дози възможни ваксини от шест различни
компании, с цел да се осигури имунизация поне на най-уязвимите групи от нейното население.
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По отношение на тази на Pfizer, страната вече е закупила 40 милиона дози, достатъчни да ваксинират 20 милиона души,
като се има предвид, че тя се прилага в две инжекции, като се очаква една четвърт от тях да бъдат готови за употреба
преди края на годината. Първо, обаче, трябва да бъдат одобрени от регулаторния орган MHRA, който вече е започнал
цялостен преглед на наличните данни. Освен това се очаква страната да получи и 100 млн. ваксини от AstraZeneca.
Планът на правителството за ваксинация: Първите, които ще го получат, ако бъде окончателно одобрен, ще бъдат
жителите и персоналът на домовете за стари хора. После са хората на над 80-годишна възраст и служителите на
националната здравна система, следвани от хората на възраст над 75 години, тези над 70 години, над 65 години и едва
после ще дойде редът на възрастните под 65 години с висок риск, като например пациентите с рак. Те ще бъдат
последвани от възрастни под 65 години с умерен риск, сред които са диабетици и астматици, следвани от хората над 60
години, над 55 години и над 50 години. За останалата част от населението, което не принадлежи към тези групи,
критериите за приоритет ще бъдат определени по-късно.
Гърция
Южната ни съседка Гърция подготвя план за ваксинация, като се очаква ваксината срещу COVID-19 да пристигне в
страната до 60 дни. Оптимистичните сценарии са първите ваксинации да бъдат направени на 500 000 души още през
януари. Ваксините ще бъдат доставени от Атина до болници в цялата страна и ще се съхраняват в специални камери за
дълбоко замразяване при -70 градуса. Здравният персонал и уязвимото население ще бъдат ваксинирани първо, като в
това число влизат хората на възраст над 65 години, реципиенти на трансплантация и тежко болни пациенти (рак,
левкемии, сериозни дихателни, бъбречни, диабетни, неврологични или сърдечни проблеми, СПИН и др.). Премиерът
Кириакос Мицотакис, министрите и партийните лидери също ще бъдат сред първите, които ще се ваксинират. Очаква се
ваксините да бъдат безплатни.
Гърция участва във всички споразумения на Европейския съюз за доставка на ваксини от компаниите, които ги
разработват и произвеждат и ще получи над 25 милиона дози чрез договори за предварителна покупка. По думите на
професорът по епидемиология в Атинския университет д-р Атина Лину, над седем милиона жители трябва да бъдат
ваксинирани, за да се счита страната защитена.
Германия
Германският здравен министър заяви, че страната му може да започне ваксиниране срещу COVID-19 в началото на
декември. Първите центрове за ваксинация ще бъдат управлявани от федералните провинции с подкрепата на местни
лекари и болнични лекари, а германската армия ще отговаря за трансферите на дозите до местата за съхранение в
страната. Тези пункове ще бъдат оборудвани със специални фризери за удължаване срока на годност на ваксината до
шест месеца и с мобилно оборудване за ваксиниране на възрастните хора в домовете и жилищата.
В Берлин ще има шест центъра за ваксинация с по 15 поста, в които ще се ваксинират по 20 000 души на ден. Саксония
създава по един център за ваксинация на област или градска област. В Саксония-Анхалт ще има 14 центъра, а в Тюрингия
29. В Бранденбург ще бъде изграден тестов център с интегрирани ваксинационни пунктове. А Бавария временно ще
съхранява доставките на девет тайни места, оборудвани с фризери.
Ваксината ще бъде безплатна, а ваксинирането ще е доброволно. Работи се по въпроса за закупуването на оборудване,
тъй като за всяка ваксина ще са необходими спринцовка и две игли.
Приоритет при ваксинирането ще имат хората над 60-годишна възраст и хронично болни или особено уязвими към
Covid-19, в допълнение към здравния персонал, както и работници от съществено значение за функционирането на
държавата ще продължат, сред които учители, полицаи и пожарникари. Едва след това ще могат да се ваксинират
останалите хора. Ще бъде създаден и център за данни, който ще съхранява информация за всеки ваксиниран човек, като
информацията ще включва име, възраст, адрес за контакт, дата на ваксинация, етикет и номер на партидата на
ваксината. Отговорността за тази банка данни е депозирана от Института Робърт Кох, центъра за данни за пандемията.
Испания
Планът за ваксинация на Испания срещу коронавируса вече има дата. 19 януари ще бъде ключовият ден за една от
основните рискови групи: тази на възрастните хора в домовете за стари хора и тази на здравните работници. И двете
групи ще получат ваксината срещу COVID-19 в един от 13 000 пункта за ваксинация, които са създадени. Правителството
предложи кампания за ваксинация с 18 приоритетни групи въз основа на четири вида опасност: риск от излагане на
болестта, смъртност, социално-икономическо въздействие и предаване на коронавирус.
Възрастните хора, които пребивават в резиденции и персоналът, който се грижи за тях, ще бъдат сред първите,
имунизирани срещу Covid-19. Те ще бъдат последвани от онези работници, които са на първа линия в борбата срещу
пандемията: лекари и медицински сестри. Хората с тежки увреждания, които не са институционализирани и зависими
лица, също ще бъдат сред първите, които ще получат ваксината. Общо се изчислява, че в тази първа фаза общо 2,5
милиона души ще получат ваксината между месеците януари и март 2021 г.
Втората група съответства на тези над 70-годишна възраст и пациенти с хронични патологии, които могат да се влошат от
коронавируса. Тези групи включват рак, дихателни, бъбречни, сърдечни заболявания или такива, които компрометират
тяхната защитна система. На трето място ще бъдат пожарникарите и полицаите. Тази група включва и тези, които не
могат да работят на разстояние (таксиметрови шофьори, сервитьори, доставчици и т.н.). В последната фаза ще започне и
масовата ваксинация на населението.
Испания, както и останалите страни от Европейския съюз, има договор с шест фармацевтични компании, които са се
съгласили да доставят ваксини веднага след като бъдат готови първите им лекарства. Тези ваксини срещу коронавирус са
тези от Moderna, CureVac, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV и BioNtech-Pfizer. Когато пристигнат във
ваксинационен център, обаче, хората няма да могат да изберат коя коронавирусна ваксина да получат.
Италия
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Правителството на Италия предвижда около 1,7 милиона души да бъдат ваксинирани срещу коронавируса до края на
януари 2021 г. Съгласно националния план за ваксинация срещу COVID-19 приоритет ще бъде даден на здравните
работници и възрастните хора. Механизмът за разпространение на ваксините ще бъде централизиран и няма да се прави
на регионален принцип. Всички подробности относно доставката на ваксини ще бъдат дадени в началото на декември от
министъра на здравеопазването Роберто Сперанца.
За момента Италия е гарантирала закупуването на две ваксини: ще получи 27 милиона дози от ваксината от Pfizer и е
закупила още 70 милиона от тази, която ще се произвежда от AstraZeneca, ваксината, разработена от Института Дженър
от Университета "Оксфорд" със сътрудничеството на италианската компания Irbm. Материалът ще се съхранява в тайни и
бронирани складове. В случая с ваксината Oxford-Irbm-AstraZeneca проблемът с разпространението е по-малък, защото
няма нужда от много ниски температури (ще е достатъчно да се съхранява между -4 и -8 градуса по Целзий).
Франция
Върховният орган на общественото здраве във Франция HAS ще анализира ваксината на Pfizer и ще представи
заключенията си пред здравното министерство преди края на годината. Въз основа на този анализ правителството ще
обсъди окончателната стратегия, която да бъде приета. Докато събитията се развият, от HAS обявиха следното: "Във
всички сценарии, които са в процес на проучване, здравните специалисти, лекарите, медицинските сестри,
болничният персонал на първа линия, първи ще бъдат ваксинирани. Едва след това ще се имунизират хората в риск (над
65-годишна възраст), а тези над 75 години ще получат специално внимание. Засега ваксинацията във Франция няма да
бъде задължителна за обществото, а само доброволна.
√ Решаващи дни за сделката по Брекзит
ЕС е подготвен за Брекзит без сделка, обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в обръщение
към Европейския парламент вчера.
Не може да бъдат предвиден окончателният резултат от преговорите за търговска сделка между Европейския съюз и
Обединеното кралство, подчерта тя и добави, че в този момент никоя страна не може да каже със сигурност, че ще бъде
сключена сделка до края на преходния период на 31-ви декември.
Европейската комисия не може да гарантира, че ще бъде постигнато търговско споразумение с Великобритания след
излизането й от Европейския съюз, следващите дни ще бъдат решаващи в това отношение, посочи още председателят на
ЕК. "С оставащо пред нас много малко време, ще направим всичко по силите си, за да постигнем споразумение. Готови
сме да бъдем креативни", декларира Урсула фон дер Лайен.
Продължават да съществуват "големи различия" между Лондон и Брюксел, най-вече в областта на държавните помощи,
но е постигнат известен напредък в преговорите, отбеляза тя и потвърди, че единният блок е посветен на постигането на
сделка с Обединеното кралство.
Тревогите на Острова
Дългосрочните ефекти от Брекзит могат да окажат по-голямо негативно въздействие върху компаниите, отколкото
пандемията от коронавирус. Това заяви членът на Комитета по паричната политика към Английската централна банка
Майкъл Сандърс, цитиран от Ройтерс.
„Бизнесът ще се отърси от ефектите на COVID-19, тъй като те са временни, но дългосрочните последици от Брекзит могат
да се окажат перманентни“, коментира Сандърс в интервю за уебсайта TheBusinessDesk.com
В понеделник управителят на АЦБ Андрю Бейли заяви, че Брекзит без сделка ще причини по-дългосрочни щети на
британската икономика, отколкото кризата с COVID-19, като въздействието от илизането на Великобритания от ЕС може
да се усети в продължение на десетилетия.
Двете страни все още водят преговори за търговско споразумение преди изтичането на т.нар преходен период на 31
декември.
Сандърс прогнозира още, че британската икономика едва ли ще изпадне в рецесия.
„В момента не си струва да се притеснявате твърде много за рецесия. Регистрирахме голямо икономическо
възстановяване през третото тримесечие. През четвъртото очакваме спад, но прогнозите са свиването да бъде само с
около 2%“, добави той.
По-сериозни към момента са опасенията, че доставките на важни лекарства във Великобритания, включително ваксини
за коронавируса, могат да пострадат сериозно, ако правителството не постигне Брекзит сделка.
От Асоциацията на британската фармацевтична индустрия предупредиха за голямо оскъпяване, по-голяма бюрокрация и
забавяне на доставки на медикаменти, ако не бъде постигната търговска сделка за Брекзит.
Изпълнителният директор на асоциацията Ричард Торбет заяви за Скай нюз, че поради сложността на регулациите в
бранша се опасява, че проблеми могат да възникнат дори, ако има сделка, но без тя да е изпипана във всички области.
Великобритания изнася всеки месец около 45 милиона пратки с лекарства за ЕС и внася други 37 милиона от Евросъюза,
което е голям търговски обем и ако доставките бъдат нарушени последиците за пациентите ще бъдат огромни, посочиха
от асоциацията.
Тази загриженост идва на фона на оповестените снощи от правителството планове за Коледа, които позволяват събиране
на до три семейства в рамките на пет дни по празниците и падане на забраната за пътуване.
"Коледният подарък" на правителството бе критикуван, както от здравните и научните експерти, които смятат, че
събирането на семейства ще доведе до разпространение на заразата, така и от ресторантьорите хотелиерите, които пък
негодуват, че се разрешава събиране на семейства по домовете, а рестрикциите за тяхната дейност остават.
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√ Печалбите на банките ще останат ниски и през следващата година, предупреждава ЕЦБ
Печалбите на европейските банки няма да се върнат на предпандемичните си нова преди 2020 г. Това предупредиха от
Европейската централна банка в последния си доклад за финансовата стабилност, предаде Си Ен Би Си.
Кредиторите в Еврозоната изпитват затруднения с генерирането на значителни печалби през последното десетилетие,
следвайки финансовата криза от 2008 г. , засилването на регулаторните мерки и ниските лихви. Настоящата криза,
причинена от пандемията от коронавирус, влоши допълнително печалбите, като ЕЦБ очаква тази тенденция да се запази
и през идните месеци.
„Очаква се доходността на банките да остане слаба“, коментира зам-председателят на ЕЦБ Луис де Гиндос.
Когато една банка постоянно отчита ниски печалби, тя до голяма степен губи способността си да дава кредити на бизнеси
и хора.
Пазарните очаквания са обща възвръщаемост на собствения капитал (ROE) – един от основните показатели за
рентабилност на банките, да бъде 1,7% през тази година и съответно 3,1% и 5% през 2021 г. и 2022 г. През юни миналата
година ROE на банките от Еврозоната беше 6%
„На фона на скорошният ръст на броя на заразените с коронавирус и новите ограничителни мерки е вероятно прогнозите
да бъдат ревизирани надолу, тъй като все още не е ясно дали ваксините срещу COVID-19 ще бъдат достъпни за по-голям
дял от населението“, се казва в доклада на ЕЦБ.
През последните седмици три фармацевтични компании обявиха, че ваксините им срещу коронавируса имат висока
ефективност и ще бъдат готови за разпространение в скоро време. Не е ясно обаче кога ще започнат ваксинациите и кои
групи от населението ще получат първите дози, а съответно и кога икономиката ще се върне към нормалните си нива на
активност.
„Настоящата ниска доходност може да навреди на капацитета на банките да подкрепят кредитирането на реалната
икономика през следващите месеци, особено като се има предвид, че лихвените проценти ще останат ниски за
значителен период от време“, отбелязва ЕЦБ.
√ Петролът поскъпва след спад на запасите в САЩ
Цените на петрола се повишиха за пети пореден ден в ранната търговия в четвъртък на фона на изненадващ спад на
запасите от суров петрол на САЩ. Този резултат даде нов тласък на ралито, предизвикано от позитивните новини за
напредъка в разработването на ваксина срещу коронавируса, пише Ройтерс.
Към 8:45 часа българско време цената на сорта Брент се повиши 0,07 долара, или 0,14%, до 48,68 долара за барел,
докато американският лек суров петрол WTI поскъпна с 1,18 долара, или 2,63%, до 46,09 долара за барел. В предходната
сесия двата сорта напреднаха с над 1,5%.
За седмицата цените на петрола са нараснали с над 9%, след като в понеделник AstraZeneca съобщи, че ваксината и
срещу COVID-19 може да бъде до 90% ефективна в предотвратяването на заразяване.
„Окуражителните резултати от тестовете на ваксините засенчват опасенията, свързани с ограничителните мерки“,
коментират от Citigroup Global Markets.
Междувременно стана ясно, че запасите от суров петрол в суров петрол на САЩ са паднали със 754 хил. барела през
миналата седмица, докато анализаторите, анкетирани от Ройтерс, очакваха ръст от 127 хил. барела.
√ Понижения на борсите в Европа въпреки рекордите на Уолстрийт
Европейските фондови борси регистрираха понижения в ранната търговия в сряда въпреки разхлабването
ограничителните мерки в региона и надеждите за ваксина срещу COVID-19, пише Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 35,52 пункта, или 0,55%, до 390,79 пункта. Според проучване на
Ройтерс, експертите очакват бенчмаркът да достигне ниво от 430 пункта до края на годината, докато икономическата
активност в региона продължава да се възстановява. Този резултат би бил малко по-нисък от рекордното равнище,
достигнато през февруари.
Немският показател DAX се понижи с 47,93, или 0,36%, до 13 244,51 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE
100 записа спад от 35,52 пункта, или 0,55%, до 6 396,65 пункта. Френският измерител CAC 40 изтри 9,64 пункта от
стойността си, или 0,17%, до 5 548,78 пункта.
За месеца обаче европейските индекси се представят много добре, като те бяха подкрепени от новините за значителен
напредък по три ваксини срещу COVID-19 както и от надеждите, че президентството на Джо Байдън ще засили
партньорството на САЩ и Европа.
„Като цяло пазарите вървят в правилната посока“, коментира Дейвид Мадън от CMC Markets
Вчера френският президент Еманюел Макрон обяви разхлабване на мерките срещу разпространението на коронавируса
в страната. От този уикенд магазините, театрите, кината и музеите ще бъдат отворени и французите ще могат да прекарат
Коледа със семействата си. Заведенията обаче ще отворят чак на 20 януари, за да се избегне трета вълна на заразата
Британският индекс FTSE 250, който е фокусиран върху вътрешният пазар, се понижи с 0,99%, след като председателят на
Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕК не може да гарантира, че преговорите с Лондон за Брекзит ще
завършат с успех. Тя добави, че идните дни ще бъдат от ключово значение.
Акциите на Virgin Money UK поевтиняха с 4,46%, след като кредитора отчете спад на годишната печалба заради ръст на
лошите заеми.
Рекорди на Уолстрийт
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха ново силно представяне във вторник, като Dow Jones
завърши сесията над границата от 30 хил. пункта за първи път в историята, предаде Си Ен Би Си.
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Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст 454,97 пункта, или 1,54%, до 30 046,24 пункта. Широкообхватният показател
Standard & Poor’s 500 напреднa с 57,82 пункта, или 1,62%, до 3 635,41 пункта, записвайки рекорден връх. Индексът на
високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши със 156,15 пункта, или 1,31%, до 12 036,79 пункта.
Dow бе подкрепен от поскъпването на акциите на Chevron, JPMorgan Chase и American Express с 5,04%, 4,61% и 3,70%.
„Това е поредното напомняне за пътя, които икономиката е изминала от месец март насам“, коментира Райън Детрик от
LPL Financial. „Макар че разликата между 30 000 пункта и 29 999 пункта е нищожна, има нещо специално в
преминаването на тези прагове“, добави той.
След тези резултати Dow вече е напреднал с 13% от на месеца, като ако този ръст се задържи, месечното представяне на
бенчмарка ще бъде най-доброто от 1987 г. насам. S&P 500 и Nasdaq са напреднали съответно с 11,2% и 10,1
Ралито на пазарите този месец се дължи основно на позитивните новини за напредъка в разработването на ваксина
срещу коронавируса.
В понеделник Оксфордския университет и AstraZeneca съобщиха, че ваксината им срещу COVID-19 има средна
ефективност от 70%, която обаче стига до 90% в зависимост от дозировката. По-рано този месец Pfizer и BioNTech, както и
модерна Moderna, също отчетоха напредък в работата по ваксините.
На пазарите се отрази положително и новината, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е инструктирал директора на
Администрацията за общи услуги (GSA) Емили Мърфи да даде начало на процеса по преход на властта към бъдеща
администрация на демократа Джо Байдън.
Разнопосочна търговия в Азия
Водещите индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в сряда след
рекордите на Уолстрийт, предаде Маркетоуч.
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 напредна със 131,27 пункта, или 0,5%, до 26 296,86 пункта.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 40,5 пункта, или 1,19%, до 3 362,33 пункта, докато помалкият показател Shenzhen Composite отчете спад от 39,85 пункта, или 1,74%, до 2 254,3 пункта.
Хонконгският измерител Hang Seng записа ръст от 81,55 пункта, или 0,31%, до 26 669,75 пункта.
В Южна Корея показателят Kospi се понижи с 16,22 пункта, или 0,62%, до 2 601,54 пункта.
Австралийският бенчмарк ASX 200 отчете ръст от 39,2 пункта, или 0,59%, до 6 683,3 пункта
У нас
Повечето индекси на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в ранната търговия.
Основният бенчмарк SOFIX отчете спад от 2,26 пункта, или 0,53%, до 422,61 пункта. BGBX40 се понижи с 0,21 пункта, или
0,22%, до 96,99 пункта. BGTR30 напредна с 0,32 пункта, или 0,07%, до 481,82 пункта. BGREIT се понижи с 1,14 пункта, или
0,87%, до 130,62 пункта.
БНР
√ Депутатите обсъждат спорните текстове за бързите кредити
Спорните текстове за бързите кредити ще бъдат обсъдени в пленарната зала като част от преходните и заключителните
разпоредби на държавния бюджет за догодина. С тях се актуализира за трети път и тазгодишната финансова рамка.
Спорните текстове, с които при просрочие главницата при бърз кредит може да са удвои, ще бъдат променени с
поправка, направена във вторник от председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова през текстовете от
финансовата рамка за догодина.
Въпреки че това не е логичното място на текста в нормативната уредба, по този начин се отговаря на острата обществена
реакция на поправката, внесена от независимия депутат Спас Панчев. Тя също бе направена през Закона за ДДС, а вчера
президентът Румен Радев наложи вето на текстовете.
С приемането на преходните и заключителни разпоредби на бюджета ще бъде окончателно одобрена цялостната
финансова рамка за 2021 година, а в нея намира място и третата актуализация на бюджета за тази година.
Според нея икономиката ни ще се свие с 3% тази година, а хазната ще завърши с дефицит над четири на сто.
Промени в Семейния кодекс, отнасящи се до правото на бащинство и оспорването му, ще обсъжда още Народното
събрание. Депутатите ще разискват и промени в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, както и
промени в закона за радиото и телевизията.
Те предвиждат Съветът за електронни медии и доставчиците на медийни услуги, включително Българската национална
телевизия и Българското национално радио, да изработват Кодекс за поведение с мерки за означаване и ограничаване
достъпа до предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото,
нравственото и/или социалното развитие на децата.
√ В КЕВР обсъждат поевтиняването на природния газ
Предложението на „Булгаргаз“ за поевтиняване на природния газ с близо 2,5% през декември ще бъде обсъдено в
Комисията за енергийно и водно регулиране.
Междувременно стана ясно, че просрочените задължения на „Топлофикация-София“ към „Булгаргаз“ са вече близо 149
милиона лева. Дългът на столичното дружество щеше да е още по-голям, ако от него не бяха приспаднати около 60
милиона лева след договорката между „Булгаргаз“ и руския ѝ доставчик „Газпром Експорт“.
Газовата компания е изпратила поредното писмо до софийската топлофикация, в което настоява дължимата сума да
бъде изплатена до края на месеца, като в противен случай ще заведе дело. Това няма да е прецедент, тъй като миналата
година „Булгаргаз“ прибегна до съда, но след като топлофикацията погаси част от задълженията си, искът беше оттеглен.
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√ Германското правителство предлага парламентарните избори да са на 26 септември 2021
Германското правителство предложи следващите редовни парламентарни избори да бъдат на 26 септември догодина,
предаде "Франс прес".
На тези избори ще бъде определен наследникът на канцлерката Ангела Меркел. Тя е от 15 години на поста и обяви, че
няма да се кандидатира за нов мандат.
Правителственото предложение трябва да бъде одобрено официално от президента Франк-Валтер Щайнмайер.
Меркел, която е федерален канцлер на Германия от 2005 г., обяви в края на 2018 г. след няколко лоши изборни резултата
на партията си Християндемократически съюз (ХДС), че няма да се кандидатира за пети мандат.
Доскоро в Германия мнозина смятаха, че 66-годишната Меркел се е изчерпала. Хвалена заради доброто си справяне със
здравната криза, предизвикана от новия коронавирус, сега тя обаче се радва на рекордна популярност - над 70 процента
от германците казват, че са доволни от нейните действия.
Подкрепата за ХДС, която през последните няколко години спадаше, отново тръгна нагоре. Консервативната партия има
комфортна преднина в последните проучвания с подкрепа от повече от 36 процента.
В момента германските християндемократи са разделени по въпроса дали да запазят сегашната центристка линия, или
да направят завой надясно. Предвидено е партията да избере новия си председател на конгрес в средата на януари. В
надпреварата са трима кандидати: Армин Лашет, премиер на Северен Рейн - Вестфалия, провинцията с най-голямо
население; експертът по външна политика Норберт Рьотген, привърженик на по-дясна линия; и Фридрих Мерц,
исторически съперник на Меркел. Фаворити са Лашет и Мерц.
Следващият председател на ХДС има всички шансове да наследи Меркел като федерален канцлер. Това обаче не е
гарантирано, тъй като баварският премиер Маркус Зьодер, лидер на регионалната сестринска партия на ХДС,
Християнсоциалния съюз (ХСС), е един от най-популярните политици в Германия заради доброто си справяне с
епидемията в югоизточната провинция и е потенциален кандидат за канцлерския пост, отбелязва "Франс прес".
БНТ
√ Лъчезар Борисов: Поехме ангажимент към бизнеса затварянето да е само за 3 седмици
Аз като министър на икономиката не исках да има затваряне в сектор "Икономика", но важното е, че това ще бъде
само за 3 седмици, така че на 21 декември бизнесът отново ще работи. Поехме този ангажимент към бизнеса. Все
пак трябва да се съобразим и с епидемиологичната обстановка и да мислим и за здравето на хората. Това заяви в
"Денят започва" министърът на икономиката Лъчезар Борисов.
Засега не се предвижда удължаване на мораториума върху кредитите. Министърът на икономиката каза, че найпесимистичният сценарий е загубите да са над 1 млрд. Обмисля се работодателите да бъдат компенсирани с процент на
база оборота от миналата година.
Той подчерта, че трябва да бъдем солидарни към лекарите, като отбеляза, че в момента има 2000 лекари, които не могат
да ходят на работа, защото са заболели от коронавирус.
"За да имаме здрава икономика, трябва да имаме и здрав народ, така че постигнахме баланс да имаме и свобода в
икономиката, за да има малко затворени сектори", подчерта министърът на икономиката.
Основно затвореният сектор е ресторантьорството, но секторът на търговията остава отворен, с изключение на моловете.
Лъчезар Борисов каза, че решението се взе на база на много дълбоки анализи, включително статистически,
икономически и това е било мнението на Оперативния щаб.
По думите му мерките не са закъснели. "Тези мерки се взимат, когато заболелите станат 600 на 100 000. Това направиха
всички Европейски държави, разбира се, при тях пандемията тръгна малко по-рано. В момента, в който България
достигне този показател, се налози да вземем тези мерки", каза Борисов.
Министърът на икономиката каза, че трябва да се инвестират около 350 до 400 милиона лева минимум, за да се
подпомогне икономиката.
"Изхождайки от тези мерки, които предприемаме, може би в структурата на БВП ще имаме едно намаление, което
може да достигне най-песимистичния сценарий до 1 млрд., но считам, че това можем да компенсираме", заяви той.
Министърът на икономиката определи мярката, която стана известна като 24 лв. на ден, като много добра за
административно затворените сектори. Тя ще бъде изпълнявана от Министерство на труда и социалната политика.
"Осигурили сме бюджет, с който мярката да започне да работи веднага, средства ще има, така че мярката да бъде
изпълнена докрай и да докосне всички засегнати браншове", каза Лъчезар Борисов и отново припомни, че тези
административни мерки ще бъдат само 3 седмици.
Съществуват и други мерки, дори да осигурим на някои от хората, които не могат да гледат своите деца, да бъдат
осигурени детегледачки, включително има и възможност за компенсиране на някои разходи. Разработваме един доста
сериозен пакет, каза министърът на икономиката.
Вижте целия разговор във видеото.
√ Как ще работят хотелите със затворени ресторанти?
Сред новите мерки в заповедта на здравния министър, които влизат в сила от петък, всички заведения за хранене и
развлечение преустановяват работа.
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В един от хотелските ресторанти в центъра на Поморие базата работи целогодишно. Собственикът Георги Тръпков
обясни, че трудно ще работи хотелът му, ако ресторантът не работи. Там, където не може да се сервира храна, ще се
прибегне до услгата румсервиз.
"Не всички хотели са със стаи, които позволяват да се сервира храна", отбеляза Тръпков.
Въпреки затварянето на ресторанта, той е категоричен, че хотелът му ще работи.
За Нова година има планирано мероприятие, както и хора, които вече са платили. Все още се очаква официалното
решение на властите относно провеждането на Новогодишните празници.
√ EK одобри промените за подкрепа на бизнеса, пострадал от пандемията COVID-19
Европейската комисия одобри промените в гаранционната програма в подкрепа на бизнеса, пострадал от пандемията
COVID-19. Промените бяха приети с Решение на МС от 28.10.2020 г. и с тях се разширява обхватът на правителствената
мярка. Промените ще влязат в сила след подписване на допълнителни споразумения с всяка от търговските банкипартньори по програмата.
С одобрените промени се предоставя възможност на по-голям брой компании от най-засегнатите от пандемията сектори
да се възползват от програмата. Дава се възможност да кандидатстват големи компании (фирми с персонал над 250
души, както и с годишен оборот над 97,5 млн. лв. или със стойност на активите над 84 млн. лв.), но единствено, ако са
търговски дружества по смисъла на Търговския закон.
По този начин ще се даде достъп до ликвиден ресурс и за по-големи предприятия, включително в сферата на туризма и
транспорта, които до този момент не можеха да се възползват от правителствената мярка.
Чрез нея ще бъдат подкрепени и по-големите местни производители, чийто бизнес осигурява заетост за цели региони в
страната. Сред съществените подобрения в механизма е възможността за отпускане на финансов ресурс за инвестиции,
не само за оборотен капитал. млн. лв.
Приоритет в програмата остава финансирането на малките и средни предприятия, като минималната квота ще бъде поне
60% от формираните портфейли от кредити.
Увеличава се размерът на гарантираните от ББР заеми, който вече ще може да достига до 1 за малки и средни
предприятия и до 2 млн. лева – за големи компании.
Удължава се и срокът за кандидатстване по мярката – фирмите могат да подават искания пред търговските банки до
20.06.2021 г. С една година ще бъде удължен и срокът на предоставената от ББР гаранция по портфейлите от кредити –
от 5 на 6 години.
За да кандидатстват за кредит фирмите, е достатъчно да отговарят на едно от следните условия:
• спад в оборота след първото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г. (въз основа на
финансовите отчети на компанията);
• вземания от клиенти, които не са получени или дължими суми, но неплатени на доставчици, след 1 март 2020 г. (въз
основа на финансовите отчети на компанията); или
• преустановени доставки от внос, необходими за бизнеса на компанията след 1 януари 2020 г. или отменени договори
за износ (въз основа на сертификати и документи, представени от компанията);
• отпуск по болест и самоизолация на служителите, общо намаляване на броя на служителите, затворени
производствени съоръжения, помещения и офиси (въз основа на сертификати и документи, представени от компанията);
• други обстоятелства, доказващи положението на дружеството в затруднение поради COVID-19, съгласно методика,
приета от търговските банки, която се предоставя на Българската банка за развитие АД.
По антикризисната програма в подкрепа на бизнеса ББР гарантира 80% от размера на кредитите, отпускани от
търговските банки, като процентът се запазва и след одобрените промени.
За да повишат склонността си да кредитират обаче, както и да могат да намалят размера на лихвите по заемите, банките
партньори имат право да изискват от фирмите вещни обезпечения в размер до 50% от стойността на кредитите, които
договарят.
Същевременно банките имат право да предоставят и необезпечено финансиране. За да се осигури по-ефективно
капиталово облекчение и кредитна защита за кредитните институции, съгласно одобрените промени, горната граница на
плащания по гаранцията се увеличава до 50% от гарантирания портфейл.
√ Джо Байдън представи плана си за първите 100 дни управление
Борбата с коронавируса и имиграцията са сред приоритетите за първите сто дни на новоизбрания американски
президент. Джо Байдън каза в интервю за NBC, че готви законопроект, който ще позволи на 11 милиона души без
документи да получат гражданство.
Действията ми до голяма степен ще зависят от сътрудничеството с Конгреса, поясни Джо Байдън. Ще бъдат отменени
укази на Доналд Тръмп, свързани с екологията, които според Байдън са били "изключително разрушителни" и са
повлияли върху здравето на американците.
Байдън заяви, че има намерение да очертае редица мерки, по силата на които местните власти и обикновените
граждани да получат финансова помощ. За пореден път избраният за държавен глава каза, че една от най-важните му
задачи ще бъде да обедини обществото. Той не изключи част от постовете в администрацията му да бъдат заети от
републиканци. Едва ли обаче това ще стане скоро, добави Байдън. Екипът му вече има достъп до ежедневните доклади
със секретни разузнавателни данни. На излизане от залата, където Байдън представи част от екипа си, той беше запитан
дали вече е чел подобна информация.
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"Беше ми предложено. Но не, не съм ги преглеждал днес. Това ще се прави редовно. След като получих достъп, всички
бяха много учтиви, предложиха цялата информация", отговори той.
От имената, които вече са обявени като част от новата администрация на Белия дом, стана явно: във външнополитически
план Вашингтон ще се обърне към традиционните си съюзници. А когато бъдат избрани и назначени, новите лица не
само ще възстановят, но и ще преосмислят американската външна политика, каза още Байдън. С оптимизъм реагират и
пазарите - един от основните индекси на Американската фондова борса - Дау Джоунс, се повиши значително след
изявите на Байдън.
Класа
√ Затварянето е нужно! Но след него?
С оплаквания, без оплаквания, влизане в блокада е нужен ход, за да се ограничи пандемията от коронавируса.
Очевидно е, че мерките досега не действат, а допълнително забавяне само ще влоши още нещата.
Когато имаш препълнени болници на много места в страната, а хора умират пред болничните заведения, просто защото
няма капацитет да им се предостави помощ, знаеш, че ножът е стигнал вече до кокала и е време за по-крути мерки. От
здравна гледна точка това е правилно.
Въпросът е, че здравната гледна точка не е единствената. След затварянето от пролетта много бизнеси фалираха, а
редица други така изтощиха ресурсите си, че да са изправени сега пред същата угроза.
Макар по темата за COVID-19 да говорим за баровете и заведенията предимно в негативна светлина, истината е, че това
са сред най-тежко засегнатите бизнеси, а в тях са наети стотици хиляди души - все хора, които сега е много възможно да
останат без доходи за неясен период от време.
Икономическата гледна точка по въпроса с коронавируса е също толкова апокалиптична, колкото и здравната. На едното
място обаче говорим за фалиращи фирми, а на другото - за изнемогващи болници и медици.
Втори локдаун, колкото и кратък да е, ще е жесток удар, който като домино ще засегне всички - загуба на работни места,
намаляване на доходите, свиване на самата икономика... Редица икономисти вече чертаят мрачни сценарии за това
колко опустошителен ефект може да имат здравните мерки върху бизнеса.
Въпреки това затварянето продължава да е необходимо. Ако оставим нещата на самотек, икономиката пак ще понесе
удар, този път от прекомерно многото разболели се и, за нещастие, починали служители.
А когато говорим за "човешки капитал" в бизнеса, никога не се има предвид просто да заменими стоки и суровини. Това
са човешки животи, които, поне според днешните стандарти за демокрация, са по-скъпи и ценни от всичко останало.
Нима така обаче не изпадаме в един затворен кръг, в "Параграф 22", при който два задължителни елемента се изключват
един друг? Ако държавата не се намеси, това ще е така.
Ясно е, че държавната помощ за бизнеса не може да бъде безкрайна, нито да спаси всички компании в нужда. И все пак
тя ще е решаващият фактор, който да определи каква част от фирмите ще си заминат.
От туристическия бранш и от този на ресторантьорите и баровете искат много по-сериозни заявки за помощ от
правителството, отколкото има сега - покриване на по-висок дял от заплатите, по-широк достъп до правителствените
програми за помощ и т.н.
За някои тези искания може да звучат прекалено и дори като проява на алчност, но реалността в случая е наистина
мрачна. Бизнесите в тези сектори първи падат при подобни кризисни ситуации, а в сегашната огромни дялове от
съществуващите в момента фирми направо няма да оцелеят.
Поне не и без сериозна помощ от правителството. Ако този сценарий се случи и се стигне до масови фалити, самата
държава ще започне да губи от данъците, които няма да се върнат в хазната през следващата година.
И тук идва по-сложният момент - Държавният бюджет за 2021 г. Ще може ли да издържи той в сегашния си вид на фона
на тази влошаваща се криза?
Редица експерти се изредиха да коментират, че Бюджет 2021 е твърде оптимистичен и не предвижда ясна стратегия за
действие при една по-тежка пандемична обстановка, в която бизнеси се срутват, а приходите от данъците се свиват
сериозно.
Оптимизмът по принцип е нещо хубаво, стига от него да не зависи цялата икономика на страната. Сега имаме нужда от
здравословна доза реализъм и варианти за действия дори и при по-мрачни развои на събитията. Ако ще и това да
означава увеличение на държавния дълг.
Грешка беше, че лятото остана пропиляно от гледна точка на това да се затегне здравната система. Тази грешка обаче
вече е допусната и няма как да се случи връщане назад. Това, което остава, е като държава да съберем всички останали
сили и да ги вкараме в действие. А там, където има нужда, да се подсигурят нещата - дали с европейски пари, дали със
заеми.
Някой тук би казал, че по този начин обричаме децата си и внуците си да плащат. Да, но какво би им останало иначе?
Една що-годе запазена от ударите на кризата икономика може да заработи с времето взетия дълг, дори и това да отнеме
години. Една среда с толкова сгромолясали се фирми доста по-трудно ще успее да постигне необходимото
стабилизиране, за да се върнем възможно най-бързо към нормалното.
Кризата дойде и никой не е казал, че ще се измъкнем от нея лесно. Или че самото измъкване ще е приятно. Напротив - то
ще изисква здрава работа и "много кръв, пот и сълзи". Но ако не се приложи умно управление на всички тези усилия, те
със сигурност ще са напразни.
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√ „Тръмпономиката“ няма да надживее своя създател
Доналд Тръмп загуби надпреварата за преизбирането си и когато напусне Белия дом повечето от неговите „тръмпови“
елементи от подхода му към икономическата политика ще си заминат с него.
За мнозина републиканци изборите от 2020 г. са потвърждение на икономическата политика от последните четири
години. Републиканската партия печели още места в Камарата на представителите, най-вероятно ще запази контрола
върху Сената. Тръмп увеличава подкрепата си сред афроамериканското население и испаноговорящите
гласоподаватели. Той също така успя да спечели щати като Тексас и Охайо, които социологическите поручвания преди
вота определяха като оспорвани. За сегашния президент са гласували 8 млн. повече избиратели, отколкото през 2016 г.,
показват последните данни от преброяването. (За следващия президент джо Байдън са гласували с 10 млн. повече хора,
отколкото за Хилари Клинтън преди четири години)
Посланието за някои републиканци ще е просто: ако не беше коронавирусната пандемия, силната американска
икономика щеше да даде на Тръмп втори мандат, пише икономистът Майкър Р. Стрейн в материал за Bloomberg.
Но основните законодателни постижения на президента – намаляването на данъците за корпорациите и домакинствата
от 2017 г. – беше като по републикански учебник и няма нищо общо с консервативния популизъм на президента или
неговия икономически национализъм. Същото важи и за усилията на Тръмп да ограничи икономическите регулации.
Обратно, враждебността на Тръмп към имиграцията бе отчетливо популистка и по всяка вероятност ще се задържи при
републиканците, нанасяйки потенциална вреда на икономиката. Нека оставим настрана нелегалната имиграция, която от
дълго време е сред темите на републиканците. Администрацията на Тръмп искаше да удари и законната имиграция.
През следващите няколко години може да видим вътрешна битка в Републиканската партия по въпроса за имиграцията,
но републиканците, които подкрепят имиграцията по-скоро ще искат да я избегнат. От своя страна републиканците,
които подкрепят растежа, трябва да повдигнат въпроса от нуждата на САЩ от имигранти.
САЩ са изправени пред демографски проблеми и растежът на икономиката ще изисква повече, не по-малко, имиграция.
Имигрантите по-често започват свой бизнес за сметка на родените в страната американци, а тези нови начинания
стимулират иновациите и създават работни места. Ако в бъдеще зелени карти се дават на имигранти с повече
способности, то ползите за икономиката ще бъдат още по-големи.
Освен враждебността към имигрантите други запомнящи се „тръмпови“ аспекти на икономическата политика няма да се
задържат сред мейнстрийм републиканците.
Под натиска на бизнеса по всяка вероятност центърът на тежестта в партията ще успее да възстанови подкрепата за
свободната търговия и глобализацията отпреди ерата на Тръмп. Мнозина в партията ще продължат да настояват за
изтегляне на бизнеси от Китай и все повече популистки настроени републиканци ще подкрепят мерките за връщането им
в САЩ. Но строгата позиция спрямо Китай не е същото като нежеланието за търговия. Дните на подкрепа от
републиканците за мита срещу съюзници на САЩ са в миналото.
Същото важи и за враждебността на Тръмп към международни институции като НАТО и Световната търговска
организация (СТО). Политическото дясно няма да продължи опитите на Тръмп да отслаби и делегитимизира либералният
международен ред след Втората световна война – това би се приело като прекалено голяма заплаха за благоденствието.
Мнозина републиканци не се притесняват за това да увеличат дефицита като намалят данъците, погрешно смятайки, че
тези съкращение работят сами за себе си. Дефицитът обаче е друга болна тема за републиканците и именно
притесненията на партията за увеличаване на задълженията на страната осуетиха желанието на Тръмп за нов кръг
икономически стимули през есента.
Републиканците ще продължат да се притесняват за разходната част и ще подновят опитите да намалят още средствата
за здравеопазване и социална политика. Тръмп замрази тези усилия по време на престоя си в Белия дом, но
противопоставянето срещу съкращенията няма да надживее управлението му.
Някои републиканци интерпретират резултатите от изборите като доказателство, че бъдещето на партията е партия на
работниците, не на бизнес елитите. Републиканската партия трябва да сложи работещите хора по-близо до центъра на
дневния си ред. Но това няма да е продължение на политиката на Тръмп. постиженията му за работническата класа са
оскъдни. Президентът не изпълни обещанията си да намали цените на лекарствата и да подсили здравната система.
Обещаното от него промишлено възраждане така и не се случи – търговските му войни всъщност струваха работни места
в производството.
Тръмп наистина постави работническата класа в сърцето на своята реторика и политиците в Републиканската партия го
забелязаха. Сега обаче партията трябва да пренесе този акцент и в политическия дневен ред. Ако успее да го направи, ще
надгради управлението на Тръмп – като се отдалечи от него.
Bulgaria ON AIR
√ Нова помощ за родителите и служителите в неплатен отпуск
Семействата в програма "Заетост" могат да кандидатстват за детегледачка
За родителите, които ще трябва да гледат децата си, има нова помощ - средният доход на човек от семейство трябва да
бъде 915 лева. Съответно родителите, ако са в неплатен отпуск, могат да ползват помощ в размер на 610 лева. Това
съобщи социалният министър Деница Сачева.
Тя допълни: "Съзнаваме, че това няма да е реалният доход, който те получават, но е стойността, с която можем
да ги облекчим".
"Родителите в програма "Заетост" могат да кандидатстват за детегледачка. Решението за новите мерки беше много
трудно, с много компромиси", подчерта тя.
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Това, което продължава, са: мерките 60/40, 80/20, както и грижата за хората, които са карантинирани. За затворените
бизнеси е нова мярка помощ. Работещите на 8 часа ще могат да разчитат на 24 лева на ден.
Сачева съобщи, че за тази мярка ще може да се кандидатства още от понеделник. Работниците ще трябва да са в
неплатен отпуск.
√ Най-желани у нас са обученията за програмисти и заварчици
Намалява интересът към продавачи и офис-мениджъри
България е предпоследна в ЕС по участие в обучителни дейности през целия живот. Средният показател за ЕС е близо
15%, а процентът за страната ни е 2 на сто. Това показват данни на Националната агенция за професионално образование
и обучение (НАПОО).
Над 90 хил. българи са преминали курсове за квалификация и преквалификация през миналата година. Според
статистиката на НАПОО всеки четвърти от тях е получил свидетелство за нова професия.
Данните показват още, че най-желаните обучения у нас са тези за компютърни графици, графични дизайнери,
организатори на интернет приложения, помощник-възпитатели и заварчици. През 2020 г. около 2 хил. души са получили
правоспособност за заварчици и програмисти.
Интересът към професии като оперативен счетоводител, охранител, фризьор, козметик, маникюрист, монтьор и техник
на транспортна техника се запазва. Все по-малко желани обаче са обученията за озеленители, помощници в
строителството, камериери, продавач-консултанти, ресторантьори и офис-мениджъри.
Според проучване на НАПОО 50% от работодателите не са запознати със системата за професионално обучение в
лицензираните обучителни центрове. Проблем има и в това, че практически липсва връзка с потребностите на бизнеса, а
придобитите умения не са актуални и не съответстват на потребностите на работодателите, коментира инж. Емилияна
Димитрова, председател Агенцията.
70% от бизнеса, участвал в допитването, заявява, че не би се ангажирал с разработването на държавни образователни
стандарти по професии, учебни програми и задания за изпити по професии, но подкрепя дуалната система на обучение.
В същото време около 70% от центровете за професионално обучение у нас са преустановили провеждането на
обучения. Голяма част от тях не разполагат с ресурс за организиране на онлайн обучение, а всеки четвърти няма
интернет страница.
Ще бъде ли създаден единен сертификационен център в страната и ще изчезнат ли някои професии? Разговор по темата
с инж. Емилияна Димитрова, председател на НАПОО в предаването "Директно‘‘ по Bulgaria ON AIR.
√ Новите мерки - къде е балансът между здравето и икономиката?
Обществото остава силно разделено в мнението си за новите ограничения
Правителството взе решение за въвеждане на нови противоепидемични мерки в борбата с Ковид-19. Te ще влязат в сила
от вечерта на 27 ноември и ще са в сила до до 21 декември включително. Наред с частичния локдаун, държавата
удължава и противоепидемичната обстановка в страната до 31 януари. Това обяви вчера министърът на
здравеопазването проф. Костадин Ангелов.
Новите ограничения включват дистанционна форма на обучение за училищата и университетите, както и затваряне на
детските градини. Прекратяват се извънкласните занимания, преустановяват се конгреси, семинари и тиймбилдинги.
Затворени остават ресторантите, нощните заведения, фитнесите и игралните зали. Забранява се провеждане на групови
културни и развлекателни събития с изключение на театрите. Те могат да работят на 30% от капацитета си, като зрителите
са задължени да носят маски. Не се допуска провеждането на частни тържества с повече от 15 души.
Преустановяват се индивидуални и колективни и индивидуални спортни занимания с тренировъчен и занимателен
характер за лица до 18-годишна възраст. Изключение от това правило правят международните спортни състезания, които
са започнали към датата на влизане в сила на заповедта. Състезанията за всички над 18-годишна възраст ще се
провеждат без публика.
Магазините и търговските обекти, които са извън търговските центрове, ще продължат да работят. Отворени ще бъдат
аптеки, банки, застрахователи и доставчици на услуги, както и религиозните храмове.
Oще преди окончателното приемане на мерките, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА),
Българската асоциация на заведенията (БАЗ) и Сдружението на заведенията в България (СЗБ) изпратиха писма до
премиера Бойко Борисов във връзка мерките и отражението им върху бизнеса. Асоциациите поискаха осигуряването на
80% от заплатите на служителите на заведенията, спрямо трудовите договори, на които те са назначени, както и на
самонаетите лица спрямо осигурителната им тежест.
От сектора искат налагане на мораториум върху кредитите на юридическите лица, наетите и самонаетите за още година,
както и компенсация от 20 % от оборота за същия месец на 2019 година. Те настояват също за разсрочване на
задълженията към бюджета, натрупани след 13 март тази година с цел предотвратяване на сериозната междуфирмена
задлъжнялост. Обществото остава силно разделено в мнението си по отношение на новите ограничения.
Как ще се отрази подобна блокада на хората и техните доходи и ще помогнат ли наистина подобни мерки? Разговор по
темата с Георги Първанов, експерт по човешки ресурси и Момчил Баев, съосновател на Facebook групата "Science in the
crisis" в предаването "Директно‘‘ по Bulgaria ON AIR.
√ Ресторантьорите и хотелиерите не вярват, че ще отворят на 21 декември
Най-изненадани от новите мерки останаха спортните зали и фитнесите
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Кабинетът реши: Извънредната епидемична обстановка се удължава с два месеца - до 31 януари. Сумата, която ще
получат работниците в неплатен отпуск при 20 отработени дни е около 500 лева. Маргарита е служител в хотел, смята, че
тази сума е крайно недостатъчна, за да живее нормално.
"Дори да си сам човек, тези пари са наистина много малко като сума да платиш сметки, да си купиш храна и всичко
останало. Средно едно домакинство, поне по моя пример, изразходва за сметки около 400 лева, за храна трябват 150,
200 лева", каза Маргарита Георгиева.
Собствениците на ресторанти и заведения са силно притеснени колко време ще издържат само с доставки по домовете.
"Спад ще има със сигурност, спад имаше и първия път. В интерес на истината спадът е много голям. Някои заведения
имат много добра мрежа, разработена, за доставки за вкъщи, но истината е, че хората са уплашени за себе си и за
доходите, които имат", сподели собственикът на заведение Владислав Илиев.
Ресторантьорите и хотелиерите не вярват, че ще отворят на 21 декември.
"Без помощ от държавата никой няма да издържи и тези приказки на здравния министър, който се опитва да скрие
своята некомпетентност, затваряйки други бизнеси, че след 21 ще ни отворят. Това никой не го вярва. Всички знаем, че
няма да бъдем отворени на 21 декември. Или ако отворят, ще отворят моловете, а заведенията ще ни излъжат да
работим до 6 или 8 часа. Такова отваряне ние не искаме", коментира председателят на Българската асоциация на
заведенията Ричард Алибегов.
Най-изненадани от новите мерки останаха спортните зали и фитнесите.
"Ощетяваш хората. Тук хората се поддържат здрави, защото примерно човек, болен от сърце, като дойде да тренира, си
оправя кръвообращението. Други са с наднормено тегло, холестерол. Трябва им движение, навън вече е студено. Да
кажат да тренират навън, както беше пролетта, да, може, но сега вече няма и къде и да искаш да тренираш. И по този
начин те какво правят - ще направят хората да са още по-болни", смята фитнес инструкторът Велислав Серафимов.
Преди затварянето в петък ще бъдат обявени условията и необходимите документи за кандидатстване за помощите за
бизнеса.
Вижте повече в репортажа на Анелия Георгиева.
√ Иновативен Технологичен парк отвори врати в Габрово
Връзките между научните среди и бизнеса са станали по-здрави
На науката и високите технологии възлагаме огромни надежди за по-добър, предвидим и качествен живот. Техническият
университет в Габрово се сдоби с иновативен технологичен парк, оборудван с лаборатории от последно
поколение. Проектът е на стойност над 23 млн. лева и е финансиран чрез ОП "Наука и образование за интелигентен
растеж".
Ректорът на Техническия университет в Габрово - проф. д-р инж. Илия Железаров, посочи в "България сутрин", че това
всичко това е било една мечта, започнала в началото на 2012 г.
"Успяхме да я реализираме, в петък, 20 ноември, срязахме лентата и представихме Технологичния парк. Той има 18
лаборатории и включва 4 центъра. Гръбнакът му е Центърът за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и
енергоспестяващи системи и технологии", в който ТУ е водеща организация. В консорциума влизат над 15 партньора от
бизнеса", обясни инж. Железаров.
Той подчерта пред Bulgaria ON AIR, че идеята е да си партнират с бизнеса, а ключовата дума е "партньорство". По думите
му, в последните 7-8 години връзките между научните среди и бизнеса са станали по-здрави. Това се отнася и за
връзките между самите научни организации.
"За да добием необходимата устойчивост на центъра, трябва още от 2021 г. в научните ни програми да заложим реални
проекти, свързани с бизнеса. Програмата позволява до 20% от ресурса на тази високопроизводителна техника да се влага
в комерсиални изследвания. На базата на договорите с бизнеса искаме да развием лабораториите. Започнали сме
подготовка за акредитация на част от тях - да извършват измервания, на база на които да можем да издаваме признати в
страната и чужбина сертификати", каза още ректорът на ТУ - Габрово.
Проф. д-р Железаров призна, че и при тях има дефицит на хора, но подчерта, че с помощта на техниката се надяват да
привлекат млади докторанти, които да продължат работата си в Технологичния парк.
√ Керемедчиев: Бюджетът е прекалено оптимистичен и разчита на евросредствата
България ще получи 11% от своя БВП като помощ от Европейския фонд
Европарламентът отново обсъжда парите и върховенството на закона. Миналата седмица Полша и Унгария блокираха
бюджета на ЕС. Пакетът включва и 750 милиарда евро спешни възстановителни фондове за Ковид-19.
"В момента има възможно най-голямото разделение между Четворката от Вишеград и "Пестеливата четворка". До
момента нито една видеовръзка на лидерите от ЕС не е дала резултат. Предложението на Вишеградската четворка е за
този механизъм да има решение от Европейския съд дали нарушава Лисабонския договор", каза бившият зам.-външен
министър Милен Керемедчиев в предаването "Денят ON AIR".
Той обясни, че се очаква Съдът на Европа да каже, че това е нарушаване на Лисабонския договор. При този вариант
"Пестеливата четворка" и Финландия трябва да се съобразят с това решение.
"Решението на Европейския съд ще излезе след 3-4 години. Предложението на "Пестеливата четворка" е доста рязко.
Най-вече Нидерландия иска, използвайки Механизма за засилено сътрудничество Полша, Чехия, Унгария и Словакия да
бъдат изключени от Механизма за възстановяване от пандемията", обясни бившият зам.-външен министър.
Според него нашият бюджет е прекалено оптимистичен и разчита на европейските средства. Той допълни, че парите,
които ще дойдат от Европа, са важни за оцеляването на икономиката ни.
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"България е на второ място след Хърватия по очакваните помощи от европейските средства. България ще получи 11% от
своя БВП като помощ от Европейския фонд, затова толкова разчитаме на тези средства. Бюджетът, който се приема в
парламента, е вързан с тези средства", подчерта Милен Керемедчиев в ефира на Bulgaria ON AIR.
Бившият зам.-външен министър посочи, че България е една от първите държави, която е изпълнила 2% от БВП за
отбрана.
"Германия е казала, че ще достигне това едва през 2025 г.. Изпълнихме това условие, защо трябва да продължаваме да
влизаме в такива разходи? Не се видя мярка, която може да помогне на затворения сега бизнес. Изостават мерките,
процедурите са много тежки. Възможност за отлагане на плащанията по кредитите е мярка, която може да стане
веднага, за да може хората да получат глътка въздух", смята Керемедчиев.
Вижте целия разговор във видеото.
√ Българи в чужбина разкриха как работят мерките в Европа
В Германия новите ограничения, въведени в началото на месеца, ще струват 19 млрд. евро
От месец вече в редица европейски страни влязоха в сила по-строги ограниченията. Причината е увеличаването на
случаите на коронавирус и опасенията, че здравните системи няма да издържат. Как работят мерките на практика разказват българи, които живеят зад граница.
В Италия взетите мерки са на регионално ниво. Страната е разделена на 3 зони – червена, оранжева и жълта.
Ограниченията за всяка една са различни, като най-строги са те за червената. Кафенетата и ресторантите бяха сред
първите затворени обекти във Флоренция, и така животът в града, привличащ туристи от цял свят, спря. Това разказва Ася
Гардели, която живее в красивия италиански град.
"Вече втора седмица магазините са затворени, като работят само тези за хранителните стоки, аптеките, детските дрехи и
козметичните магазини. Също така и фризьорските салони. Локдаунът тук при нас, както във всички региони включени в
червената зона, ще продължи засега до 3 декември", каза Ася Гардели.
Правителството и този път взима сериозни икономически мерки за подпомагане на фирмите, които са във финансово
затруднение. Отпуснати са нови 8 млрд. евро за предприятията в червената зона. Заради Ковид кризата обаче много хора
са на ръба.
"Има една много тъжна статистика тук. От началото на локдауна през март и април са се се самоубили, поради тежко
финансово положение, над 70 души", допълни тя.
В Германия новите ограничения, въведени в началото на този месец, ще струват 19 млрд. евро. Фирмите, които са
засегнати, получават финансова помощ от държавата. За обстановката в страната разказва Десислава Кун.
"Сбирките по домовете, частните партита и купони са разрешени само с по две семейства. Глобите за нарушения са
много високи. Наши познати бяха глобени – домакинът с 2500 евро, а всеки от присъстващите с по 250 евро. Затворени са
всички хотели, заведения, дискотеки, клубове, кафета, ресторанти. Разрешено е само взимането на ядене за вкъщи или
доставки по домовете", обясни Десислава.
За разлика от първия локдаун от пролетта, в момента в Германия работят всички магазини. А децата продължават да
ходят на училище.
"От 2 ноември насам, след засилените мерки в Германия, учениците от 5 клас нагоре учат с маски в училище, учи се на
отворени прозорци, а ако температурите са много ниски, класните стаи се проветряват на всеки 15-20 минути", посочи
още Кун.
Ограниченията не променят тенденциите, свързани с нивото на заболеваемост в Германия, но също така не създават
увеличение в темпото на разпространение на заразата.
Светлина в тунела дава Франция, която обяви облекчаване на ограничителните мерки. Това ще стане на три етапа.
"Във Франция се наложи да бъде въведен частичен локдаун, поради високия брой заболели от Ковид-19. Имахме дни с
над 70 000 хиляди случая, а ефектът от предприетите мерки не закъсня и спадна чувствително", разказа Марина
Николаева.
Във Франция са затворени всички магазини, които не предлагат стоки от първа необходимост. Дори покупката на книги е
невъзможна. Остават затворени клубове, фитнеси, както и дискотеките, които не са отваряли от март. Работят аптеките,
хранителните магазини, банките, медицинските кабинети и доставчиците. Предприемачите и бизнесът там разчитат
основно на доставки по домовете.
"Студентите минахме на онлайн обучение, а учениците продължават да ходят присъствено на училище – от 1 септември
носенето на маски в час е абсолютно задължително", твърди тя.
Хората във Франция имат право да напускат домовете си след попълнена декларация и само в строго определени
случаи.
"Имаме право да излезем с попълнена декларация и по уважителни причини – по работа, за пазар, за покупка на
лекарства или по здравословни медицински причини, ако консултацията с лекар не е възможна онлайн. Също така
имаме право на едночасова разходка от мястото на живеене. Ако ни хванат навън без маска или без декларация, глобата
е от 135 евро и се удвоява при повторно неспазване на мерките", допълни Николаева.
В Италия, Германия и Франция очакват мерките да бъдат разхлабени около Коледа, но Световната здравна организация
препоръча тази година празниците да преминат в тесен семеен кръг.
Вижте повече в репортажа на Емилия Ангелова.
√ Lаkhtа Center в Санкт Петербург грабна приза за небостъргач на годината
Той се издигa нa виcoчинa oт 462 мeтpa
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Пoбeдитeлят в гoдишнaтa ĸлacaция зa нeбocтъpгaчи на вoдeщaта бaзa дaнни зa виcoĸи cгpaди е Lаkhtа Center. Oт нaд 700
нeбocтъpгaчa, oфициaлнo зaвъpшeни пpeз 2019 г., нa пъpвo мяcтo e именно pycĸият. Той се издигa нa виcoчинa oт 462
мeтpa, намира се в Caнĸт Πeтepбypг и пoлyчи нaгpaдaтa Еmроrіѕ Ѕkуѕсrареr Аwаrd, която е нaй-извecтнaтa зa виcoĸa
apxитeĸтypa, пише sciencetimes.com.
Heбocтъpгaчът Lаkhtа e нaй-виcoĸaтa cгpaдa в Eвpoпa и 13-тaтa пo виcoчинa в cвeтa. В проекта по изграждането му
yчacтвaт 20 000 дyши oт 18 дъpжaви. Фacaдaта вĸлючвa 16 505 oтдeлни cтъĸлeни конструкции. Пo-гoлямaтa чacт oт
интepиopa e заделена за oфиc пoмeщeния, но paзпoлaгa и c нaблюдaтeлнa плoщaдĸa, както и pecтopaнт c пaнopaмнa
глeдĸa в paйoнa.
Eĸcпepтитe, избрали Lakhta Center, ca впeчaтлeни oт нeoбичaйнaтa фopмa нa нeбocтъpгaчa, предават световни медии.
На второ място бе класиран нeбocтъpгaчът Lееzа Ѕоhо нa Zаhа Наdіd Аrсhіtесtѕ. Той се намира в Πeĸин и e виcoĸ 207 м. Ha
тpeтo мяcтo ce нapeждa Нudѕоn Yаrdѕ в Hю Йopĸ нa Ѕkіdmоrе, Оwіngѕ & Меrrіll. Heбocтъpгaчът достига внушителните 307
м.
Cross.bg
√ Сачева: Обезщетението от 24 лева е предвидено за 60 дни
Хората, които излизат в неплатен отпуск за периода на въведения локдаун трябва да подадат заявление към
работодателят си. Така те ще могат да се възползват от тези 24 лв. дневно, за които говорим. Работодателите пък трябва
да предадат тези списъци в Бюрата по труда. Тази помощ е предвидена за около 60 дни. Вече имаше и затворени
бизнеси от 28-ми октомври, защото имаше въведени различни ограничения на местно ниво. Стараем се помощта да
достигне до всички. Разглеждаме различни опции и казуси. Това заяви в студиото на „Здравей, България" министърът на
труда и социалната политика Деница Сачева. Тя добави, че тази помощ е предвидена за около 50 хиляди души, а по нея
ще може да се кандидатства от понеделник.
Сачева съобщи, че 356 хиляди души са засегнати от издадената вчера заповед. Именно това е причината социалното
министерство да има готовност да разшири средствата предвидени за подкрепа, обясни тя. Парите ще бъдат получени от
хората в рамките на 10 дни. Тя добави, че ако работниците имат проблем с работодателите относно процеса, могат да
подадат жалба към министерството.
Тези 24 лева дневно представляват схема - 80/0, защото те представляват 80% от минималната работна заплата, а
работодателят не участва. Тоест всеки работодател има възможността да комбинира различни мерки. Той би могъл да
използва и схемата 80/20 за част от своя персонал, обяви Сачева.
Мярката за гледане на деца до 14г. възраст се отнася за хора, които работят и са в неплатен отпуск и за самонаети лица,
които могат да подадат декларация, че към този момент не могат да работят, защото трябва да гледат детето. Тогава те
ще имат право да получат 610лв. Мярката ще важи и за безработни хора, които нямат право на обезщетение от Бюрото
по труда, обясни министър Сачева. Тя добави, че съществува и мярка за краткосрочна заетост, която също се отнася до
самонаетите лица. Обезщетението там е в размер на 290 лева.
√ Хакерска атака източи личните данни на близо 2 хиляди длъжници към фирма за кредити
Поредна хакерска атака, която проверява ГДБОП, засяга личните данни на близо 2 хиляди длъжници към фирма за
кредити.
Според експерта по киберсигурност Любомир Тулев хипотетично със съдействието на банков служител или нотариус би
могло да се злоупотреби финансово с тези хора. Това са потребители, длъжници на хакнатата компания за събиране на
дългове, добави той в сутрешния блок на БТВ "Тази сутрин".
Хакерът приписва на себе си няколко пробива у нас в последната година - в Комисията по хазарта, в прокуратурата, в
Софийския Районен съд, в "Български пощи".
Любомир Тулев отправи призив към всички, които се занимават с лични данни, да внимават, за да се избегнат измамите.
Има айбани и ЕГН-та на български граждани и сканирани лични карти с подписи вярно с оригинали, имена. В данните
има и информация какви кредити са дължали на тази компания и сканирани лични карти. Повечето айбани са на банка,
която не оперира вече на нашия пазар. Голяма част от картите може да вече да не са валидни, затова нотариуси трябва
да са особено бдителни, както и други институции - да не се злоупотреби с тези данни или да се вземе кредит с тях,
обясни киберекспертът.
Според Тулев ще е необходима международна подкрепа, защото сайтът с информацията е регистриран на панамски
сървър, а тази база данни се продава за 10 хиляди долара.
А този потребител специално има уеб сайт, който още е активен и в него са всички хакерски атаки, на които той се е
подписал - продава тази информация. Направи ми впечатление, че е обявил биткоин адрес и по него от юли досега е
постъпила сума от 38 хиляди долара, обясни още киберекспертът. Той добави, че не може да се счита, че като става дума
за държавни институции, имаме 100-процентна защита, защото пробиви има и на доста по-големи компании в световен
мащаб.
√ Германия поиска ски курортите в ЕС да останат затворени
COVID-19 по света - броят на заразените надмина 60 милиона души. А по всичко личи, че строгите карантинни мерки ще
останат в сила с изключение на кратка Коледна амнистия, т.е. в дните около светлия празник правилата ще бъдат
частично облекчени. Подобни намерение вече обявиха Великобритания, Франция и Германия. Днес се очаква да стане
ясно как точно ще празнуват испанците.
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След среща с лидерите на германските провинции канцлерът Ангела Меркел обяви, че частичната карантина остава до
20 декември и не изключи да бъде продължена до януари. Германия ще поиска от държавите-членки на ЕС да затворят
ски курортите си.
Италия подкрепя предложението, Австрия обаче смята, че може да осигури безопасен отдих и планира ски сезон. В
Швейцария вече могат да се карат ски.
"Съгласихме се с оценката за начина, по който работят мерките - нарастващият брой на инфекциите е прекъснат стръмната крива се изравнява, но това е само частичен успех. Това ни спаси от стотици хиляди нови заразявания, като по
този начин предотврати претоварването на здравната система, както и множество смъртни случаи. Но няма начин ние да
сме доволни от този частичен успех", каза Ангела Меркел, канцлер на Германия.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
След въвеждане на новите мерки - как ще се отразят на бизнеса и какъв е спасителният план - министърът на
икономиката Лъчезар Борисов;
След тежките преговори на Лекарския съюз и Здравната каса - как личните лекари ще издават направления за
PCR тестове - председателят на БЛС д-р Иван Маджаров;
Колко са болниците в Пловдив, които поемат тежките случаи с ковид - каква е ситуацията в града - на живо;
Без детски градини: Как ще се справят родителите и какви са очакванията на учителите?;
Колко ще струва ремонтът на Западния парк и кога ще бъде завършен - още за плановете на Столична община;
Нова телевизия, „Здравей България"
Защо се забави електронната рецепта и необходимо ли е масово тестване в България? Д-р Николай Брънзалов,
зам.-председател на Българския лекарски съюз;
За пандемията, бедността и мерките на държавата. Говори социалният министър Деница Сачева;
Разследваната за насилие над дете в градина се оказа незаконна. Говорят институциите;
Хакери източват банкови карти, имитирайки сайтовете за обяви. Как работи схемата - проверка в „На твоя
страна".
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Последен шанс за пенсиониране с висока заплата отпреди 1997 г.;
в. Труд - Удължават учебната година с две седмици;
в. Телеграф - Посрещаме Коледа само с 400 заразени на ден;
в. Монитор - Заради пандемията: БГ емигранти с професии се връщат в селата;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Орязаха мерките - затварят само молове, заведения и училища, но болните щели да намалеят с до 50%;
в. 24 часа - Свикването на велик парламент за нова конституция се провали. Сега се чака решение на Борисов;
в. Труд - Вдигат заплатите на полицаите с 15%;
в. Труд - Плащаме първо стара глоби на КАТ;
в. Телеграф - Полицаите с 15% по-високи заплати;
в. Телеграф - Удължават учебната година с две седмици;
в. Монитор - Школа, забавачки, фитнеси и ресторанти затварят до 21 декември;
в. Монитор - Професорските заплати вързани с норма от 300 часа лекции годишно;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Димитър Фердинандов от клуба на "Отличниците на България": Бъдещето на обучението е комбинация от
онлайн и присъствено - това създава креативен ум и меки умения;
в. Труд - Д-р Християна Гутева, експерт по спорт, пред "Труд": Хората посягат към зависимости, при стрес и тревожност;
в. Телеграф - Валентин Николов, председател на комисията по енергетиката в парламента: Парното може да поевтинее
догодина;
в. Монитор - Икономическият министър Лъчезар Борисов: Със 156 млн. лева ще подпомогнем затворените бизнеси
Водещи анализи
в. 24 часа - Кой какво кроеше и от какво се боеше в танца край конституцията;
в. Труд - Фалшивата дилема "икономика или здраве";
в. Телеграф - Загубата за един е печалба за друг;
в. Монитор - Завръщане в нищото.
√ Предстоящи събития в страната на 26 ноември
София
От 09.00 часа ще се проведе редовно заседание на Народното събрание.
От 10.00 часа в Гранитна зала в Министерския съвет ще се проведе брифинг във връзка с разпространението на
коронавируса в страната.
От 10.00 ч. чрез платформата CISCO Webex Meeting ще се проведе заседание на Столичния общински съвет.
От 9.30 часа в заседателната зала на Висшия съдебен съвет ще се проведе заседание на Пленума на ВСС.
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От 15.00 часа в Мраморното фоайе на Столичната библиотека ще се проведе конкурс за най- ефектен грим и
прическа, характерни за героите от книгата „Пипи Дългото чорапче", музикални изпълнения и Пипи караоке.

***
Благоевград
От 9.30 часа в зала „22 септември" ще се проведе заседание на Общинския съвет.
***
Брегово
От 10.30 часа във фоайето зад входа на Общината ще се проведе приемна на ОИЦ - Видин за европейските
възможности за финансиране.
***
Варна
От 19.00 часа в зала 1 на Фестивалния и конгресен център ще се състои концерт, който ще закрие годишната
съпътстваща програма на Международния музикален фестивал „Варненско лято".
***
Ловеч
От 10.00 часа в читалище „Наука 1870" ще се проведе заседание на Общинския съвет.
***
Ново село
От 10.30 часа в Общината ще се проведе приемна на ОИЦ - Видин за европейските възможности за финансиране.
***
Панагюрище
От 15.00 часа в камерна зала на Театър Дом-паметник ще се проведе обществено обсъждане на предварителния
проект на Генералния план за организация на движението в общината.
***
Перник
От 9.30 часа в зала „Панорама" ще се състои заседание на Общинския съвет.
***
Свищов./село Царевец
От 10.00 часа в салона на читалището в село Царевец ще се състои общоградско поклонение в памет на почетния
гражданин на Свищов Ганчо Ламбев.
***
Сливен
От 9.00 часа в зала „Май" ще се проведе заседание на Общинския съвет.
***
Смолян
От 13.00 часа в Сесийната зала на Общината ще се проведе заседание на Общинския съвет.
***
Стара Загора
От 9.00 часа в залата на „Културен център" ще се проведе заседание на Общинския съвет.
От 16.00 часа Тракийският университет организира онлайн дискусия на тема „Бизнес технологии - глобални
иновации и интернационализация".
***
Шумен
От 11.00 часа в зала 363 ще се проведе заседание на Постоянната комисия „Европейски проекти, международно
сътрудничество и взаимодействие с НПО".
От 14.00 часа в зала 363 ще се проведе заседание на Постоянната комисия „Младежки дейности и спорт".
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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