Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Радио „Фокус“
√ Васил Велев, АИКБ: Измененията в Кодекса на труда предлагат трайно уреждане на случаите на икономическа
криза, независимо от какво е породена тя
Измененията в Кодекса на труда предлагат трайно уреждане на случаите на икономическа криза, независимо от какво е
породена тя. Това каза в предаването „Добър ден, България“ на Радио „Фокус“ председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал в България Васил Велев за предлаганите промени в Кодекса на труда. Промените разглеждат две
хипотези – при спиране дейността на обектите с акт на държавната администрация, както е в момента, или голям спад на
продажбите.
„В първия случай се предвижда, при спад на продажбите с повече от 20%, компенсиране на отсъстващия доход на
предприятията, който те не могат да генерират и оттам не могат да платят възнаграждения на заетите в размер на 80% от
брутната им заплата. Срещу това не се изисква от предприятията да доплащат. Това е разновидност на съществуващата
мярка 80%, но от минималната работна заплата, а ние с КНСБ предлагаме да е 80% от брутното трудово възнаграждение.
При голям спад на продажбите или пълно отсъствие на продажби се предвижда компаниите да бъдат компенсирани за
загубите като държавата поеме % от нетните им приходи, компенсира фиксираните им разходи. Възможност, която ЕК
предоставя във временния пакет по повод Covid-19 за държавните помощи“, обясни той.
Другото предложение е при непълно работно време, което се въвежда с т. нар. „принудителен престой не по вина на
работодателя“ и голям спад на продажбите, причинен от външни причини и икономическа криза, за времето, което не се
работи и хората нямат доход, държавата да компенсира този отсъстващ доход в първите два месеца на 80%, третия 75% и
така с намаляване по 5% до 65% от осигурителния им доход за шест месеца, каза още Васил Велев. В този случай се
предвижда компаниите да работят поне наполовина от работното си време, за което дължат 100% от възнагражденията
на заетите. Според него в настоящата ситуация държавните помощи трудно и бавно стигат до засегнатите предприятия.
До момента са изплатени 173 млн. лв. от обявените над 1 млрд. лв. Става дума за загуби за април и май, които се
компенсират 9 месеца по-късно. Това води до увеличаване на междуфирмената задлъжнялост, фалити и др., обясни той.
БГНЕС
√ Васил Велев: Нужни са обединени мерки, заради глупости имаме 120 хил. безработни повече
Ние сме в тежка икономическа криза, много по-тежка, отколкото през 2009 г. Мерките, предложени от правителството в
помощ на бизнеса, могат да бъдат обединени в една. До момента само 80/0 е адекватна.
Когато се говори за това дали бизнесът има капацитет да се възползва от помощта не трябва да се правят обобщения.
Възможно е на места малкият и среден бизнес да няма капацитет да се възползва от мерките на правителството, но
въпросът е какъв е дизайнът на мерките и за кой се правят, след като бизнесът няма капацитет да се възползва. Мерките
в подкрепа на бизнеса трябва да бъдат направени така, че той да може да се възползва от тях с наличния си капацитет,
защото той няма откъде да вземе друг, особено по време на криза.
Трябва да има прости и лесни за прилагане правила, да има известна универсалност на мерките. В момента имаме три
мерки – 60/40, 80/20 и 80/0, които могат да бъдат в една. Само 80/0 е адекватна, такава каквато е позната по света.
Никъде по света няма 100% компенсиране на отсъстващ доход. Ще бъде по-остър тази глупост се допуска само у нас.
Работещият човек да живее по лошо, отколкото този, който работи. Не може един човек, който не работи да има същия
доход като този, който работи, имайки по-малък разход от него, защото не пътува, храни се вкъщи и т.н. Никъде по света
не се компенсира на 100% отсъстващия доход, защото за тази компенсация плащат работещите. Получава се следното
работещите плащат на неработещите пълна заплата и живеят по-лошо. Ако това продължи достатъчно дълго, тогава
никой няма да иска да работи. По тази причина никъде по света, освен в България, няма такава измислена мярка.
Заради този дизайн имаме 120 хиляди безработни повече. Те се появиха основно през месец април, когато имаше
призив да се продадат коли и с тях да се плащат заплати. Това беше изстреляно без да се съобразява, че малкият бизнес
не разполага с такива коли, с които да плаща заплати, а големият – съвсем. Там една кола може да плати заплатите за
два часа, а не за три месеца. Това се разбра лека-полека, но струва над 120 хиляди семейства оставени без препитание,
120 хиляди съдби. Ние предупредихме, че подобно нещо не трябва да се допуска.
Тези три мерки би следвало от началото на годината да се обединят и да придобият този дизайн, който съществува в
целия свят, а не само в ЕС. Компенсира се частично отсъстващият доход. За времето когато не се работи държавата
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плаща в различните страни между 60 и 90%, но никъде не е 100% и никъде не е под 60%. 60% се плаща при безработица,
тук става дума за временна безработица на работното место. Хората запазват работните си места, временно остават без
работа и за времето, което са без нея държавата им компенсира доход. Няма нищо сложно.
Едната посока на подкрепа на икономиката е по линия на заетостта. Европейската комисия препоръча и разреши като
държавна помощ подкрепа за предприятията за постоянните им разходи, особено на тези бизнеси, на които им е
забранено да работят, които са затворени с акт на държавната администрация. ЕК казва, че за всички, които имат спад
по-голям от 30% държавата може да ги подкрепи, като им поеме загубите. Предприятията имат да плащат сметки,
независимо от това дали работят или не – наеми, такси за вода и ток, охрана, счетоводство, ако е изнесено.
Предприятията освен за заплати имат и постоянни разходи, които не зависят от това какви са им продажбите, дори
когато са затворени с акт на държавата. ЕК позволява до 90% да се поемат тези постоянни разходи. При нас се очаква
тази мярка да стартира от следващата седмица. Още нямаме окончателен дизайн. Лошото е, че парите за нея няма да се
вземат от бюджета, а от други мерки по програма „Иновации и конкурентоспособност“, т.е. взима се от други пострадали
сектори, за да се дадат на най-пострадалите.
Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ и останалите работодателски организации в страната още
през април внесохме предложения за промени в законодателството. Някои от тях бяха припознати от депутатите в
парламента, но популизмът, който се вихреше не позволи те да бъдат приети. АИКБ и КНСБ внесохме в Тристранния
съвет проект на Закон за изменение и промяна на Кодекса на труда, с който се правят тези промени, за които говоря.
Когато има временен престой не по вина на работодателя, държавата компенсира отсъстващия доход. Това, което сме
предложили с колегите от КНСБ, е 80% през първите два месеца, а след това да се намали с по 5% до 65%.
Ние сме в тежка икономическа криза, тя е по-тежка, отколкото през 2009 г. Започнали сме плавно възстановяване на
икономиката и излизане от кризата. Втората вълна на пандемията от коронавирус забави допълнително
възстановяването й. През второто тримесечие имаме спад на БВП от 8,5%, докато за третото тримесечие спадът е 5,2%.
Това е огромен спад. Надяваме се последното тримесечие, въпреки втората вълна, спадът да е между 4-5%. Така за
годината ще получим един спад от порядъка на 4,5% на БВП. Това е рецесия, от която ще излизаме поне две години.
Следващата 2021 г. няма да се върнем там, където бяхме през 2019 г. Най-вероятно това ще се случи около втората
половина на 2022 г.
Васил Велев, председател на УС на АИКБ. Анализът е направен за БГНЕС.
Actualno.com
√ Васил Велев: Нужни са обединени мерки, заради глупости имаме 120 000 безработни повече
Мерките, предложени от правителството в помощ на бизнеса, могат да бъдат обединени в една. До момента само 80/20
е адекватна. Това пише в анализ за БГНЕС председателят на УС на АИКБ Васил Велев.
Когато се говори за това дали бизнесът има капацитет да се възползва от помощта не трябва да се правят обобщения.
Възможно е на места малкият и среден бизнес да няма капацитет да се възползва от мерките на правителството, но
въпросът е какъв е дизайнът на мерките и за кой се правят, след като бизнесът няма капацитет да се възползва. Мерките
в подкрепа на бизнеса трябва да бъдат направени така, че той да може да се възползва от тях с наличния си капацитет,
защото той няма откъде да вземе друг, особено по време на криза, пише още Велев.
Трябва да има прости и лесни за прилагане правила, да има известна универсалност на мерките. В момента имаме три
мерки - 60/40, 80/20 и 80/0, които могат да бъдат в една. Само 80/0 е адекватна, такава каквато е позната по света.
Никъде по света няма 100% компенсиране на отсъстващ доход. Ще бъде по-остър тази глупост се допуска само у нас.
Работещият човек да живее по лошо, отколкото този, който работи. Не може един човек, който не работи да има същия
доход като този, който работи, имайки по-малък разход от него, защото не пътува, храни се вкъщи и т.н. Никъде по света
не се компенсира на 100% отсъстващия доход, защото за тази компенсация плащат работещите. Получава се следното
работещите плащат на неработещите пълна заплата и живеят по-лошо. Ако това продължи достатъчно дълго, тогава
никой няма да иска да работи. По тази причина никъде по света, освен в България, няма такава измислена мярка,
категоричен е председателят на АИКБ.
Заради този дизайн имаме 120 хиляди безработни повече. Те се появиха основно през месец април, когато имаше
призив да се продадат коли и с тях да се плащат заплати. Това беше изстреляно без да се съобразява, че малкият бизнес
не разполага с такива коли, с които да плаща заплати, а големият – съвсем. Там една кола може да плати заплатите за
два часа, а не за три месеца. Това се разбра лека-полека, но струва над 120 хиляди семейства оставени без препитание,
120 хиляди съдби. Ние предупредихме, че подобно нещо не трябва да се допуска, пише още Велев.
Тези три мерки би следвало от началото на годината да се обединят и да придобият този дизайн, който съществува в
целия свят, а не само в ЕС. Компенсира се частично отсъстващият доход. За времето когато не се работи държавата
плаща в различните страни между 60 и 90%, но никъде не е 100% и никъде не е под 60%. 60% се плаща при безработица,
тук става дума за временна безработица на работното место. Хората запазват работните си места, временно остават без
работа и за времето, което са без нея държавата им компенсира доход. Няма нищо сложно.
Едната посока на подкрепа на икономиката е по линия на заетостта. Европейската комисия препоръча и разреши като
държавна помощ подкрепа за предприятията за постоянните им разходи, особено на тези бизнеси, на които им е
забранено да работят, които са затворени с акт на държавната администрация. ЕК казва, че за всички, които имат спад
по-голям от 30% държавата може да ги подкрепи, като им поеме загубите. Предприятията имат да плащат сметки,
независимо от това дали работят или не – наеми, такси за вода и ток, охрана, счетоводство, ако е изнесено.
Предприятията освен за заплати имат и постоянни разходи, които не зависят от това какви са им продажбите, дори
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когато са затворени с акт на държавата. ЕК позволява до 90% да се поемат тези постоянни разходи. При нас се очаква
тази мярка да стартира от следващата седмица. Още нямаме окончателен дизайн. Лошото е, че парите за нея няма да се
вземат от бюджета, а от други мерки по програма „Иновации и конкурентоспособност“, т.е. взима се от други пострадали
сектори, за да се дадат на най-пострадалите.
Асоциацията на индустриалния капитал в България и останалите работодателски организации в страната още през април
внесохме предложения за промени в законодателството. Някои от тях бяха припознати от депутатите в парламента, но
популизмът, който се вихреше не позволи те да бъдат приети. АИКБ и КНСБ внесохме в Тристранния съвет проект на
Закон за изменение и промяна на Кодекса на труда, с който се правят тези промени, за които говоря. Когато има
временен престой не по вина на работодателя, държавата компенсира отсъстващия доход. Това, което сме предложили с
колегите от КНСБ, е 80% през първите два месеца, а след това да се намали с по 5% до 65%.
Ние сме в тежка икономическа криза, тя е по-тежка, отколкото през 2009 г. Започнали сме плавно възстановяване на
икономиката и излизане от кризата. Втората вълна на пандемията от коронавирус забави допълнително
възстановяването й. През второто тримесечие имаме спад на БВП от 8,5%, докато за третото тримесечие спадът е 5,2%.
Това е огромен спад. Надяваме се последното тримесечие, въпреки втората вълна, спадът да е между 4-5%. Така за
годината ще получим един спад от порядъка на 4,5% на БВП. Това е рецесия, от която ще излизаме поне две години.
Следващата 2021 г. няма да се върнем там, където бяхме през 2019 г. Най-вероятно това ще се случи около втората
половина на 2022 г., смята Васил Велев.
Дарик
√ Васил Велев: Заради глупости имаме 120 хил. безработни повече
Анализ на Васил Велев, председател на УС на АИКБ
Мерките, предложени от правителството в помощ на бизнеса, могат да бъдат обединени в една. До момента само 80/0 е
адекватна. Когато се говори за това дали бизнесът има капацитет да се възползва от помощта не трябва да се правят
обобщения.
Възможно е на места малкият и среден бизнес да няма капацитет да се възползва от мерките на правителството, но
въпросът е какъв е дизайнът на мерките и за кой се правят, след като бизнесът няма капацитет да се възползва.
Мерките в подкрепа на бизнеса трябва да бъдат направени така, че той да може да се възползва от тях с наличния си
капацитет, защото той няма откъде да вземе друг, особено по време на криза.
Трябва да има прости и лесни за прилагане правила, да има известна универсалност на мерките. В момента имаме три
мерки - 60/40, 80/20 и 80/0, които могат да бъдат в една. Само 80/0 е адекватна, такава каквато е позната по света.
Никъде по света няма 100% компенсиране на отсъстващ доход. Ще бъде по-остър тази глупост се допуска само у нас.
Работещият човек да живее по лошо, отколкото този, който работи.
Не може един човек, който не работи да има същия доход като този, който работи, имайки по-малък разход от него,
защото не пътува, храни се вкъщи и т.н. Никъде по света не се компенсира на 100% отсъстващия доход, защото за тази
компенсация плащат работещите. Получава се следното работещите плащат на неработещите пълна заплата и живеят
по-лошо.
Ако това продължи достатъчно дълго, тогава никой няма да иска да работи. По тази причина никъде по света, освен в
България, няма такава измислена мярка. Заради този дизайн имаме 120 хиляди безработни повече.
Те се появиха основно през месец април, когато имаше призив да се продадат коли и с тях да се плащат заплати. Това
беше изстреляно без да се съобразява, че малкият бизнес не разполага с такива коли, с които да плаща заплати, а
големият - съвсем.
Там една кола може да плати заплатите за два часа, а не за три месеца. Това се разбра лека-полека, но струва над 120
хиляди семейства оставени без препитание, 120 хиляди съдби. Ние предупредихме, че подобно нещо не трябва да се
допуска.
Тези три мерки би следвало от началото на годината да се обединят и да придобият този дизайн, който съществува в
целия свят, а не само в ЕС. Компенсира се частично отсъстващият доход.
За времето когато не се работи държавата плаща в различните страни между 60 и 90%, но никъде не е 100% и никъде не
е под 60%. 60% се плаща при безработица, тук става дума за временна безработица на работното место.
Хората запазват работните си места, временно остават без работа и за времето, което са без нея държавата им
компенсира доход. Няма нищо сложно. Едната посока на подкрепа на икономиката е по линия на заетостта.
Европейската комисия препоръча и разреши като държавна помощ подкрепа за предприятията за постоянните им
разходи, особено на тези бизнеси, на които им е забранено да работят, които са затворени с акт на държавната
администрация.
ЕК казва, че за всички, които имат спад по-голям от 30% държавата може да ги подкрепи, като им поеме загубите.
Предприятията имат да плащат сметки, независимо от това дали работят или не - наеми, такси за вода и ток, охрана,
счетоводство, ако е изнесено.
Предприятията освен за заплати имат и постоянни разходи, които не зависят от това какви са им продажбите, дори
когато са затворени с акт на държавата. ЕК позволява до 90% да се поемат тези постоянни разходи. При нас се очаква
тази мярка да стартира от следващата седмица.
Още нямаме окончателен дизайн. Лошото е, че парите за нея няма да се вземат от бюджета, а от други мерки по
програма „Иновации и конкурентоспособност“, т.е. взима се от други пострадали сектори, за да се дадат на найпострадалите.
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Асоциацията на индустриалния капитал в България и останалите работодателски организации в страната още през април
внесохме предложения за промени в законодателството.
Някои от тях бяха припознати от депутатите в парламента, но популизмът, който се вихреше не позволи те да бъдат
приети. АИКБ и КНСБ внесохме в Тристранния съвет проект на Закон за изменение и промяна на Кодекса на труда, с
който се правят тези промени, за които говоря.
Когато има временен престой не по вина на работодателя, държавата компенсира отсъстващия доход. Това, което сме
предложили с колегите от КНСБ, е 80% през първите два месеца, а след това да се намали с по 5% до 65%.
Ние сме в тежка икономическа криза, тя е по-тежка, отколкото през 2009 г. Започнали сме плавно възстановяване на
икономиката и излизане от кризата. Втората вълна на пандемията от коронавирус забави допълнително
възстановяването й.
През второто тримесечие имаме спад на БВП от 8,5%, докато за третото тримесечие спадът е 5,2%. Това е огромен спад.
Надяваме се последното тримесечие, въпреки втората вълна, спадът да е между 4-5%.
Така за годината ще получим един спад от порядъка на 4,5% на БВП. Това е рецесия, от която ще излизаме поне две
години. Следващата 2021 г. няма да се върнем там, където бяхме през 2019 г. Най-вероятно това ще се случи около
втората половина на 2022 г.
Канал 3
√ Васил Велев: До момента от мерките само 80/0 е адекватна
Следващата 2021 г. няма да се върнем там, където бяхме през 2019 г.
"Мерките, предложени от правителството в помощ на бизнеса, могат да бъдат обединени в една. До момента само 80/0
е адекватна", това каза за БГНЕС Васил Велев, председател на УС на АИКБ.
"Когато се говори за това дали бизнесът има капацитет да се възползва от помощта не трябва да се правят обобщения.
Възможно е на места малкият и среден бизнес да няма капацитет да се възползва от мерките на правителството, но
въпросът е какъв е дизайнът на мерките и за кой се правят, след като бизнесът няма капацитет да се възползва. Мерките
в подкрепа на бизнеса трябва да бъдат направени така, че той да може да се възползва от тях с наличния си капацитет,
защото той няма откъде да вземе друг, особено по време на криза", каза още той.
"Трябва да има прости и лесни за прилагане правила, да има известна универсалност на мерките. В момента имаме три
мерки - 60/40, 80/20 и 80/0, които могат да бъдат в една. Само 80/0 е адекватна, такава каквато е позната по света.
Никъде по света няма 100% компенсиране на отсъстващ доход. Ще бъде по-остър тази глупост се допуска само у нас.
Работещият човек да живее по лошо, отколкото този, който не работи. Не може един човек, който не работи да има
същия доход като този, който работи, имайки по-малък разход от него, защото не пътува, храни се вкъщи и т.н. Никъде
по света не се компенсира на 100% отсъстващия доход, защото за тази компенсация плащат работещите. Получава се
следното работещите плащат на неработещите пълна заплата и живеят по-лошо. Ако това продължи достатъчно дълго,
тогава никой няма да иска да работи. По тази причина никъде по света, освен в България, няма такава измислена мярка",
категоричен е Велев.
"Заради този дизайн имаме 120 хиляди безработни повече. Те се появиха основно през месец април, когато имаше
призив да се продадат коли и с тях да се плащат заплати. Това беше изстреляно без да се съобразява, че малкият бизнес
не разполага с такива коли, с които да плаща заплати, а големият – съвсем. Там една кола може да плати заплатите за
два часа, а не за три месеца. Това се разбра лека-полека, но струва над 120 хиляди семейства оставени без препитание,
120 хиляди съдби. Ние предупредихме, че подобно нещо не трябва да се допуска", каза още той.
"Тези три мерки би следвало от началото на годината да се обединят и да придобият този дизайн, който съществува в
целия свят, а не само в ЕС. Компенсира се частично отсъстващият доход. За времето когато не се работи държавата
плаща в различните страни между 60 и 90%, но никъде не е 100% и никъде не е под 60%. 60% се плаща при безработица,
тук става дума за временна безработица на работното место. Хората запазват работните си места, временно остават без
работа и за времето, което са без нея държавата им компенсира доход. Няма нищо сложно", добави Васил Велев.
"Едната посока на подкрепа на икономиката е по линия на заетостта. Европейската комисия препоръча и разреши като
държавна помощ подкрепа за предприятията за постоянните им разходи, особено на тези бизнеси, на които им е
забранено да работят, които са затворени с акт на държавната администрация. ЕК казва, че за всички, които имат спад
по-голям от 30% държавата може да ги подкрепи, като им поеме загубите. Предприятията имат да плащат сметки,
независимо от това дали работят или не – наеми, такси за вода и ток, охрана, счетоводство, ако е изнесено.
Предприятията освен за заплати имат и постоянни разходи, които не зависят от това какви са им продажбите, дори
когато са затворени с акт на държавата. ЕК позволява до 90% да се поемат тези постоянни разходи. При нас се очаква
тази мярка да стартира от следващата седмица. Още нямаме окончателен дизайн. Лошото е, че парите за нея няма да се
вземат от бюджета, а от други мерки по програма „Иновации и конкурентоспособност“, т.е. взима се от други пострадали
сектори, за да се дадат на най-пострадалите, допълни експертът.
"Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ и останалите работодателски организации в страната още
през април внесохме предложения за промени в законодателството. Някои от тях бяха припознати от депутатите в
парламента, но популизмът, който се вихреше не позволи те да бъдат приети. АИКБ и КНСБ внесохме в Тристранния
съвет проект на Закон за изменение и промяна на Кодекса на труда, с който се правят тези промени, за които говоря.
Когато има временен престой не по вина на работодателя, държавата компенсира отсъстващия доход. Това, което сме
предложили с колегите от КНСБ, е 80% през първите два месеца, а след това да се намали с по 5% до 65%", информира
Велев.
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"Ние сме в тежка икономическа криза, тя е по-тежка, отколкото през 2009 г. Започнали сме плавно възстановяване на
икономиката и излизане от кризата. Втората вълна на пандемията от коронавирус забави допълнително
възстановяването й. През второто тримесечие имаме спад на БВП от 8,5%, докато за третото тримесечие спадът е 5,2%.
Това е огромен спад. Надяваме се последното тримесечие, въпреки втората вълна, спадът да е между 4-5%. Така за
годината ще получим един спад от порядъка на 4,5% на БВП. Това е рецесия, от която ще излизаме поне две години.
Следващата 2021 г. няма да се върнем там, където бяхме през 2019 г. Най-вероятно това ще се случи около втората
половина на 2022 г.", заключи Васил Велев.
√ Добрин Иванов, АИКБ: БРАИТ не спазва закона, но опитва да утвърждава законодателни промени
Бизнесът изпрати писмо до премиера Бойко Борисов за това
Бизнесът изпрати писмо до премиера Бойко Борисов във връзка с процедурата за установяване на наличието на
критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, научихме от
NOVA.
Според директора на АИКБ Добрин Иванов БРАИТ е нарушил закона с това, че не отговаря на условията за
представителност по два критерия.
„Не е представила документ, който да удостоверява регистрация в окръжен съд като работодателска организация.
Това е условие за допустимост. Вторият критерий е количественият за представителност. Кодексът на труда и
наредбата, която регламентира процедурата, определят количествен критерии за представителност - брой
фирми и работещите в тях, членуващи в организацията. Минималният е 50 000, те са представили списък от 57
000, които се дублират с наши членове. След като ги извадят, броят пада под изискуемия”, допълни Иванов.
„Проблемът е, че това сдружение се опитва да бъде национално представителна организация в нарушение на
закона. Не спазва закона, а се опитва да участва в НСТС, който утвърждава и съгласува законодателни промени.
Тоест, нарушаваме закона, за да седнем на масата и да творим закони”, каза още той.
Иванов уточни, че в момента тече процедура по установяване на представителност на работодателските и синдикалните
организации.
„Тя е заложена в Кодекса на труда и на всеки четири години всяка организация кандидатства, за да докаже своята
представителност да може да представлява своите членове на Националния съвет за тристранно
сътрудничество”, поясни Иванов.
Гостите в студиото коментираха и икономическите мерки, които държавата предприе.
„Оценката към настоящия момент е, че мерките, които правителството предложи, са недостатъчни от гледна
точка на мащаб, размер и обем. Ужасно закъснели и недостатъчно добре таргетирани. Недостатъчни са, защото
като процент от БВП те са много по-малко, отколкото други страни предложиха. Анонсираха се мерки за около 5
млрд, от които разплатен е 1 млрд”, смята Иванов.
Той допълни, че Германия е обявила 750 млрд. евро пакет от мерки за подпомагане на бизнеса и гражданите, което
представлява 22% от БВП. Във Франция процентът е около 17%.
„Ако се сравняваме с Румъния и Гърция - там процентите са между 5 и 10 от БВП. Това е общият размер на пакета
мерки, който е за подпомагане на бизнеса и гражданите. В България бяха обявени 5%, но е разплатен 1%”, добави
директорът на АИКБ.
Относно закъснението Иванов обясни, че девет месеца след обявяване на извънредното положение, са достигнали само
около милиард лева по мярката 60/40 и за финансиране на малките и средните предприятия.
„Когато говорим за мерките, които правителството предприе, трябва да ги разделим. Те са няколко вида.
Социалните са 60/40, 80/20 и там можем да кажем, че държавата се справи сравнително добре. Другите са
здравните - все още не можем да кажем, че сме се справили добре. Относно икономическите - спокойно можем да
кажем, че не сме се справили”, категоричен е главният секретар на Българската стопанска камара Добри Митрев.
Според него, единствената успешна мярка е „3 - 10 000” за малките и микропредприятията.
„Тя беше много хубава, но и крайно недостатъчна. В момента имаме огромен финансов ресурс в хазната.
Ликвидност в българските компании обаче няма. Най-нужното, което държавата трябваше да направи, е да налее
средства в икономиката, за да оцелее бизнесът”, заключи Митрев.
Информационна агенция „БЛИЦ“
√ Васил Велев: До момента от мерките само 80/0 е адекватна
Следващата 2021 г. няма да се върнем там, където бяхме през 2019 г.
"Мерките, предложени от правителството в помощ на бизнеса, могат да бъдат обединени в една. До момента само 80/0
е адекватна", това каза за БГНЕС Васил Велев, председател на УС на АИКБ.
"Когато се говори за това дали бизнесът има капацитет да се възползва от помощта не трябва да се правят обобщения.
Възможно е на места малкият и среден бизнес да няма капацитет да се възползва от мерките на правителството, но
въпросът е какъв е дизайнът на мерките и за кой се правят, след като бизнесът няма капацитет да се възползва.
Мерките в подкрепа на бизнеса трябва да бъдат направени така, че той да може да се възползва от тях с наличния си
капацитет, защото той няма откъде да вземе друг, особено по време на криза", каза още той.
"Трябва да има прости и лесни за прилагане правила, да има известна универсалност на мерките. В момента имаме три
мерки - 60/40, 80/20 и 80/0, които могат да бъдат в една. Само 80/0 е адекватна, такава каквато е позната по света.
Никъде по света няма 100% компенсиране на отсъстващ доход. Ще бъде по-остър тази глупост се допуска само у нас.
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Работещият човек да живее по лошо, отколкото този, който не работи. Не може един човек, който не работи да има
същия доход като този, който работи, имайки по-малък разход от него, защото не пътува, храни се вкъщи и т.н. Никъде
по света не се компенсира на 100% отсъстващия доход, защото за тази компенсация плащат работещите. Получава се
следното работещите плащат на неработещите пълна заплата и живеят по-лошо. Ако това продължи достатъчно дълго,
тогава никой няма да иска да работи. По тази причина никъде по света, освен в България, няма такава измислена мярка",
категоричен е Велев.
"Заради този дизайн имаме 120 хиляди безработни повече. Те се появиха основно през месец април, когато имаше
призив да се продадат коли и с тях да се плащат заплати. Това беше изстреляно без да се съобразява, че малкият бизнес
не разполага с такива коли, с които да плаща заплати, а големият – съвсем. Там една кола може да плати заплатите за
два часа, а не за три месеца. Това се разбра лека-полека, но струва над 120 хиляди семейства оставени без препитание,
120 хиляди съдби. Ние предупредихме, че подобно нещо не трябва да се допуска", каза още той.
"Тези три мерки би следвало от началото на годината да се обединят и да придобият този дизайн, който съществува в
целия свят, а не само в ЕС. Компенсира се частично отсъстващият доход. За времето когато не се работи държавата
плаща в различните страни между 60 и 90%, но никъде не е 100% и никъде не е под 60%. 60% се плаща при безработица,
тук става дума за временна безработица на работното място. Хората запазват работните си места, временно остават без
работа и за времето, което са без нея държавата им компенсира доход. Няма нищо сложно", добави Васил Велев.
"Едната посока на подкрепа на икономиката е по линия на заетостта. Европейската комисия препоръча и разреши като
държавна помощ подкрепа за предприятията за постоянните им разходи, особено на тези бизнеси, на които им е
забранено да работят, които са затворени с акт на държавната администрация. ЕК казва, че за всички, които имат спад
по-голям от 30% държавата може да ги подкрепи, като им поеме загубите. Предприятията имат да плащат сметки,
независимо от това дали работят или не – наеми, такси за вода и ток, охрана, счетоводство, ако е изнесено.
Предприятията освен за заплати имат и постоянни разходи, които не зависят от това какви са им продажбите, дори
когато са затворени с акт на държавата. ЕК позволява до 90% да се поемат тези постоянни разходи. При нас се очаква
тази мярка да стартира от следващата седмица. Още нямаме окончателен дизайн. Лошото е, че парите за нея няма да се
вземат от бюджета, а от други мерки по програма „Иновации и конкурентоспособност“, т.е. взима се от други пострадали
сектори, за да се дадат на най-пострадалите, допълни експертът.
"Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ и останалите работодателски организации в страната още
през април внесохме предложения за промени в законодателството. Някои от тях бяха припознати от депутатите в
парламента, но популизмът, който се вихреше не позволи те да бъдат приети. АИКБ и КНСБ внесохме в Тристранния
съвет проект на Закон за изменение и промяна на Кодекса на труда, с който се правят тези промени, за които говоря.
Когато има временен престой не по вина на работодателя, държавата компенсира отсъстващия доход. Това, което сме
предложили с колегите от КНСБ, е 80% през първите два месеца, а след това да се намали с по 5% до 65%", информира
Велев. "Ние сме в тежка икономическа криза, тя е по-тежка, отколкото през 2009 г. Започнали сме плавно възстановяване
на икономиката и излизане от кризата.
Втората вълна на пандемията от коронавирус забави допълнително възстановяването й. През второто тримесечие имаме
спад на БВП от 8,5%, докато за третото тримесечие спадът е 5,2%. Това е огромен спад. Надяваме се последното
тримесечие, въпреки втората вълна, спадът да е между 4-5%. Така за годината ще получим един спад от порядъка на
4,5% на БВП. Това е рецесия, от която ще излизаме поне две години. Следващата 2021 г. няма да се върнем там, където
бяхме през 2019 г. Най-вероятно това ще се случи около втората половина на 2022 г.", заключи Васил Велев.
Нова ТВ
√ АИКБ: БРАИТ не спазва закона, но опитва да утвърждава законодателни промени
Бизнесът изпрати писмо до премиера Бойко Борисов във връзка с процедурата за установяване на наличието на
критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите.
Според директора на АИКБ Добрин Иванов БРАИТ е нарушил закона с това, че не отговаря на условията за
представителност по два критерия.
„Не е представила документ, който да удостоверява регистрация в окръжен съд като работодателска организация. Това е
условие за допустимост. Вторият критерий е количественият за представителност. Кодексът на труда и наредбата, която
регламентира процедурата, определят количествен критерии за представителност - брой фирми и работещите в тях,
членуващи в организацията. Минималният е 50 000, те са представили списък от 57 000, които се дублират с наши
членове. След като ги извадят, броят пада под изискуемия”, допълни Иванов.
„Проблемът е, че това сдружение се опитва да бъде национално представителна организация в нарушение на закона. Не
спазва закона, а се опитва да участва в НСТС, който утвърждава и съгласува законодателни промени. Тоест, нарушаваме
закона, за да седнем на масата и да творим закони”, каза още той.
Иванов уточни, че в момента тече процедура по установяване на представителност на работодателските и синдикалните
организации.
„Тя е заложена в Кодекса на труда и на всеки четири години всяка организация кандидатства, за да докаже своята
представителност да може да представлява своите членове на Националния съвет за тристранно сътрудничество”,
поясни Иванов.
Гостите в студиото коментираха и икономическите мерки, които държавата предприе.
„Оценката към настоящия момент е, че мерките, които правителството предложи, са недостатъчни от гледна точка на
мащаб, размер и обем. Ужасно закъснели и недостатъчно добре таргетирани. Недостатъчни са, защото като процент от
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БВП те са много по-малко, отколкото други страни предложиха. Анонсираха се мерки за около 5 млрд, от които
разплатен е 1 млрд”, смята Иванов.
Той допълни, че Германия е обявила 750 млрд. евро пакет от мерки за подпомагане на бизнеса и гражданите, което
представлява 22% от БВП. Във Франция процентът е около 17%.
„Ако се сравняваме с Румъния и Гърция - там процентите са между 5 и 10 от БВП. Това е общият размер на пакета мерки,
който е за подпомагане на бизнеса и гражданите. В България бяха обявени 5%, но е разплатен 1%”, добави директорът на
АИКБ.
За повече информация вижте видеото.
Vesti.bg
√ Добрин Иванов, АИКБ: БРАИТ не спазва закона, но опитва да утвърждава законодателни промени
Бизнесът изпрати писмо до премиера Бойко Борисов във връзка с процедурата за установяване на наличието на
критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите.
Според директора на АИКБ Добрин Иванов БРАИТ е нарушил закона с това, че не отговаря на условията за
представителност по два критерия.
„Не е представила документ, който да удостоверява регистрация в окръжен съд като работодателска организация. Това е
условие за допустимост. Вторият критерий е количественият за представителност. Кодексът на труда и наредбата, която
регламентира процедурата, определят количествен критерии за представителност - брой фирми и работещите в тях,
членуващи в организацията. Минималният е 50 000, те са представили списък от 57 000, които се дублират с наши
членове. След като ги извадят, броят пада под изискуемия”, допълни Иванов.
„Проблемът е, че това сдружение се опитва да бъде национално представителна организация в нарушение на закона. Не
спазва закона, а се опитва да участва в НСТС, който утвърждава и съгласува законодателни промени. Тоест, нарушаваме
закона, за да седнем на масата и да творим закони”, каза още той.
Иванов уточни, че в момента тече процедура по установяване на представителност на работодателските и синдикалните
организации.
„Тя е заложена в Кодекса на труда и на всеки четири години всяка организация кандидатства, за да докаже своята
представителност да може да представлява своите членове на Националния съвет за тристранно сътрудничество”,
поясни Иванов.
Гостите в студиото коментираха и икономическите мерки, които държавата предприе.
„Оценката към настоящия момент е, че мерките, които правителството предложи, са недостатъчни от гледна точка на
мащаб, размер и обем. Ужасно закъснели и недостатъчно добре таргетирани. Недостатъчни са, защото като процент от
БВП те са много по-малко, отколкото други страни предложиха. Анонсираха се мерки за около 5 млрд, от които
разплатен е 1 млрд”, смята Иванов.
Той допълни, че Германия е обявила 750 млрд. евро пакет от мерки за подпомагане на бизнеса и гражданите, което
представлява 22% от БВП. Във Франция процентът е около 17%.
„Ако се сравняваме с Румъния и Гърция – там процентите са между 5 и 10 от БВП. Това е общият размер на пакета мерки,
който е за подпомагане на бизнеса и гражданите. В България бяха обявени 5%, но е разплатен 1%”, добави директорът на
АИКБ.
Относно закъснението Иванов обясни, че девет месеца след обявяване на извънредното положение, са достигнали само
около милиард лева по мярката 60/40 и за финансиране на малките и средните предприятия.
„Когато говорим за мерките, които правителството предприе, трябва да ги разделим. Те са няколко вида. Социалните са
60/40, 80/20 и там можем да кажем, че държавата се справи сравнително добре. Другите са здравните - все още не
можем да кажем, че сме се справили добре. Относно икономическите – спокойно можем да кажем, че не сме се
справили”, категоричен е главният секретар на Българската стопанска камара Добри Митрев.
Според него единствената успешна мярка е „3 – 10 000” за малките и микропредприятията.
„Тя беше много хубава, но и крайно недостатъчна. В момента имаме огромен финансов ресурс в хазната. Ликвидност в
българските компании обаче няма. Най-нужното, което държавата трябваше да направи, е да налее средства в
икономиката, за да оцелее бизнесът”, заключи Митрев.
В. Банкеръ
√ Добрин Иванов: БРАИТ не спазва закона, а се опитва да утвърждава законодателни промени
Изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов е на мнение, че новата
организация - Българската работодателска асоциация "Иновативни технологии" (БРАИТ) е нарушила закона. По думите
му, тя не отговаряла на условията за представителност по два критерия.
Твърдението на Иванов идва ден след като бизнесът изпрати писмо до премиера Бойко Борисов във връзка с
процедурата за регистрация на работническите и работодателските организации.
"Не е представила документ, който да удостоверява регистрация в окръжен съд като работодателска организация.
Това е условие за допустимост. Вторият критерий е количественият за представителност. Кодексът на труда и
наредбата, която регламентира процедурата, определят количествен критерии за представителност - брой
фирми и работещите в тях, членуващи в организацията. Минималният е 50 000, те са представили списък от 57

7

000, които се дублират с наши членове. След като ги извадят, броят пада под изискуемия", обясни директорът на
АИКБ пред Нова телевизия.
Той подчерта, че проблемът е в това, че сдружението се опитва да бъде национално представителна организация в
нарушение на закона, а се опитва да участва в Националния съвет за тристранно сътрудничество, който утвърждава и
съгласува законодателни промени. "Тоест, нарушаваме закона, за да седнем на масата и да творим закони”, каза още
Иванов.
Той уточни, че в момента тече процедура по установяване на представителност на работодателските и синдикалните
организации.
"Тя е заложена в Кодекса на труда и на всеки четири години всяка организация кандидатства, за да докаже своята
представителност да може да представлява своите членове на Националния съвет за тристранно
сътрудничество", поясни директорът на АИКБ.
Той коментирани и икономическите мерки, които държавата предприе за справяне с коронакризата.
"Оценката към настоящия момент е, че мерките, които правителството предложи, са недостатъчни от гледна
точка на мащаб, размер и обем. Ужасно закъснели и недостатъчно добре таргетирани. Недостатъчни са, защото
като процент от БВП те са много по-малко, отколкото други страни предложиха. Анонсираха се мерки за около 5
млрд, от които разплатен е 1 млрд", отбеляза Иванов.
Той допълни, че Германия е обявила 750 млрд. евро пакет от мерки за подпомагане на бизнеса и гражданите, което
представлява 22% от БВП. Във Франция процентът е около 17%: "Ако се сравняваме с Румъния и Гърция - там
процентите са между 5 и 10 от БВП. Това е общият размер на пакета мерки, който е за подпомагане на бизнеса и
гражданите. В България бяха обявени 5%, но е разплатен 1%".
По повод закъснението, Иванов уточни, че девет месеца след обявяване на извънредното положение, са достигнали
само около милиард лева по мярката 60/40 и за финансиране на малките и средните предприятия.
"Когато говорим за мерките, които правителството предприе, трябва да ги разделим. Те са няколко вида.
Социалните са 60/40, 80/20 и там можем да кажем, че държавата се справи сравнително добре. Другите са
здравните - все още не можем да кажем, че сме се справили добре. Относно икономическите - спокойно можем да
кажем, че не сме се справили", добави главният секретар на Българската стопанска камара Добри Митрев.
Според него, единствената успешна мярка е "3 - 10 000" за малките и микропредприятията.
"Тя беше много хубава, но и крайно недостатъчна. В момента имаме огромен финансов ресурс в хазната.
Ликвидност в българските компании обаче няма. Най-нужното, което държавата трябваше да направи, е да налее
средства в икономиката, за да оцелее бизнесът", заключи Митрев.
Economic.bg
√ Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ: БРАИТ иска да пише закони, но умишлено ги нарушава
Πpoблeмът e, чe тoвa cдpyжeниe (БPAИT) ce oпитвa дa бъдe нaциoнaлнo пpeдcтaвитeлнa opгaнизaция в нapyшeниe нa
зaĸoнa. He cпaзвa зaĸoнa, a ce oпитвa дa yчacтвa в Haциoнaлния cъвeт зa тpиcтpaннo cътpyдничecтвo (HCTC), ĸoйтo
yтвъpждaвa и cъглacyвa зaĸoнoдaтeлни пpoмeни. Toecт, нapyшaвaмe зaĸoнa, зa дa ceднeм нa мacaтa и дa твopим зaĸoни.
Taĸa изпълнитeлният диpeĸтop нa Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия (AИKБ) – eднa oт пeттe пpизнaти
paбoтoдaтeлcĸи opгaнизaции – ĸoмeнтиpa oпититe нa Бългapcĸaтa paбoтoдaтeлcĸa acoциaция инoвaтивни тexнoлoгии
(БPAИT) дa пoлyчи cтaтyт нa paбoтoдaтeлcĸa opгaнизaция, бeз дa имa тoвa пpaвo.
Cпopeд Дoбpин Ивaнoв ĸaндидaт-paбoтoдaтeлcĸaтa acoциaция e нapyшилa зaĸoнa c тoвa, чe нe oтгoвapя нa ycлoвиятa зa
пpeдcтaвитeлнocт пo двa ĸpитepия. „He e пpeдcтaвилa дoĸyмeнт, ĸoйтo дa yдocтoвepявa peгиcтpaция в oĸpъжeн cъд ĸaтo
paбoтoдaтeлcĸa opгaнизaция. Toвa e ycлoвиe зa дoпycтимocт. Bтopият ĸpитepий e ĸoличecтвeният зa пpeдcтaвитeлнocт.
Koдeĸcът нa тpyдa и нapeдбaтa, ĸoятo peглaмeнтиpa пpoцeдypaтa, oпpeдeлят ĸoличecтвeни ĸpитepии зa пpeдcтaвитeлнocт
- бpoй фиpми и paбoтeщитe в тяx, члeнyвaщи в opгaнизaциятa. Mинимaлният e 50 000, тe ca пpeдcтaвили cпиcъĸ oт
57 000, ĸoитo ce дyблиpaт c нaши члeнoвe. Cлeд ĸaтo ги извaдят, бpoят пaдa пoд изиcĸyeмия”, ĸaтeгopичeн e Ивaнoв.
Рaбoтoдaтeлcĸитe opгaнизaции oбявиxa, чe Koмиcиятa зa ycтaнoвявaнe нa нaличиeтo нa ĸpитepиитe зa пpeдcтaвитeлнocт
нa opгaнизaциитe нa paбoтницитe и cлyжитeлитe и нa paбoтoдaтeлитe е ycтaнoвилa ĸaтeгopичнo, чe БPAИT, cвъpзвaнa c
пpeзидeнтa Poceн Πлeвнeлиeв (2012 – 2017 г.), нe oтгoвapя нитo нa юpидичecĸитe, нитo нa ĸoличecтвeнитe ĸpитepии. Te
cъщo тaĸa пpизoвaxa пpeмиepa Бoйĸo Бopиcoв, вицeпpeмиepa Mapиянa Hиĸoлoвa и coциaлния миниcтъp Дeницa Caчeвa
дa нe ce пoддaвaт нa нaтиcĸa и дa нe peгиcтpиpaт нeзaĸoннo acoциaциятa.
БPAИT излeзe c пoзиция, ĸaтo пoвтopи, чe e пpaвoпpиeмниĸ нa Acoциaция нa бизнec ĸлъcтepитe (AБK), ĸoятo cпopeд тяx e
билa paбoтoдaтeлcĸa opгaнизaция пo чл. 5, aл.1 oт KT, yчpeдeнa нa 30 oĸтoмвpи 2009 г. Opгaнизaциятa oбeдинявa
инoвaтивнитe ĸoмпaнии в cфepaтa нa aвтoмoбилнaтa и coфтyepнaтa индycтpия, ІТ и ІСТ, биoтexнoлoгиитe, изĸycтвeния
интeлeĸт, pyдoдoбивa, възoбнoвяeмaтa eнepгeтиĸa, мoдepнaтa тъpгoвия и дp.
„Члeнoвeтe ни гeнepиpaт пpиxoди, paвнявaщи ce нa 8.24% oт БBΠ нa Бългapия и paзвивaт дeйнocт в 114 oбщини. B тoзи
cмиcъл БPAИT нe caмo имa пpaвoтo дa пpeтeндиpa зa yчacтиe в HCTC, нo и cъщecтвeн ĸaпaцитeт и aвтopитeт дa дoпpинece
зa иĸoнoмичecĸoтo paзвитиe и coциaлния диaлoг в cтpaнaтa“, пишe в пиcмoтo нa acoциaциятa.
Cпopeд тяx KPИБ, AИKБ, БCK и CCИ yпpaжнявaт нaтиcĸ въpxy инcтитyциитe, opгaнизиpaт мeдийни aтaĸи, зa дa нe бъдe
дoпycнaтa БPAИT зa члeн нa Haциoнaлния cъвeт, „въпpeĸи чe opгaнизaциятa изпълнявa вcичĸи ĸoличecтвeни и ĸaчecтвeни
ĸpитepии зa тoвa“.
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Cъщo тaĸa нaпoмнят, чe пpoцeдypaтa в Koмиcиятa зa ycтaнoвявaнe нaличиeтo нa ĸpитepиитe зa пpeдcтaвитeлнocт нa
opгaнизaциитe нa paбoтницитe и cлyжитeлитe и нa paбoтoдaтeлитe e c ĸoнcyлтaтивeн xapaĸтep, a инcтитyциoнaлнoтo
peшeниe ce взимa oт Mиниcтepcтвo нa тpyдa и coциaлнaтa пoлитиĸa, ĸaтo пoдлeжи и нa cъдeбeн ĸoнтpoл.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНР
√ Обсъждат проект за промени в Кодекса за социално осигуряване
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди на онлайн заседание проект за промени в Кодекса за
социално осигуряване.
Те бяха внесени от министъра на труда и социалната политика Деница Сачева.
С проекта се регламентира т.нар. фаза на изплащане на пенсиите от допълнителното задължително пенсионно
осигуряване. Родените след 31 декември 1959 година се осигуряват задължително в Универсален пенсионен фонд.
Първите, които предстои да получат пенсия от такъв фонд, ще са 17 хиляди жени - през есента на следващата година.
В проекта за промени в Кодекса за социално осигуряване е регламентирано, че в момента на пенсиониране на осигурено
лица в универсален пенсионен фонд индивидуалната му партида се закрива. Натрупаните средства в нея се прехвърлят в
специално обособен общ фонд - Фонд за изплащане на пожизнени пенсии.
Допълнителната пожизнена пенсия за старост е месечно плащане, чийто размер не може да бъде по-малък от 15% от
минималната пенсия за стаж и възраст.
Въвежда се правото на еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида. Предлага се
когато тези средства са недостатъчни за отпускането на допълнителна пожизнена пенсия за старост, но надвишават
трикратния размер на минималната пенсия за стаж и възраст, осигуреното лице да има право да ги получи разсрочено.
В законопроекта е предвидена възможност и за еднократно изплащане на натрупаните средства по индивидуалната
партида когато размерът на тези средства е по-малък от трикратния размер на минималната пенсия за стаж и възраст
към датата на определяне на стойността на средствата по партидата.
Регламентира се също така хората, които навършват възрастта за пенсиониране от 2022 до 2025 година включително да
могат да упражнят правото на избор на осигуряване до една година преди тази възраст. Този период се увеличава
плавно до 2038 година, когато осигуряването ще може да се променя не по-късно от 5 години преди навършването на
възрастта за пенсиониране.
√ Изтича срокът за участие в поръчката на ЦИК за машини за гласуване
Днес е крайният срок за подаване на заявления по обществената поръчка на Централната избирателна комисия (ЦИК) за
доставка на машини за гласуване и софтуер за тях. Конкретните предложения ще са ясни в следващите дни, уточни
Александър Андреев - председателят на ЦИК.
В интервю за БНР той обясни, че сега действащите разпоредби в Изборния кодекс не предвиждат възможност за
гласуване с подвижна избирателна кутия за хората, които евентуално ще са поставени под карантина.
„Извън тези рамки, които са определени в Изборния кодекс, нито Централната избирателна комисия, нито който и да
било друг правоприлагащ орган би могъл да излезе, тъй като това би могло да постави под риск самия изборен процес“,
каза той.
√ Управителят на БНБ Димитър Радев е „Банкер на годината“
Управителят на Българска народна банка БНБ Димитър Радев получи голяма награда по случай Денят на
банкера. Отличието „Банкер на годината 2020” му бе връчено от главният редактор на в. "Банкеръ" Бистра Георгиева.
Гуверньорът на БНБ е награден като признание за присъединяването на България към чакалнята на еврозоната, предаде
БНТ.
"Това е признание, което приемам не само в личен план, но и като признание за онова, което целият банков сектор
направи през изминалата година. Имам предвид не само влизането в Банковия съюз и във Валутния механизъм, но и
всичко това, което извършиха колегите в банковия сектор за преодоляване на последиците от кризата", каза при
церемонията управителят на БНБ.
√ Новите ограничения засягат в малка степен производството и търговията
Свидетели сме на рязък спад в икономическата активност в цяла Европа, включително и в България - 27-28 процента в
индустриалното производство, потреблението с около 20 на сто, износът на стоки и услуги - 20-25 процента. Той бе
налице най-вече през април и май. Отварянето след първия локдаун донесе видимо възстановяване, с изключение на
туризма и международните пътувания, обобщи пред Радио София Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика.
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Новите "по-меки" ограничения в малка степен засягат индустрията, производството на стоки и търговията, за
разлика от първия локдаун по-рано тази година. Тогава и много потребители, особено през първите месеци, бяха в
огромна несигурност, много хора се въздържаха от потребление заради притеснение от неизвестното и неясното
икономическо бъдеще. Ефектът от кризата е видим, но не може да става дума за катастрофа, която тотално да
блокира потребителското поведение, подчерта икономистът.
С каквито и да е мерки за подкрепа, държавата не може да замести реалната икономическа активност. Няма такива
мерки, които могат да компенсират бизнеса напълно. Важно е да бъде предотвратен рязък ръст на безработицата и
за част от най-засегнатите бизнеси да се получи финансово спасяване. Удължаването на мораториума върху кредитите
също ще даде глътка въздух в този момент. Въпреки това, в този момент е важно правителството да дава ясни сигнали по
отношение на мерките и бюджетът да играе ролята на “демпфер” за негативите на бизнес цикъла. Залагат се сериозни
инвестиции, включително и еврофондове, чието усвояване се очаква догодина.
Европейският механизмът за възстановяване и устойчивост ще осигури сериозен импулс за преодоляване на кризата,
като България ще получи възможност за заеми и грантове за 12 млрд. евро допълнително към многогодишната
финансова рамка. Същевременно големите икономики в Азия се развиват в момента, което създава огромен потенциал
и за експортно-ориентираните европейски индустрии да се възползват от този глобален растеж. Но европейската
икономика трябва да бъде рестартирана, включително чрез преструктуриране на част от браншовете, обясни Лъчезар
Богданов.
Дневник
√ Борисов отговори на Русия: В България няма ядрени оръжия, само модернизираме летищата
След като в петък говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че НАТО разполага в България и
Румъния настъпателни оръжия, които могат да бъдат използвани срещу Русия, в събота премиерът Бойко Борисов увери,
че единственото, което се прави в страната е да се модернизират летищата, които ще се използват от новите изтребители
Ф-16, поръчани от САЩ.
Реакцията на Захарова дойде, след като се разбра, че САЩ започва проучване за постоянно базиране на военни в
България. Според нея по време на учения в Черно море се отработват сценарии, които предвиждат нанасянето на удари
включително по територията на Русия чрез американски стратегически бомбардировачи, които могат да носят ядрено
оръжие.
По време на посещението си в Центъра по заразни и паразитни болести Борисов определи темата като провокативна,
като специално поиска да я коментира, за да разсея всякакви съмнения.
"Вчера една тема стана много провокативна - че в България сме имали оръжия, включително ядрени, за да се подготвя
удар по държави на Черно море. Единственото по-различно в България в последните месеци е укрепването на летищата
с нови писти, тъй като новите изтребители Ф-16 не могат да кацат на старите. Има нови радари и инсталации също така",
добави Борисов.
√ В очакване на нов мораториум по кредитите
Анализът е от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика (ИПИ).
Един от най-значимите и най-бързо въведените в действие механизми за облекчаване на последствията от пандемията
от коронавирус в България е възможността за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните
им дружества, по-известен като мораториум върху кредитите. Той влиза в сила на 10 април, а до края на месеца са
разсрочени кредити в размер на 3,4 млрд. лв. - 2,6 млрд. лв. към нефинансови компании и 764 млн. лв. към домакинства.
Първоначалният вариант на схемата в България предвижда разсрочване на плащанията по лихви и/или главница за
период не по-дълъг от шест месеца и до 31 декември 2020 г., а в началото на юли влизат изменения, които предвиждат
удължаване на крайната дата до 31 март. Към края на октомври са разсрочени кредити към нефинансови компании в
размер на близо 6.8 млрд. лв. (18% от кредитите за нефинансови компании) и към домакинства в размер на 1.7 млрд. лв.
(7% от кредитите за домакинства).
С настъпване на пандемията в ЕС Европейският банков орган (ЕБО) приема Насоки относно законодателните и частните
мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19, като по този начин създава общоевропейска рамка за
възможните мерки в тази сфера. Доклад на ЕБО показва както общия обхват на приложените мерки, така и различията в
отделните страни членки към 30 юни 2020 г.
До средата на годината са разсрочени кредити в размер на 860 млрд. евро
за домакинства и нефинансови компании, които представляват около 7,5% от кредитите за домакинства и нефинансови
компании. Около 60% от разсрочените кредити са към нефинансови компании, а 40% са към домакинства. Разсрочените
кредити в България към края на юни са в размер на 8,1 млрд. лв. (4,1 млрд. евро), като 76% от тях са към нефинансови
компании и 24% са към домакинства.
Въпреки общите насоки от ЕБО прилаганите схеми в отделните страни имат различни характеристики, както се вижда
например от продължителността на разсрочване на плащанията. Към края на юни около 50% от разсрочването по
кредитите е с продължителност до края на август, а 85% са с продължителност до края на ноември.
От следващата графика са виждат и сериозните разлики в продължителността на мораториума по кредитите, като тя е
най-кратка в Ирландия, където близо 90% от разсрочването по кредитите е за период не по-дълъг от три месеца, докато в
Унгария около 90% са разсрочени за шест месеца. В България около 30% са разсрочени за три месеца, а почти всички
останали са за шест месеца.
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Графика 1: Разбивка на кредитите според периода на разсрочване на плащанията

Наблюдават се сериозни различия при възползването от мерките за облекчаване на плащанията както между отделните
страни, така между отделните банки. Така например в Кипър около 50% от общите кредити към домакинства и
нефинансови компании са с разсрочени плащания, а в Унгария и Португалия този дял е над 20%. Делът на разсрочените
кредити е най-нисък в Германия, Люксембург и Латвия. Изследването на ЕБО обхваща 132 банки въвели мораториуми
върху плащанията, като при четири от тях разсрочването обхваща над 40% от отпуснатите кредити за домакинства и
нефинансови компании, а при други 18 банки този дял е над 20%.

Графика 2: Кредитите към домакинства и нефинансови компании с разсрочени плащания като дял от общите
кредити към тези групи по разгледаните в доклада на ЕБО банки

Едно от обясненията за разликите при използваните механизми е дълбочината на икономическия шок от пандемията, но
това не може да обясни в пълна степен различията. Така например от трите страни, в които делът на разсрочените
кредити е над 20% от кредитния им портфейл, само в Португалия очакваният икономически спад е над средния за ЕС.
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Други фактори, които могат да окажат влияние са склонността на банките да удължат мораториума, ниво на
задлъжнялост на икономиката, структура на икономиката (южните страни имат сравнително по-висок дял на туризъм,
хотели и ресторанти и свързаната с тях търговия) и др. Друг фактор, които може да окаже влияние в посока увеличаване
на мерките за разсрочване е липсата или ниския обхват на държавни гаранционни схеми, насочени към търговските
банки.
Графика 3: Дял на разсрочените кредити и очакван икономически ръст през 2020 г.

Въпреки всичко разсрочването на кредити не е безрисково и дори и при този механизъм се наблюдават затруднения при
покриване на разходите. Към края на юни около 20 млрд. евро от разсрочените кредити се класифицират като
необслужвани. Това е съотношение на необслужваните кредити от около 2,5%, което е малко по-добре от средното за ЕС
от 2,9%.
Въпреки това се наблюдават значително по-високи нива на кредитите, класифицирани във фаза 2 (значително нарастване
на кредитния риск) по Международните стандарти за финансово отчитане. Около 131 млрд. евро (17%) от разсрочените
кредити са класифицирани във фаза 2, което е двойно повече в сравнение с останалите кредити на банките. Това
правило на 2:1 важи за почти всички страни, като най-високи дялове при разсрочените кредити се наблюдават в
Исландия (44%), Словакия (39%), Румъния (38%), а във Франция и Испания този дял е над 10%.
Продължаващата икономическа несигурност, както и новата вълна от социални и икономически ограничителни мерки в
ЕС водят до променя в насоките на ЕБО за удължаване на продължителността на мораториума, както и крайния му срок.
Българската народна банка вече обяви готовност да приеме нови мерки, включително удължаване на
продължителността на девет месеца (в сравнение с шест в момента), като се чака предложение от страна на Асоциацията
на българските банки.
√ Емил Димитров: Бедственото положение ще е в две села, а не в Бургас
Министърът на околната среда и водите Емил Димитров заяви пред БНТ, че в Бургас няма да има бедствено положение
заради водната криза. Такова обаче ще има в две села, които се намират между язовирите "Порой" и "Ахелой" и
тръбопровода, който трябва да бъде построен, за да ги свърже с яз. "Камчия". Именно безводието в "Камчия"
предизвика скандал тази седмица между трима министри заради начина на разпределение на водните ресурси.
Димитров уточни, че си е поставил срок до 20 февруари всичко необходимо за свързването на язовирите да бъде
свършено, защото по това време трябва да започне предизборната кампания. "Няма да позволя този проблем да се
употребява политически преди изборите", заяви екоминистърът.
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Той подчерта, че всички питейни язовири са пълни. За пример даде "Искър", който захранва София. По думите му в него
има вода за 3 години. "Земеделските язовири са в ужасно състояние, не са ремонтирани с години", каза още Емил
Димитров.
√ България може да задължи пристигащите от чужбина да имат поставена ваксина
България може да въведе задължение пристигащите от чужбина да имат поставена ваксина, за да влязат в страната. Това
се разбра от изказване пред БНР на назначения за председател на Националния ваксинационен щаб проф. Красимир
Гигов. Той обаче не уточни кога може да влезе в сила тази мярка и дали се отнася за всички чужденци или ще има
облекчения за граждани на ЕС.
Той добави, че първите ваксини ще пристигнат в България на 27, 28 и 29 декември. Веднага след това започва
ваксинирането на всички желаещи, които работят на първа линия. Около 60 хил. души ще могат да се възползват от
първата партида, тъй като за всеки ваксиниран ще се използват две дози, а общият брой на ваксините в първата доставка
е 125 хил.
"Изготвят се списъци при общопрактикуващите лекари с имената на пациенти, които искат да бъдат имунизирани. Няма
първи, втори и трети, има основни групи, които ще се ваксинират", каза още Гигов. Той обясни, че различните фази на
ваксиниране няма да са задължително една след друга, а ще се правят паралелно.
Гигов призова хората да не вярват на антиваксърите и настоя да се проведе разяснителна кампания сред българите.
"По-добре е да се направи ваксинация, дори и човек да е преболедувал. Да, може пак да се зарази след ваксина, но ще
прекара болестта много по-леко. Ваксините в никакъв случай не са конспирация. Производителите са структури с
огромен капацитет и средства, които са ни осигурили безопасни ваксини", добави Гигов.
√ Митове и марксизъм: Защо България се кара със Северна Македония
Текстът е препубликуван от "Дойче веле".
Северна Македония като че ли е на път да се раздели с част от митовете в историята си под натиск от България. Заявки за
това дава премиерът Зоран Заев. Причината за този завой е, че България блокира преговорите на бившата югославска
република за присъединяване към ЕС. Процесът в Скопие протича болезнено и драматично.
Около 2000 души участваха в антиправителствен протест заради думите на премиера Зоран Заев пред БГНЕС, че България
е приятел на страната му, а не "фашистка държава". Дори президентът Стево Пендаровски, който беше издигнат от
партията на Заев, също критикува изказването му. Той каза, че решение на спора с България може да има само с
уважаване на достойнството на македонския народ, а антифашистката борба е "в основите на съвременната македонска
държава".
Митове и идеологии
Това отношение на елита и на голяма част от македонското население видимо се корени в югославското минало на
Македония, в чиято идеологическа среда са израснали и образовани няколко поколения.
Отношението към днешната Северна Македония и въобще към историята в България е подобно и почива на идеология,
която би трябвало да е забравена и дори е обявена за престъпна със закон. Митовете в българската история не са един и
два. Можем да започнем с представата за прабългарите и снопа пръчки на Кубрат, "турското робство", това, че Русия
"винаги е била приятел на България", че при Бай Тошо се е живеело много по-добре, че "Възродителният процес" е бил
неизбежен
Можем да потърсим корена на тази мисловна парадигма в обществото и в упоритостта да се дават обяснения на
исторически събития от древността и наши дни през идеята за нацията, която е едва от 19-ти век - т.е. в най-близкото ни
минало.
История=Идеология?
Най-солидният източник, "Библията" на българската история, върху който са разработени учебниците на няколко
поколения, е многотомникът на БАН "Българската история". Съответно и познанията за историята и светогледа на
мнозинството българи и управляващите са изградени върху тези томове. Първият том е отпечатан през 1979 г, а седмият
през 1991 г. След това са издадени още два. Решението за написването и издаването на многотомника е взето от Деветия
конгрес на БКП (1966 г) за отбелязване на 1300-годишнината на България.
В изложението на проф. Христо Христов, директор на Института за история при БАН, докладвано на 21 май 1968 г. на
заседание на Политбюро на ЦК на БКП, се казва: "Българската комунистическа партия постави пред българските
историци отговорната задача да пристъпят към написването на многотомна история на България, в която на основата на
марксистката методология и научното изследване да се разкрият онези добродетели и качества на българския народ,
които го съхраниха през време на робството и го превърнаха днес в героичен строител на социалистическото общество".
И още: "Написването на многотомна научна история има не само научно-познавателно, но и важно общественополитическо значение за възпитанието на нашия народ в дух на социалистически патриотизъм и пролетарски
интернационализъм, за укрепване и развитие на дружбата ни с братския Съветски съюз и другите социалистически
страни", пише още проф. Христов.
България рискува да си остане в миналото
В статията си "Как митовете раждат фалшификации" проф. Евелина Келбечева пише, че за създателите на доктрината
"1300 години България" единствената възможна успешна политика за България е била да се акцентира върху културната
дейност и да се активизира пропагандата на българските културни постижения, предимно на историческото наследство.
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По този начин се премества центъра на тежестта от мъглявите и фалирали постулати на комунистическия
интернационализъм към един тип политика, която може да се нарече "социалистически национализъм". Национализмът
винаги е били изпитано и надеждно оръжие в такава ситуация, отбелязва проф. Келбечева.
И ако Македония е пред дилема, дали да се отрече от този югославски социалистически национализъм, остава въпросът
кога и дали изобщо България ще дойде до този момент на катарзис без ултимативен натиск отвън? В противен случай
рискуваме, вторачени в митологизираната ни историческа значимост, да пропуснем настоящето и да си останем в
миналото.
√ След изборите в България може да има промяна в отношенията, смята Зоран Заев
Република Северна Македония няма да започне преговори за членство в Европейския съюз до края на годината. Това
заяви премиерът на страната Зоран Заев в интервю за македонското радио "Канал 77". Според него спорът със София,
който спира към момента началото на преговорите, ще се реши след парламентарните избори в България, които трябва
да се проведат през март 2021 г.
Той за пореден път подчерта, че двете страни имат обща, а не споделена история. Именно това му изказване предизвика
протести в много градове в Северна Македония.
Политиците, които не поставят кариерата си на първо място, са тези, които носят решения", каза още Заев.
Назначеният от него за специален пратеник за България бивш премиер Владо Бучковски пък заяви пред БНР, че
"България е нашият най-голям съюзник, подкрепящ европейското членство на Северна Македония". Бучковски е
оптимист, че страните от Западните Балкани, които имат обща история, могат да намерят решение за нея.
√ Либерали и социалисти се изравниха на изборите в Румъния, крайнодесни влизат в парламента
Управляващите центристи на премиера Людовик Орбан са с изравнени сили със социалдемократите на изборите вчера.
Това сочат данни на института CURS Avantgarde, който дава разлика от пункт между тях и управлявалите допреди помалко от година и свалени с вот на недоверие социалдемократи. Сегашните изследвания обаче не включват резултатите
от чужбина, нито гласовете от последните два часа.
С вчерашния вот силите на Орбан същевременно увеличават подкрепата си с почти една трета и премиерът вече
определи партията си като "победител". Освен това в парламента вероятно за пръв път ще влезе получилия над 5%
(изборния праг) Съюз за единство на румънците, който иска обединение на Румъния и Молдова. Със сходен резултат в
парламента ще влезе и партията на бившия премиер социалдемократ Виктор Понта.
Според същата анкета социалдемократите, макар и да водят пред Националлибералната партия на Орбан, са се сринали
с близо 15 пункта до 30.5 на сто. Опонентът следва с 29 на сто и 9 пункта подобрение спрямо 2016 г.
Оспорваната надпревара означава, че ще са нужни и гласовете от чужбина, за да е ясно разпределението на 465-те места
(136 в Сената и 329 - в долната камара), но който и да спечели, би имал нужна от коалиция с други формации. Докато за
Националлибералната партия другата центристка формация на Съюза за спасение на Румъния (URS) е потенциален
партньор, има вероятност социалистите да останат в опозиция.
Подкрепата за Орбан спадна в последните месеци покрай коронавирусната пандемия. Кабинетът му на малцинството
обещаваше да поведе Румъния към модернизация, но възникналата криза вероятно бе сред факторите, стопили
подкрепата от близо 40% на около 30.
Роля на балансьор може да наскоро формираният около Съюза за спасение на Румъния центристки алианс USR-Plus,
който според сегашните данни взима близо 16 на сто.
Румъния получи поздравления от Еврокомисията, че се върна към пътя на реформите, след като до свалянето на PSD
прокарани закони се смятаха от Брюксел за заплаха за принципите на правовата държава. Партията силно бе белязана от
опитите на лидера Ливиу Драгня да избегне проблемите си с правосъдието, но в крайна сметка той бе осъден за
корупция. Знак за намаляващата подкрепа за PSD имаше и на местните избори през септември, когато изгубиха Букурещ
и други големи градове.
√ Русия обвини САЩ в политическа агресия заради "Северен поток 2"
Русия обвини САЩ в агресивно поведение след последните коментари за газопровод "Северен поток 2", който ще
свърже Русия с Германия. Изказването на американски дипломат в Берлин вчера за спиране на проекта е акт на
"политическа агресия и незаконна съпротива" срещу газопровода, написа във "Фейсбук" говорителят на руското външно
министерство Мария Захарова, съобщава БТА.
Робин Куинвил, шарже д'афер в посолството на САЩ в Берлин, заяви, че "сега е моментът Германия и ЕС да призоват за
мораториум върху изграждането на газопровода". По думите ѝ това би изпратило сигнал, че Европа "вече не приема
постоянното злонамерено поведение на Русия".
Захарова обвини САЩ, че от десетилетия се опитват да подкопаят руските тръбопроводи въпреки съществуващите
договори, и прикани Вашингтон да се придържа към международните правила.
Полагането на тръбата в Балтийско море бе спряно в края на миналата година под натиска на американските санкции, но
Русия се ангажира да продължи проекта сама. Руски строителни кораби са били засечени днес на радарите близо до
германско-датската граница, където са планирани довършителни работи по оставащия 2.6-километров участък от
"Северен поток 2".
Газопроводът е почти завършен. Той би удвоил доставките на руски природен газ през Балтийско море до Германия.
Противниците на проекта, сред които САЩ, Полша и Украйна, твърдят, че газопроводът ще осигури на Русия
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икономически контрол над Германия, докато германското правителство казва, че ще създаде преки и сигурни енергийни
доставки.
Мениджър
√ БНБ: Икономическата криза може още да се изостри
Втората вълна на интензивно разпространение на COVID-19 и новата фаза на ограничителни мерки поставят на изпитание
редица сектори. БНБ отчита възможния сценарий на изостряне на икономическата криза и свързаното с това съществено
влошаване на кредитните портфейли. Това се казва в традиционното годишно обръщение на управителя на БНБ Димитър
Радев за Празника на банкера, разпространено чрез бюлетина на Асоциацията на банките в България.
Според Радев при реализирането на този сценарий на банките може да се наложи да оперират временно под
комбинираното изискване за капиталови буфери, като трябва да имат готовност да изготвят и изпълняват планове за
тяхното възстановяване.
„Перспективата за продължаващи негативни развития в икономиката е основание да очакваме материализиране на
кредитен риск и влошаване на качеството на активи в балансите на банките. Очертава се висока вероятност за обръщане
на наблюдаваната през последните няколко години тенденция на спад в размера и дела на необслужваните експозиции.
Изтичането на крайния срок на мораториума за отсрочване на задължения по банкови кредити също може да бъде
последвано от повишаване на необслужваните експозиции“, се казва още в посланието.
Затова рамката на действие в краткосрочен план включва следното:
• продължаване на приетите по-рано антикризисни мерки толкова дълго, колкото е необходимо, включително по
отношение на дивидентите, рисковите експозиции и антицикличния капиталов буфер;
• поддържане на високите изисквания за капитал и ликвидност, като имаме готовност да реагираме и на
сценарий, при който може да се наложи банките временно да оперират под комбинираното изискване за
капиталови буфери;
• прилагане на новоприетата от ЕБО рамка за мораториум върху плащанията по кредити. Имаме готовност да
активираме и допълнителни мерки, ако развитието на ситуацията го налага.
Радев припомня, че банковият сектор влезе в кризата с над 19% капиталова адекватност и 260% коефициент на ликвидно
покритие. Сред мерките на БНБ имаше капитализиране на цялата печалба в сектора; значително намаляване на
чуждестранните експозиции с по-висок риск и отменяне на предвидените две увеличения на антицикличния капиталов
буфер. Одобрените искания за отлагане на плащания по реда на частния мораториум достигнаха близо 109 хил. при своя
пик през месец август т.г. при брутна балансова стойност на отсрочените кредити от над 9 млрд. лева, което
представлява значително финансово облекчение за засегнатите фирми и домакинства.
√ Ускорено догонване на европейската икономика - новата национална цел?
България трябва да си постави цел да достигне брутен вътрешен продукт /БВП/ на глава от населението от 70% спрямо
средноевропейския за период, по-кратък от 10 години. Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев по време на
дискусията за представяне на втория стълб от Плана за възстановяване и устойчивост - "Зелена България".
По думите му, практиката на другите държави показва, че когато БВП стигне 70 на сто от средноевропейския, започват
процесите на реемиграция.
"България е влязла в ЕС с БВП близо 31% от средноевропейското ниво, а сега имаме БВП от 51% от средното. Целта е в
къс хоризонт да достигнем 70 на сто и въпросът е за колко време можем да успеем. Според мен ние не можем да чакаме
12 - 13 години за следващите 20% ръст. Трябва да сме достатъчно мъдри и в същото време дръзки да си поставим
национална цел това да се случи за период по-кратък от 10 години", каза вицепремиерът и допълни, че Планът за
възстановяване и устойчивост е инструмент, който може и ще помогне за това.
Той отбеляза, че в няколко области, свързани с високата добавена стойност на икономиката, с реформа в енергетиката, с
по-ускореното реформирането на някой тип инфраструктура, му се иска да не бъдем толкова умерени в прогреса.
От своя страна министърът на земеделието Десислава Танева отбеляза, че в нейния сектор ще бъдат реализирани двата
проекта, свързани с въвеждането на електронното земеделие и с възстановяването и модернизацията на напоителните
системи. Тя посочи, че ще има възможност чрез ваучери да се дигитализират земеделските стопанства, за да въведат
прецизни земеделски практики. По отношение на втория проект - плана за модернизация на "Напоителни системи", тя
отбеляза, че с реализирането му в някои системи ще се достигне до 75% икономия на вода. Инидикативният бюджет за
проекта е около 847 млн. лв., допълни тя.
√ Екатерина Захариева: Глобалното единство е ключово за преодоляването на предизвикателствата от COVID-19
„Глобалното единство и сътрудничеството в рамките на ООН са ключови за преодоляването на предизвикателствата,
породени от КОВИД-19. Противодействието срещу пандемията не трябва да бъде за сметка на демократичното и
гражданско пространство, върховенството на закона и международните ангажименти.“ Това заяви вицепремиерът и
министър на външните работи на Република България Екатерина Захариева във видео обръщение по време на 31-вата
специална сесия на Общото събрание на ООН. Сесията, която се провежда дистанционно на 3 и 4 декември 2020 г., е
посветена на борбата с пандемията, предизвикана от коронавируса.
Встъпителни изказвания при откриването на направиха генералният директор на Световната здравна
организация Тедрос Аданом Гебрейесус, председателят на Общото събрание на ООН Волкан Бозкер, както и
генералният секретар на ООН Антониу Гутериш.
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С видео изказвания се включиха държавни и правителствени ръководители, министри на външните работи и на
здравеопазването на 141 страни.
В духа на призива на генералния секретар Гутериш за глобално прекратяване на огъня, който България подкрепи в
началото на тази година, Екатерина Захариева подчерта, че в настоящата ситуация е изключително важно да се спазват
всички резолюции на ООН, свързани с конфликти. Според българския външен министър кризата, породена от
коронавируса, е засегнала особено жените и момичетата, които обаче са доказали своята роля на лидери в отговора на
пандемията.
„В условията на справяне с предизвикателствата, породени от коронавируса, защитата на правата на детето остава
ключов приоритет на българската вътрешна и външна политика“, заяви Екатерина Захариева и изтъкна въведените от
правителството програми за социална защита и икономически мерки, насочени към децата, следвайки усилията на
агенциите на ООН, включително Плана на УНИЦЕФ от шест точки за защита на нашите деца.
В подкрепа на целта за икономическо възстановяване на държавите - членки на ООН, вицепремиерът подчерта, че
България е активен участник в приетата стратегия на ЕС за зелено, дигитално, справедливо и устойчиво възстановяване с
облекчаване на дълга и инвестиции, свързани с целите за устойчиво развитие.
√ Спад в обявите за работа във всички сектори за първи път от началото на кризата
От актуалния месечен анализ на JobTiger за динамиката в броя на публикуваните обяви за работа във водещите сайтове у
нас става ясно, че предложенията през ноември са били с 22% по-малко от тези през октомври и с цели 39% по-малко в
сравнение с ноември 2019 г.

След обнадеждаващите данни за пазара на труда от август и особено от септември, когато новите предложения на
работодателите почти бяха достигнали нивата си от преди пандемията (разликата беше 7%), през последните два месеца
тенденцията е на траен спад. Анализът за ноември показва, че броят на обявите е намалявал осезаемо с всеки изминал
ден. Резултатът е 36% по-малко предложения през изминалия месец спрямо нивата от февруари, т.е. преди официалното
обявяване на пандемията от коронавирус. Засега най-осезаем остава спадът в предложенията за работа, регистриран
през март месец – 51%.

Негативната тенденция вече засяга всички сектори.
За първи път от началото на коронакризата у нас се отчита спад на публикуваните обяви във всички отрасли, дори и в
традиционно процъфтяващата ИТ-индустрия.
Според анализа на компанията за комплексни HR услуги JobTiger, най-засегнат продължава да е секторът „Хотелиерство
и ресторантьорство“ - с повече от двоен спад (-56%) на обявите, следван от секторите „Търговия и продажби“ (-27%) и
„Логистика/ транспорт“ (-25%). При останалите отрасли намалението е както следва: „Административни дейности“ - 20%,
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„Строителство“ - 18%, „Счетоводство, одит, финанси“ - 18%, „Здравеопазване/ фармация“ -15%, „Производство“ - 14% и
„Маркетинг“ - 8%.
За разлика от месец октомври, в който единствено в сектор „IT“ се наблюдаваше ръст на предлагането на работа, през
ноември и в този отрасъл има спад (-1%).
Подобно на предходните месеци, въпреки значителния спад, секторът „Търговия и продажби“ е с най-голям дял от
новите предложения за работа (20% от всички обяви), следван от „Производство“ (17%) и „IT” (16%). Секторът
„Административни дейности“ изпреварва с 1% предложенията в отрасъл „Логистика /транспорт“, като съответно тези
браншове са със спад от 10% и 9%.

Във всеки от водещите областни градове броят на предложенията е намалял с приблизително една пета: София (-22%),
Пловдив (-24%), Варна (-22%), Бургас (19%), Русе (-19%) и Стара Загора (-20%).
Дяловото разпределение на обявите в тези градове през ноември се запазва същото като през октомври, като
предложенията за София представляват почти половината от предлагането за страната (47%).

Очакванията са за продължаване на негативната тенденция на пазара на труда и през последния месец на 2020 г
√ ЦИК: Карантинираните няма да могат да гласуват, ако няма законодателни промени
„Избори по време на пандемия са предизвикателство. Необходими са мерки, които да позволят провеждане на изборите
и ограничаване на възможността за заразяване“. Това каза пред БНР Александър Андреев, председател на Централната
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избирателна комисия. Според него е необходимо увеличаване на заплащането за членовете на секционните
избирателни комисии. „Подвижните избирателни кутии не позволяват на хора под карантина да гласуват. Гласуване по
пощата, ранно гласуване, използването на електронни устройства са алтернативни начини в други държави, но ние
трябва да се съобразяваме с нашия Изборен кодекс. Необходима е законодателна промяна.
Гласуването по пощата изисква активната регистрация на избирателите, за да получат предварително документацията,
свързана с гласуването. Логиката на това гласуване е различна от тази в България. Това обаче не пречи законодателят да
прецени дали е възможно в нашата страна“, каза той.
По думите му избирателната активност предвид пандемичната ситуация не може да се прогнозира. Александър Андреев
припомни, че на 7 декември, понеделник, изтича срокът за подаване на заявления по обществената поръчка за доставка
на машини за гласуване.
√ Преговорите между Великобритания и ЕС за търговско споразумение след Брекзит бяха възобновени
Преговорите между Великобритания и ЕС за търговско споразумение след Брекзита ще се възобновят след пауза,
предизвикана от някои разногласия.
Това стана ясно след разговор между председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и британския
премиер Борис Джонсън, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес.
В съвместно изявление на Джонсън и Фон дер Лайен, оповестено от "Даунинг стрийт", се казва, че трябва да се направи
"допълнително усилие" от преговорните им екипи да се прецени дали "съществените разногласия" може да бъдат
решени и затова преговарящите ще се срещнат отново в Брюксел.
"Остават съществени разногласия по три ключови теми - разпределението на квотите за риболов, единните правила на
играта (нормите, които да спазва Великобритания, за да изнася стоки в ЕС) и начина на решаване на бъдещи спорове.
И двете страни подчертаха, че постигането на споразумение е невъзможно без сближаване на позициите по тези теми",
се казва в съвместното изявление. Джонсън и Фон дер Лайен са се разбрали да разговарят отново в понеделник.
√ Евростат очерта L-образна форма на кризата в авиосектора
Кризата в авиационния сектор без съмнение е най-лошата в историята му, не само според работодателите и
авиокомпаниите. В нов доклад Евростат посочва, че плахото възстановяване през лятото е било просто мираж, който не е
продължил през есента, а катастрофата в сектора е с L-образна форма.

През октомври Европейският съюз регистрира с 61,6% по-малко търговски полети. Спад, който се разширява през
септември (58,7%) и връща сектора до нивата от юли, когато страните частично отвориха своето въздушно пространство
след прекъсване на 90% от полетите през пролетта.
Тежестта на кризата, мотивирана от правителствените ограничения, които все още се запазват в цяла Европа, е оказала
огромно влияние върху големите летища. Според данните на Евростат, Франкфурт и Париж-Шарл де Гол са загубили наймного полети между януари и октомври в целия Европейски съюз. Германското летище е пропуснало 251 900 маршрута,
което е 58% от общия брой, докато френското е загубило 232 200 маршрута, или 55% от общия брой. След тях се
нареждат Амстердам (-225 700 полета) и Мюнхен (-218 300).
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Летище Барахас в Мадрид се появява на пето място в тази класация с 212 800 по-малко маршрута, или 60% от общия
брой. А летището в Барселона Ел Прат е на шеста позиция със 63% спад в трафика, което означава 182 500 по-малко
полета.
Рязко намаление е регистрирано и на други големи летища в ЕС, като римското летище Фиумичино (-172 400, -65%),
виенското Швехат (-138 600, -60% ) и летището на остров Палма де Майорка (-129 200, -66%).
√ Lufthansa ще е закрила 29 000 работни места до края на годината
Водещата германска авиокомпания Lufthansa ще е съкратила 29 000 работни места до края на 2020 година заради
икономическите последици от коронавирусната пандемия, потвърди говорител, цитиран от ДПА.
Тази година в чужбина са закрити около 20 000 позиции. Догодина в Германия трябва да бъдат премахнати още 10 000
работни места.
Авиокомпанията, която се наложи да бъде спасена от фалит от държавата, планира да намали общия брой на персонала
до 100 000 чрез съкращения, доброволни напускания и договори на непълно работно време. Някои служители освен
това ще трябва да приемат по-ниско заплащане, за да допринесат за икономиите. До края на третото тримесечие
загубите възлизат на 5,6 милиарда евро, информира БТА.
Lufthansa бе силно засегната от пандемията заради драстично намалялото търсене на полети и сега има твърде много
екипажи, припомня ДПА.
Авиогрупата и нейните дъщерни дружества Eurowings, Swiss, Austrian и Brussels Airlines орязаха разписанията, флотилиите
и персонала си, тъй като не се очаква въздушният транспорт да се възстанови до предпандемичните си нива преди 2025
година.
Вестникът "Билд ам зонтаг", позовавайки се на информирани източници, написа, че Lufthansa продава филиала си за
кетъринг LSG, в който работят 7500 души. Превозвачът вече е похарчил 3 милиарда евро от правителствената помощ от 9
милиарда евро, осигурена по-рано през годината.
Lufthansa обеща на синдикатите да не прави принудителни съкращения, а вместо това да ореже бонуси и други
плащания.
Сделка за намаляване на разходите и спасяване на работни места спечели подкрепата на мнозинството от членовете на
синдиката Verdi, които работят за германската авиокомпания като наземен персонал, според резултатите от гласуване,
видяно от Ройтерс в петък.
Официално съобщение се очаква да бъде направено днес.
Споразумението с профсъюза бе предшествано от месеци на преговори, по време на които Verdi обвини ръководството,
че се стреми да съкрати щата, дори и след като взе спасителна помощ, за да продължи да лети.
√ Германия обмисля взимането на нови 180 млрд. евро заеми
Германският канцлер Ангела Меркел заяви в събота, че мащабната държавна помощ във връзка с коронавируса не може
да продължи безкрайно в сегашната степен, предаде ДПА, цитирана от БНР. "Федералното правителство, провинциите и
общините трябва да работят заедно добре и конструктивно, за да преодолеят пандемията и последиците й по възможно
най-добрия начин", отбеляза канцлерката в седмичното си видеобръщение преди парламентарните преговори за
бюджет 2021.
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Във вторник се очаква Бундестагът да обсъди проектобюджета за догодина, една трета от който се предвижда да бъде
финансирана с дълг. Коалиционното правителство планира през идната година да изтегли заеми за още 180 милиарда
евро, като Меркел подкрепя нарастването на дълга.
"Разходите биха били дори по-високи - финансово и социално - ако много компании фалират и милиона работни места
бъдат загубени", изтъкна тя.
Канцлерката добави, че през 2021 година държавата отново може да похарчи големи суми заради икономиите,
направени през последните години.
Общо Германия предвижда разходи за половин трилион евро и близо двойно по-големи заеми догодина. Ще има и
данъчни облекчения за много граждани, посочва ДПА.
√ Ердоган: Френското решение за признаване на Нагорни Карабах е катастрофа
Турският президент определи резолюцията на френския парламент за признаване на Нагорни Карабах като "пълна
катастрофа", съобщи Анадолската агенция, цитирана от БТА.
В четвъртък долната камара на френския парламент прие необвързваща резолюция в подкрепа на признаването на
Нагорни Карабах - отцепнически регион на Азербайджан, населен предимно с арменци. На 25 ноември подобна
резолюция прие и френският Сенат. Френският външен министър Жан-Ив Льо Дриан заяви, че не споделя този призив.
В събота Ердоган каза, че резолюцията на френския парламент е "пълна катастрофа отвъд границите на скандалното". На
откриването на магистрала в Източна Турция той каза по видеоконферентна връзка, че такава атака срещу суверенните
права на една държава е неприемлива.
"Надяваме се, че международната общност ще отвърне на подобен подход, възприет от Франция, който е опасен и е
заплаха за всички държави", каза Ердоган. Той предупреди, че Европа ще претърпи най-големи щети от такова
отклоняване, защото тя дължи настоящото си политическо единство на "много кървав и мрачен период на борба".
√ S&P Global: До края на годината световният дълг ще достигне 200 трлн. Долара
Световният дълг ще достигне до края на годината 200 трилиона долара или 265% от глобалния БВП, прогнозира S&P
Global, цитирана от Ройтерс. Компанията-майка на кредитната агенция "Standard & Poor’s" обаче не очаква скорошна
дългова криза.
В рамките на настоящата година дългът е нараснал с 14 пункта като процент от световния БВП в резултат както на силния
икономически спад, причинен от пандемията Covid-19, така и от допълнителните заеми, към които правителствата,
фирмите и домакинствата трябва да прибягват заради коронавирусната криза.
Отношението на дълга към БВП нараства в продължение на много години, като пандемията просто изостри това
покачване, се посочва в доклада на S&P. Въпреки големият скок на дълга и очакваната вълна от неизпълнения на
задълженията през следващата година, компанията не очаква на този етап голяма дългова криза.
Прогнозираният скок от 14% на глобалния дълг към БВП през 2020 г. е малко вероятно да причини краткосрочна дългова
криза, при условие че икономиките се възстановят, ваксините срещу Covid-19 бъдат широко разпространени, лихвените
проценти останат много ниски и кредитното поведение е умерено, пише още в доклада.
Според S&P, докато световната икономика започне се изправи на крака след пандемията, съотношението на глобалния
дълг към БВП трябва да се успокои до леко до 256% от БВП до 2023 година. "Очакваме ръстът на дълга на корпорациите,
правителствата и домакинствата да отслабне, както обикновено става след рецесия", добави агенцията.
√ Кофас очаква по-силно негативно влияние на втората вълна върху икономиките
Компанията за кредитно застраховане „Кофас“ очаква втората вълна от коронавирус да има по-силно негативно влияние
върху икономиките. Това прогнозираха Грегорж Шилевич, регионален икономист на Кофас груп и Деклан Дали,
изпълнителен директор на Кофас за ЦИЕ по време на регионалния уебинар на тема „Кофас ЦИЕ Топ 500“. Според тях
въпреки че мерките, предприети от правителствата в региона на ЦИЕ са по-леки, отколкото бяха през пролетта на 2020 г.,
се очаква икономиките да изпаднат в рецесия през следващите месеци.
„През 2019 г., преди пандемията COVID-19 да причини значително влошаване на икономиките в световен мащаб
регионът на ЦИЕ поддържаше сравнително устойчиво ниво на развитие, въпреки че регистрира ръст на БВП с 3,6% (на
фона на 4,3% през 2018 г.). Тази година е трудна за бизнесите. Въпреки че очакваме сравнително подобрение на
икономическата среда през 2021 г., компаниите трябва да имат предвид множество предизвикателства, включително и
рисковете, свързани с обявяване на несъстоятелност“, сподели Грегорж Шилевич.
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Важен фактор за състоянието на икономиката са мерките, предприети от правителствата. В началото на пандемията те
бяха по-засилени в страните от региона на ЦИЕ, който регистрира и по-нисък брой на заразени спрямо отчетените случаи
в Западна Европа. Въпреки това през последните 2 месеца се наблюдава рязко повишаване на заразените в региона на
фона на останалите държави в Европа, особено в Чехия и Полша. „Правителствата на държавите не биха искали да
удължат мерките, тъй като знаят, че това ще се отрази пагубно на икономиките през второто тримесечие на 2020“,
допълни Шилевич.
Въпреки отчетения спад на икономическите показатели, експертите от Кофас прогнозират постепенно възстановяване на
бизнеса през следващата година.
„Очакваме, че през 2022 г. БВП ще достигне същата стойност, като през изминалата година не само в региона на ЦИЕ, но
и в много други държави в Западна Европа. Предвид динамичните промени в света, през следващите месеци бизнесите
трябва да бъдат подготвени за предизвикателствата, включително и рисковете от обявяване на несъстоятелност в някои
сектори“, сподели управителят на Кофас България, Пламен Димитров.
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√ Ръст на борсите в Европа след решението на ОПЕК+ за добива на петрол
Европейските акции записаха предимно повишения в обедната търговия в петък, като индексът на сините чипове в
Лондон FTSE 100 достигна деветмесечен връх на фона на решението на ОПЕК+ за добива и надеждите за нов пакет от
фискални стимули в САЩ.
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,94 пункта, или 0,24%, до 392,66 пункта. Бенчмаркът обаче е напът
да регистрира седмичен спад и да сложи край на серията от четири поредни седмични повишения.
Немският показател DAX се понижи със 7,82 пункта, или 0,06%, до 13 245,04 пункта. Банчмаркът е напреднъл с 60% от
мартенското си дъно, докато STOXX 600 се е повишил с 46% за същия период.
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Френският измерител CAC 40 напредна с 18,9 пункта,и ли 0,34%, до 5 593,26 пункта. Водещият индекс на Лондонската
борса FTSE 100 записа ръст от 57,27 пункта, или 0,88%, до 6 547,54 пункта.
„Ръста на борсите е резултат от комбинацията от новини за икономически стимули и за ваксина, които вървят в
правилната посока“, коментира Дейвид Мадън от CMC Markets
Листнатите във Франкфурт акции на германската биотехнологична компания BioNTech поевтиняха с 2,69%, след като
американският и партньор Pfizer съобщи, че ще може да достави само половината от планираните за тази година дози на
ваксината срещу COVID-19 заради проблеми с веригата за доставка на суровини и материали.
Вчера Организацията на страните износителки на петрол и Русия, които формират групата ОПЕК+, се договориха да
облекчат свиването на добива с 500 хил. барел на ден от януари. Взетото решение означава, че от януари ОПЕК+ ще
намали производството си със 7,2 милиона барела дневно, което се равнява на 7% от световното търсене. Досегашното
съкращение беше в размер на 7,7 млн. барела дневно.
Междувременно Лондон даде сигнал, че шансовете за постигане на пробив в преговорите с ЕС за търговска сделка след
Брекзит намаляват. Британски министър заяви, че преговорите са в трудна фаза и че сделка може да бъде постигната
само ако ЕС приеме, че Великобритания е суверена нация.
Анализаторите обаче продължават да се надяват на сделка. „Стига да има някакво базово споразумение, с което да бъде
избегнат сценария Брекзит без сделка, настроението ще бъде позитивно“, добави Мадън.
Разнопосочна търговия на Уолстрийт
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса не намериха единна посока в четвъртък, като широкият измерител
S&P 500 отчете спад от рекордния си връх на фона на информация, че Pfizer забавя плана си за разпространение
ваксината срещу COVID-19 през тази година заради проблеми със снабдителната верига, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones напредна с 85,73 пункта, или 0,29%, до 29 969,52 пункта, след като по-рано се бе
повишил с над 200 пункта на фона на поскъпване на акциите на Boeing. Широкообхватният показател Standard & Poor’s
500 се понижи с 2,29 пункта, или 0,06%, до 12 377,18 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq отчете
ръст от 27,82 пункта, или 0,23%, до 12 377,18 пункта.
Печалните на основните индекси бяха ограничени в последния час на търговията, след като Dow Jones съобщи, че Pfizer
очаква да наполовина по-малко дози от своята ваксина до края на годината спрямо предварителните планове на
компанията. Причината за това е, че фармацевтичният гигант е открил суровини в началното производство, които не
отговарят на неговите стандарти.
Разпродажбите обаче бяха сравнително слаби, тъй като според съобщението на Dow Jones Pfizer и BioNtech са напът да
пуснат 1,3 млрд. ваксини през 2021 г., като съкращаването на тазгодишните доставки с 50 млн. дози ще бъде покрито
бързо. На този фон, акциите на Pfizer поевтиняха с 1,74%.
По-рано в сесията пазарите бяха подкрепени от по-добрите от очакваното данни за работните места. Подадените за
първи път заявления за помощ при безработица достигнаха 712 хил. в седмицата до 28 ноември. Икономистите,
анкетирани от Dow Jones, очакваха 780 хил. заявления.
Междувременно Лидерът на републиканците в Сената Мич Макконъл и председателят на Камарата на представителите
Нанси Пелоси проведоха разговор по телефона за първи път след края на изборите в САЩ в опит да договорят сделка за
стимулиране на икономиката.
Макконъл каза, че е видял „обнадеждаващи знаци“ за постигане на споразумение до края на годината. По-рано той не
одобри двупартийното предложение за пакет от стимули в размер на
„Изглежда, че демократите са отстъпили от искането си за фискални стимули в размер на трилиони долар, което
увеличава вероятността за постигане на сделка до края на годината“, коментира Ян Хациус от Goldman Sachs.
Ръст в Азия
Основните индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно повишения в петък въпреки
новината, че Вашингтон е включил още четири компании в черния си списък за фирми, свързани с китайската армия,
предаде Си Ен Би Си.
Сред компаниите личат имената на най-големия китайски производител на чипове SMIC и държавната петролна
компания China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Листнатите в Хонконг акции на двете компании поевтиняха
съответно с 5,41% и 3,90%.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши от 2,45 пункта, или 0,07%, до 3 444,58 пункта, докато
по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 11,5 пункта, или 0,5%„ до 2 301,83 пункта. Хонконгският измерител
Hang Seng отчете ръст със 107,42 пункта, или 0,4%, до 26 835,92 пункта
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 58,13 пункта, или 0,22%, до 26 751,24 пункта.
Южнокорейският показател Kospi регистрира ръст от 35,23 пункта, ли 1,31%, до 2 731,45 пункта.
В Австралия индексът ASX 200 напредна с 35,23 пункта, или 1,31%, до 2 731,45 пункта.
У нас
Повечето индекси на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно повишения в ранната търговия.
Основният бенчмарк SOFIX отчете ръст от 1,83 пункта, или 0,43%, до 428,74 пункта. BGBX40 се повиши с 0,18 пункта, или
0,18%, до 98,55 пункта. BGTR30 напредна с 0,13 пункта, или 0,03%, до 489,71 пункта. BGREIT се понижи с 0,47 пункта, или
0,35%, до 134,70 пункта.
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√ Растат продажбите на водещите оръжейни компании в света
Обемът на продажби на оръжия и военни услуги на 25-те най-големи компании в света през 2019 г. е бил в размер на 361
милиарда долара. Това е с 8,5 процента повече от предходната година, се съобщава в доклад на Стокхолмския
международен институт за изследване на мира (СИПРИ), предаде ТАСС.
Световният пазар на оръжия миналата година е бил доминиран традиционно от американски компании. Петте найголеми производителя на оръжие са базирани в САЩ с общи продажби от 166 милиарда долара, а общо 12 американски
компании са в класацията на 25-те най-големи в света.
Китайските компании обаче придобиват все по-голям пазарен дял, а за пръв път в класацията влиза производител от
Близкия изток, съобщи ДПА, като се позова на същия доклад.
Световен лидер в търговията с оръжие за поредна година е производителят на изтребителите Ф-35 „Локхийд Мартин" с
продажби, възлизащи на 53,2 милиарда долара през 2019 година. Останалите компании в челната петица са „Боинг",
„Нортроп Груман", „Рейтиън" и „Дженерал дайнамикс".
Сред топ оръжейните производители се нареждат шест компании от Западна Европа, четири от Китай, две от Русия и
една от Обединените арабски емирства.
Увеличението на приходите за основните китайски компании е 5 процента на годишна база и се дължи на започналата
през 2015 г. модернизация на китайската армия, каза пред Франс прес Люси Беро-Сюдро от стокхолмския институт.
Европейската компания „Еърбъс" и френската „Талес", нареждащи се съответно на 13-о и 14-о място, са реализирали
продажби в най-много държави (всяка по 24), изпреварвайки американската „Боинг".
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
Подготвени ли сме за ваксинирането срещу коронавируса - и как ще се осъществява?;
Включване от Китай: какъв е планът за ваксинация там и как се справиха с ограничаването на заразата;
Стратегическите проекти на президентската институция - кои са основните параметри на икономическите и
енергийни предложения;
На прага на новия зимен сезон и ден преди студентския празник. На живо от Банско и В.Търново: ще бъдат ли
спазени мерките и какви са очакванията?;
Кога ще бъде въведено извънредно положение в района между язовирите "Порой" и "Ахелой", за да започне
изграждането на тръбопровода?;
БТВ, "Тази сутрин"
За първите ваксини у нас, плана за поставянето им и ефекта от локдауна -Гост: главният държавен здравен
инспектор доц. Ангел Кунчев;
Скандален случай - Как близки на починал от коронавирус разбраха, че погребват друг човек?;
Защо София се нареди сред градовете с най-мръсен въздух? И как може да бъде изчистен?;
В рубриката „Чети етикета" - Могат ли мокрите кърпички да унищожават вирусите по ръцете ни?;
След финала на „MasterChef" - кой е най-добрият хоби готвач за 2020?;
Нова телевизия, „Здравей, България"
Трябва ли водещите политици и лекари публично да си сложат ваксина, за да убеждават разколебаните?
Разговор с председателя на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров;
Британците първи започват да си бият ваксината на Pfizer. На живо от Лондон - има ли страх или всички бързат
да се възползват?;
Липса на дистанция в магазина и невиждани опашки отвън. Има ли глобени за неспазване на мерките?;
Пиян шофьор помля паркирани автомобили. Кой ще плати щетите?;
Хиляди поискаха да помогнат на децата, които ви показахме как пишат домашни на стар мобилен телефон;
Забавени пратки и стоки с дефекти след голямото онлайн пазаруване на Черния петък. Как да върнем стока, ако
сме жертва на намаленията? Проверка в „На твоя страна";
Търговци от откритите Коледни пазари излизат на протест? На живо от Пловдив - ще могат ли да продават
стоката си?;
Дърво в центъра на София осъмна заобиколено от решетка-карта на града. Кой е авторът?;
Боби Турбото зад маската на Баба Яга. Големият победител във втория сезон на "Маскираният певец".
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Отлагат смяната на водомери и топломери;
в. 24 часа - В междуградските автобуси не пускат хора без маска, но ги разреждат само ако са малко;
в. 24 часа - Руски реактор с американски технологии - хибридната идея на САЩ за АЕЦ "Козлодуй";
в. Монитор - 700 000 у нас без здравни права в пандемията;
в. Монитор - В понеделник пускат търга за пътя от Русе до Велико Търново;
в. Монитор - Министърът на икономиката Лъчезар Борисов: Мерките ще продължат през цялата 2021 г.;
в. Монитор - "Гражданската отговорност" поевтиня с над 10%;
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в. Телеграф - Деца и внуци пребиват родителите си, те крият от срам;
в. Труд - Пенсия над 900 лв. за 115 000 българи;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Дистанционните уреди за парно и топла вода не са задължителни. Засега;
в. 24 часа - Правят невъзможно отнемането на деца от лоши родители;
в. 24 часа - В "Камчия" има вода за 5 месеца, ако не завали;
в. Телеграф - Почиваме 116 дни догодина;
в. Телеграф - Удрят с лихва и таксите по кредита;
в. Труд - 170 000 безплатни винетки изтичат;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Александър Димитров, главен изпълнителен директор на А1 България: Бизнесът трябва да покаже истинска
ангажираност и да дарява не само при пандемия;
в. Монитор - Вицепремиерът по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова:
Договорихме още 50 млн. лв. в подкрепа на туроператори и туристически агенти;
в. Телеграф - Областният управител на област Пловдив д-р Дани Каназирева: Не може при 1100 легла да се разкарват
пациенти;
в. Труд - Проф. д. ист. н. Трендафил Митев - историк и политолог в УНСС пред "Труд": Истината за налагането на
"македонския език" е грозна;
Водещи анализи
в. 24 часа - Пандемията очерта дългосрочен тренд - българинът преоткри живота на село;
в. 24 часа - РСМ няма да е скоро в ЕС, губим си времето;
в. Монитор - Бели биткойни за черни дни;
в. Телеграф - Тайното насилие ражда чудовища;
в. Труд - Няма риск за ликвидността на банковата система;
в. Труд - Профилактика на коронавируса - в очакване на ваксината.
√ Предстоящи събития в страната на 07 декември
София
От 10.00 ч. президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова ще поднесат цветя пред паметника на
Никола Вапцаров на ул. „Московска" 6 по случай 111-ата годишнина от неговото рождение.
От 11.00 ч. ще се проведе уебинар на тема "Въздействие на 5G технологията върху здравето и околната среда".
От 14.00 ч. онлайн Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание.
***
Благоевград
От 19.00 ч. в Драматичен театър „Никола Вапцаров" ще се играе постановката „Панаир на суетата".
***
Добрич
От 08.00 ч. на „Фейсбук" страницата на Младежки център - Добрич ще се проведе представяне на наградените
есета от Областен конкурс за есе на тема „Промени ли ни изолацията към по-добро?".
От 17.00 ч. на площад „Свобода" ще бъдат запалени светлините на коледната елха.
От 19.00 ч. в Драматичен театър „Йордан Йовков" ще се играе спектакълът „Арсеник и стари дантели" - комедия
от Джоузеф Кесълринг.
***
Търговище
- От 17.00 ч. ще бъдат запалени светлините на коледната елха.
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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