Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
АИКБ
√ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА АИКБ БЯХА ПРЕИЗБРАНИ В РЪКОВОДСТВОТО НА SGI EUROPE (УСЛУГИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС
ЕВРОПА) – СОЦИАЛЕН ПАРТНЬОР НА ЕВРОПЕЙСКО РАВНИЩЕ
Проведеното вчера в Брюксел Общо събрание на SGIEurope избра нов председател – г-н Паскал Боло (който е
вицепрезидент на Nantes Metropole и председател на френската секция на SGIEurope) и преизбра д-р Милена Ангелова,
главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България за вицепрезидент до 2022 г., заедно с г-н Филипо
Брандолини (Италия) и г-н Ингберг Либинг (Германия). Предвид важните решения относно Многогодишната финансова
рамка 2021 – 2027, Плана за възстановяване и развитие, преговорите по социални въпроси, данъчно законодателство,
енергетиката в ЕС, както и продължаващата криза във връзка с пандемията от коронавирус, това е сериозна възможност
за АИКБ да участва в правенето на политики в Европа.
Двама от членовете на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) бяха преизбрани
на ръководни длъжности в Съветите към SGIEurope. Това са инж. Стефан Чайков, председател на Българска браншова
камара „Пътища“ и доц. д-р Борислав Великов от „Българска асоциация по водите“.
С мандат до края на 2022 г. Стефан Чайков е отново зам.-председател на Съвета за устойчиво развитие, а Борислав
Великов – зам.-председател на работната група по водни ресурси.
Съветът за устойчиво развитие е създаден през 2013 г., за да улесни и структурира работата, свързана с трансгранични,
интердисциплинарни и междуведомствени въпроси, които изискват принос на експерти с различна компетентност. Целта
му е да гарантира плавно лобиране пред европейските институции, опирайки се на постигнатото в работните групи за
устойчиво развитие (в областите: комуникации, енергетика, околна среда, транспорт и водни ресурси). Основни
приоритети за предстоящия мандат са изменението на климата и ефективното използване на ресурсите. Неговите
инициативи са изключително полезни за ЕС, тъй като са резултат от задълбочена работа, отчитаща разнообразието от
заинтересовани страни, гледни точки и баланса между тях.

Преди 8 години SGIEurope учреди специална работна група по водни ресурси, за да отговори по-адекватно на новите
предизвикателства, произтичащи от измененията в климата, както и от трансграничните политики на ЕС в рамките на
изграждането на единен вътрешен пазар. Работната група участва в различни органи, създадени от Комисията, за да се
подобри прилагането на Рамковата директива за водите и да се насърчат иновациите и подобренията в тяхното
управление. Тя активно изразява позиции и лобира пред вземащите решения в ЕС.
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По повод на преизбирането им, одобрено единодушно от Общото събрание на организацията, д-р Ангелова, инж. Чайков
и доц. Великов бяха поздравени лично от името на Генералния секретар на SGIEurope Валерия Ронцити. Тя им благодари
за досегашната съвместна работа и изрази увереност в успеха на предстоящите им нови задачи.
SGIEurope е официален партньор в социалния диалог на Европейската комисия. Като член на SGIEurope Асоциацията на
индустриалния капитал в България поддържа редовни контакти с институциите и консултативни комитети на
Европейския съюз, участва в изготвянето и променянето на регламенти, директиви и други законодателни актове,
формиращи европейския бизнес климат.
НОВА ТВ
√ Преизбраха представителите на АИКБ в ръководството на SGI Europe
Това се случи на проведено в Брюксел общо събрание
Проведеното в Брюксел Общо събрание на SGIEurope избра нов председател – г-н Паскал Боло (който е вицепрезидент
на Nantes Metropole и председател на френската секция на SGIEurope) и преизбра д-р Милена Ангелова, главен секретар
на Асоциацията на индустриалния капитал в България за вицепрезидент до 2022 г., заедно с г-н Филипо Брандолини
(Италия) и г-н Ингберг Либинг (Германия). Предвид важните решения относно Многогодишната финансова рамка 2021 –
2027, Плана за възстановяване и развитие, преговорите по социални въпроси, данъчно законодателство, енергетиката в
ЕС, както и продължаващата криза във връзка с пандемията от коронавирус, това е сериозна възможност за АИКБ да
участва в правенето на политики в Европа.
Двама от членовете на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) бяха преизбрани
на ръководни длъжности в Съветите към SGIEurope. Това са инж. Стефан Чайков, председател на Българска браншова
камара „Пътища“ и доц. д-р Борислав Великов от „Българска асоциация по водите“.
С мандат до края на 2022 г. Стефан Чайков е отново зам.-председател на Съвета за устойчиво развитие, а Борислав
Великов - зам.-председател на работната група по водни ресурси.
Съветът за устойчиво развитие е създаден през 2013 г., за да улесни и структурира работата, свързана с трансгранични,
интердисциплинарни и междуведомствени въпроси, които изискват принос на експерти с различна компетентност. Целта
му е да гарантира плавно лобиране пред европейските институции, опирайки се на постигнатото в работните групи за
устойчиво развитие (в областите: комуникации, енергетика, околна среда, транспорт и водни ресурси). Основни
приоритети за предстоящия мандат са изменението на климата и ефективното използване на ресурсите. Неговите
инициативи са изключително полезни за ЕС, тъй като са резултат от задълбочена работа, отчитаща разнообразието от
заинтересовани страни, гледни точки и баланса между тях.
Преди 8 години SGIEurope учреди специална работна група по водни ресурси, за да отговори по-адекватно на новите
предизвикателства, произтичащи от измененията в климата, както и от трансграничните политики на ЕС в рамките на
изграждането на единен вътрешен пазар. Работната група участва в различни органи, създадени от Комисията, за да се
подобри прилагането на Рамковата директива за водите и да се насърчат иновациите и подобренията в тяхното
управление. Тя активно изразява позиции и лобира пред вземащите решения в ЕС.
По повод на преизбирането им, одобрено единодушно от Общото събрание на организацията, д-р Ангелова, инж. Чайков
и доц. Великов бяха поздравени лично от името на Генералния секретар на SGIEurope Валерия Ронцити. Тя им благодари
за досегашната съвместна работа и изрази увереност в успеха на предстоящите им нови задачи.
SGIEurope е официален партньор в социалния диалог на Европейската комисия. Като член на SGIEurope Асоциацията на
индустриалния капитал в България поддържа редовни контакти с институциите и консултативни комитети на
Европейския съюз, участва в изготвянето и променянето на регламенти, директиви и други законодателни актове,
формиращи европейския бизнес климат.
Дарик
√ Преизбраха представителите на АИКБ в ръководството на SGI Europe
Това се случи на проведено в Брюксел общо събрание
Проведеното днес в Брюксел Общо събрание на SGIEurope избра нов председател - г-н Паскал Боло (който е
вицепрезидент на Nantes Metropole и председател на френската секция на SGIEurope) и преизбра д-р Милена Ангелова,
главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България за вицепрезидент до 2022 г., заедно с г-н Филипо
Брандолини (Италия) и г-н Ингберг Либинг (Германия).
Предвид важните решения относно Многогодишната финансова рамка 2021 – 2027, Плана за възстановяване и развитие,
преговорите по социални въпроси, данъчно законодателство, енергетиката в ЕС, както и продължаващата криза във
връзка с пандемията от коронавирус, това е сериозна възможност за АИКБ да участва в правенето на политики в Европа.
Двама от членовете на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) бяха преизбрани
на ръководни длъжности в Съветите към SGIEurope. Това са инж. Стефан Чайков, председател на Българска браншова
камара „Пътища“ и доц. д-р Борислав Великов от „Българска асоциация по водите“.
С мандат до края на 2022 г. Стефан Чайков е отново зам.-председател на Съвета за устойчиво развитие, а Борислав
Великов - зам.-председател на работната група по водни ресурси.
Съветът за устойчиво развитие е създаден през 2013 г., за да улесни и структурира работата, свързана с трансгранични,
интердисциплинарни и междуведомствени въпроси, които изискват принос на експерти с различна компетентност.
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Целта му е да гарантира плавно лобиране пред европейските институции, опирайки се на постигнатото в работните групи
за устойчиво развитие (в областите: комуникации, енергетика, околна среда, транспорт и водни ресурси).
Основни приоритети за предстоящия мандат са изменението на климата и ефективното използване на ресурсите.
Неговите инициативи са изключително полезни за ЕС, тъй като са резултат от задълбочена работа, отчитаща
разнообразието от заинтересовани страни, гледни точки и баланса между тях.
Преди 8 години SGIEurope учреди специална работна група по водни ресурси, за да отговори по-адекватно на новите
предизвикателства, произтичащи от измененията в климата, както и от трансграничните политики на ЕС в рамките на
изграждането на единен вътрешен пазар.
Работната група участва в различни органи, създадени от Комисията, за да се подобри прилагането на Рамковата
директива за водите и да се насърчат иновациите и подобренията в тяхното управление. Тя активно изразява позиции и
лобира пред вземащите решения в ЕС.
По повод на преизбирането им, одобрено единодушно от Общото събрание на организацията, д-р Ангелова, инж. Чайков
и доц. Великов бяха поздравени лично от името на Генералния секретар на SGIEurope Валерия Ронцити.
Тя им благодари за досегашната съвместна работа и изрази увереност в успеха на предстоящите им нови задачи.
SGIEurope е официален партньор в социалния диалог на Европейската комисия.
Като член на SGIEurope Асоциацията на индустриалния капитал в България поддържа редовни контакти с институциите и
консултативни комитети на Европейския съюз, участва в изготвянето и променянето на регламенти, директиви и други
законодателни актове, формиращи европейския бизнес климат.
Икономически живот
√ Представители на АИКБ преизбрани на ръководни постове в SGIEurope
Проведеното в Брюксел Общо събрание на SGIEurope (Услуги от Общ интерес Европа) преизбра главния секретар на
Асоциацията на индустриалния капитал в България д-р Милена Ангелова за вицепрезидент до 2022 г., заедно с Филипо
Брандолини (Италия) и Ингберг Либинг (Германия).
Двама от членовете на Националния съвет на АИКБ също бяха преизбрани на ръководни длъжности в Съветите към
SGIEurope. Това са инж. Стефан Чайков, председател на Българска браншова камара „Пътища“ и доц. д-р Борислав
Великов от „Българска асоциация по водите“.
С мандат до края на 2022 г. Стефан Чайков е отново зам.-председател на Съвета за устойчиво развитие, а Борислав
Великов – зам.-председател на работната група по водни ресурси.
За нов председател на SGIEurope е избран Паскал Боло, вицепрезидент на Nantes Metropole и председател на френската
секция на организацията.
От АИКБ изтъкват, че предвид важните решения относно Многогодишната финансова рамка 2021 – 2027, Плана за
възстановяване и развитие, преговорите по социални въпроси, данъчно законодателство, енергетиката в ЕС, както и
продължаващата криза във връзка с пандемията от коронавирус, тези препотвърдени ръководни постове са сериозна
възможност за асоциацията да участва в правенето на политики в Европа.
Съветът за устойчиво развитие е създаден през 2013 г., за да улесни и структурира работата, свързана с трансгранични,
интердисциплинарни и междуведомствени въпроси, които изискват принос на експерти с различна компетентност. Целта
му е да гарантира плавно лобиране пред европейските институции, опирайки се на постигнатото в работните групи за
устойчиво развитие (в областите: комуникации, енергетика, околна среда, транспорт и водни ресурси). Основни
приоритети за предстоящия мандат са изменението на климата и ефективното използване на ресурсите. Неговите
инициативи са изключително полезни за ЕС, тъй като са резултат от задълбочена работа, отчитаща разнообразието от
заинтересовани страни, гледни точки и баланса между тях.
Преди 8 години SGIEurope учреди специална работна група по водни ресурси, за да отговори по-адекватно на новите
предизвикателства, произтичащи от измененията в климата, както и от трансграничните политики на ЕС в рамките на
изграждането на единен вътрешен пазар. Работната група участва в различни органи, създадени от Комисията, за да се
подобри прилагането на Рамковата директива за водите и да се насърчат иновациите и подобренията в тяхното
управление. Тя активно изразява позиции и лобира пред вземащите решения в ЕС.
По повод на преизбирането им, одобрено единодушно от Общото събрание на организацията, д-р Ангелова, инж. Чайков
и доц. Великов бяха поздравени лично от името на Генералния секретар на SGIEurope Валерия Ронцити. Тя им благодари
за досегашната съвместна работа и изрази увереност в успеха на предстоящите им нови задачи.
SGIEurope е официален партньор в социалния диалог на Европейската комисия. Като член на SGIEurope Асоциацията на
индустриалния капитал в България поддържа редовни контакти с институциите и консултативни комитети на
Европейския съюз, участва в изготвянето и променянето на регламенти, директиви и други законодателни актове,
формиращи европейския бизнес климат.
BG Predpriemach
√ Преизбраха д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, за вицепрезидент на SGI Europe
Проведеното в Брюксел Общо събрание на SGIEurope (Услуги от Общ интерес Европа) избра нов председател – Паскал
Боло , който е вицепрезидент на Nantes Metropole и председател на френската секция на SGIEurope и преизбра д-р
Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България за вицепрезидент до 2022 г.,
заедно с г-Филипо Брандолини, Италия и Ингберг Либинг, Германия. Предвид важните решения относно
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Многогодишната финансова рамка 2021 – 2027, Плана за възстановяване и развитие, преговорите по социални въпроси,
данъчно законодателство, енергетиката в ЕС, както и продължаващата криза във връзка с пандемията от коронавирус,
това е сериозна възможност за АИКБ да участва в правенето на политики в Европа.
Двама от членовете на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) бяха преизбрани
на ръководни длъжности в Съветите към SGIEurope. Това са инж. Стефан Чайков, председател на Българска браншова
камара „Пътища“ и доц. д-р Борислав Великов от „Българска асоциация по водите“.
С мандат до края на 2022 г. Стефан Чайков е отново зам.-председател на Съвета за устойчиво развитие, а Борислав
Великов - зам.-председател на работната група по водни ресурси.
Повече по темата на www.bica-bg.org
В. Банкеръ
√ Втората пенсия излиза от мъглата
Тя ще се изплаща по три начина
Втората пожизнена пенсия ще е минимум 15% от минималната отпускана от НОИ. Разплащането ще става по три начина –
най-малките суми директно, малко по-големите – разсрочено, а най-големите – пожизнено. Това заявиха Васил Велев,
председател на АИКБ и Димитър Манолов, председател на КТ „Подкрепа”.
Това е един от спорните въпроси – кога можем да прехвърлим партидата си от универсален пенсионен фонд (УПФ) в
НОИ, коментира Велев. Той не пропусна да каже, че всички социални партньори подкрепили законопроекта. Всъщност КТ
"Подкрепа" не подкрепи промените според официалното съобщение на правителствената пресслужба.
Като председател на АИКБ, Велев обясни, че водената от него организация не подкрепя прехвърлянето, но след като ще
се прехвърля, трябва да става точно преди момента на пенсиониране. Само тогава може да се прецени, категоричен е
той.
Хората масово нямат представа за какво става дума, коментира председателят на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов, като
и двамата с Велев са на едно мнение, че има много малко хора, които разбират, може би защото и обучението по
математика не е достатъчно. Според него, срокът за решение за прехвърляне на партида трябва да е по-дълъг. „Ясно е,
че тези, които управляват техните пари, не го правят про боно”, продължи Манолов по адрес на УПФ, като твърди, че
прехвърлена партида от УПФ в НОИ не значи, че комисионните за управление спират да текат. Настоях пенсионните
дружества да дадат опция – нещо като калкулаторче, за да може да се види кой вариант е по-изгоден за съответния
човек, добави Манолов.
Тази сметка ще е вярна в момента на пенсиониране – една година по-рано няма да е вярна, настоя Велев. Манолов
обясни, че като цяло осигуряващите се на по-големи суми ще имат по-голяма полза от УПФ. Когато остане пенсия след
като получателят ѝ почине, тя може да се унаследи, обясни Манолов.
Предвидените в законопроекта пенсионни продукти от УПФ са три.
1. Пожизнена пенсия за старост от УПФ - изплаща се, когато размерът средствата по индивидуалната партида на
осигуреното лице позволява отпускането на пожизнена пенсия за старост в месечен размер не по-малък от 15% от
размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
(КСО), който от 1 юли 2020 е 250 лв. В това отношение обаче има и още едно разделение: - пожизнени пенсии под
формата на обикновен анюитет (при смърт на осигуреното лице плащанията се прекратяват) - пожизнени пенсии с
анюитет с гарантиран период или гарантирана сума (при ранна смърт пенсията се изплаща на наследниците в рамките на
гарантирания период или до размерите на гарантираната сума)
2. Разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида - изплаща се, когато средствата по индивидуалната
партида на осигуреното лице са недостатъчни за отпускането на пожизнена пенсия за старост от УПФ, но надвишават
трикратния размер на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО.
3. Еднократно изплащане на средствата по индивидуалната партида - изплаща се, когато размерът на средствата по
индивидуалната партида на осигуреното лице е по-малък от трикратния размер на минималния размер на пенсията за
осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО.
„Частните пенсионни фондове държат в българските банки кеш в размер на над 1 млрд. лева. Готови сме тези пари да ги
платим на населението. И това ще стане почти веднага. Законът регламентира да има възможности за плащания - изцяло
възстановяване на сумата от партидата, разсрочено или пожизнено плащане“. Това обясни Даниела Петкова, член на
Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и шеф на ПОД "Доверие"
Тя поясни, че хората имат права да си получат парите при навършване на възраст, за разлика от правата при получаване
на държавна пенсия, където освен възраст се изисква и стаж.
„80% от хората, от жените, при навършване на възраст имат интерес да си вземат еднократно или разсрочено парите.
Около 25% от жените, които имат натрупани в партидите си до 2500 лева, вероятно нямат стаж и все още няма да имат
възможност да се пенсионират. Около 50% от жените биха получили минимална пенсия от ДОО, тя е гарантирана и не би
могла да се преизчислява, а те еднократно или разсрочено ще си получат сумите от универсалния фонд“.
Даниела Петкова е категорична, че в условията на настоящата криза трябва да се даде възможност фондовете да плащат
пари на хората, като за тези с минимална пенсия от НОИ това ще е най-изгодно, тъй като ще получат и парите от
партидите си:
„Около 50% ще си получат отново еднократно или разсрочено сумите от универсален фонд в един много важен от тях
момент. Не е малко да получиш сума от 6000 - 7000 лева, защото долу-горе това е границата, над която вече сумите по
партидите са достатъчни, за да започне да се изчислява пожизнена пенсия“.
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Хора с пари във фондовете между 8000 и 13 000 лева ще имат пожизнени пенсии между 50 и 70 лева и те трябва да
преценяват дали ще е по-изгодно да вземат една или две пенсии, като проверят какво би им отпуснал НОИ. 10 на сто от
осигурените за втора пенсия имат над 15 000 лева. За тях прогнозите сочат:
„Сумарно пенсионният им доход ще бъде по-висок, отколкото, ако получават само държавна пенсия“.
Петкова изрази опасения, че в последния момент нещо може да се промени в законодателството за втория стълб, така че
да се попречи на хората да имат достъп до парите:
„Прави се, за да се прехвърлят парите в НОИ... Искаме ускорен достъп до парите на хората в универсалните фондове,
антикризисна мярка е. Единственото което се иска държавата, политиците, синдикатите да разрешат да си ги получат“.
Петкова посочи, че до този момент най-високата пенсия, която е изчислена, е 173 лева.
Expert.bg
√ Колко голяма втора пенсия се очаква да получим
Втората пожизнена пенсия ще е минимум 15% от минималната отпускана от НОИ. Разплащането ще става по три начина –
най-малките суми директно, малко по-големите – разсрочено, а най-големите – пожизнено. Това заявиха Васил Велев,
председател на АИКБ и Димитър Манолов, председател на КТ "Подкрепа".
Това е един от спорните въпроси – кога можем да прехвърлим партидата си от универсален пенсионен фонд (УПФ) в
НОИ, коментира Велев. Той не пропусна да каже, че всички социални партньори подкрепили законопроекта. Всъщност КТ
"Подкрепа" не подкрепи промените според официалното съобщение на правителствената пресслужба.
Като председател на АИКБ, Велев обясни пред БНТ, че водената от него организация не подкрепя прехвърлянето, но след
като ще се прехвърля, трябва да става точно преди момента на пенсиониране. Само тогава може да се прецени,
категоричен е той.
Хората масово нямат представа за какво става дума, коментира председателят на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов, като
и двамата с Велев са на едно мнение, че има много малко хора, които разбират, може би защото и обучението по
математика не е достатъчно. Според него, срокът за решение за прехвърляне на партида трябва да е по-дълъг. "Ясно е,
че тези, които управляват техните пари, не го правят про боно", продължи Манолов по адрес на УПФ, като твърди, че
прехвърлена партида от УПФ в НОИ не значи, че комисионните за управление спират да текат.
Настоях пенсионните дружества да дадат опция – нещо като калкулаторче, за да може да се види кой вариант е поизгоден за съответния човек, добави Манолов. Тази сметка ще е вярна в момента на пенсиониране – една година порано няма да е вярна, настоя Велев, докато Манолов обясняваше, че като цяло осигуряващите се на по-големи суми ще
имат по-голяма полза от УПФ.
Когато остане пенсия след като получателят ѝ почине, тя може да се унаследи, обясни Манолов. Когато пенсията е
пожизнена, не може да са наследяеми, но докато още се плащат по график, може, уточни Велев. Става въпрос само за
пенсиите от УПФ.
Предвидените в законопроекта пенсионни продукти от частните фондове:
1. Пожизнена пенсия за старост от УПФ - изплаща се, когато размерът средствата по индивидуалната партида на
осигуреното лице позволява отпускането на пожизнена пенсия за старост в месечен размер не по-малък от 15% от
размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
(КСО), който от 1 юли 2020 е 250 лв. В това отношение обаче има и още едно разделение:
- пожизнени пенсии под формата на обикновен анюитет (при смърт на осигуреното лице плащанията се прекратяват)
- пожизнени пенсии с анюитет с гарантиран период или гарантирана сума (при ранна смърт пенсията се изплаща на
наследниците в рамките на гарантирания период или до размерите на гарантираната сума)
2. Разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида - изплаща се, когато средствата по индивидуалната
партида на осигуреното лице са недостатъчни за отпускането на пожизнена пенсия за старост от УПФ, но надвишават
трикратния размер на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО.
3. Еднократно изплащане на средствата по индивидуалната партида - изплаща се, когато размерът на средствата по
индивидуалната партида на осигуреното лице е по-малък от трикратния размер на минималния размер на пенсията за
осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО.
Investor.bg
√ Бизнесът иска да бъде подкрепен с поне още 2 млрд. лв. по националния план
Мярката 60/40 трябва да бъде преработена в 100/75 според организацията
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) счита предложения сега Национален план за възстановяване и
устойчивост за едва първа версия, която ще бъде коригирана след консултации със заинтересованите страни. Това каза
Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията, в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.
Според Асоциацията предложеният план дава аналогов отговор на цифрови предизвикателства. С оглед на това за
реална подкрепа и развитие на бизнеса трябва да бъдат отделени поне още 2 млрд. лева, а не тези средства да се
насочват към сграден фонд и енергийна ефективност.
„В момента най-голямото предизвикателство пред бизнеса е да преживее втория локдаун“, каза гостът. Ангелова обясни,
че към момента са подадени 1500 заявления по мярката за подкрепа на служителите, пуснати в неплатен отпуск, като се
обхващат 6000 работници. Също така за периода на блокадата е предвидена държавна подкрепа за компенсиране на
загубените обороти в размер на 10% за големите търговски обекти и 20% за всички други затворени компании.
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„Мярката 60/40 трябва да бъде преработена и да стане 100/75+ или дори 80, тоест работодателите да заплащат пълното
възнаграждение на служителите си, а държавата да поеме компенсацията за неотработеното време“, поясни гостът.
Ангелова коментира и срещата на върха на Европейския съюз в четвъртък, където трябва да бъде постигнато съгласие,
както за многогодишната финансова рамка на съюза, така и за Brexit.
„Провалът на преговорите с Обединеното кралство ще бъде един допълнителен фактор, който ще усложни обстановката,
но повечето загуби ще бъдат понесени от Великобритания“, посочи тя.
Manager.bg
√ Колко часа всъщност е един дистанционен работен ден?
Все по-уморени, склонни към бърнаут, залитащи между перфекционизма и неглижирането на задачите според оценката
на началниците или отсъствието й или според вътрешната мотивация, стъписани от новите сметки за режийни разходи в
семейния бюджет, принудени да отделят време и за да помагат на децата "в движение". Така се чувстват все повече
българи, които през последните близо девет месеца по принуда започнаха дистанционна работа. Тези изводи се
очертават в интервю на БТА с Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите на
Българската стопанска камара /БСК/ и с директора "Индустриални политики" в Асоциацията на индустриалния капитал в
България /АИКБ/ Теодор Дечев.
Около 40 на сто от работодателите са въвели частичен или пълен режим на дистанционна работа
Данните от годишната анкета на БСК показват, че около 40 на сто от работодателите са въвели частична или пълна
дистанционна работа в своите компании, като практически няма незасегнат сектор, коментира Томчо Томов.
Приблизително подобни са били данните и през пролетта на тази година, когато беше въведен и почти пълен локдаун в
държавата.
АИКБ не е провеждала представително изследване за работата от разстояние в настоящия момент, но можем с увереност
да заявим, че за кратък срок е достигнат делът на работещите от разстояние от април, коментира за БТА директорът
"Индустриални политики" в АИКБ Теодор Дечев. Той допълни, че някои компании са продължили да работят
дистанционно и след вдигането на ограничителните мерки. Много отделни служители също са предпочели да останат да
работят от разстояние.
Всички знаят простата формула, че всяка работа, която се извършва с помощта на компютър, в повечето случаи може да
се пригоди за извършване от разстояние, респективно - и от дома, коментира Дечев. Така че, трябва да говорим не само
за сектори, в които е приложима дистанционната работа, а и за работни места. В едно стоманодобивно предприятие
непрекъснатото металолеене няма как да премине към "работа от разстояние", но примерно, счетоводителите спокойно
могат да си останат у дома, коментира Дечев.
През интернет е много по-изморително
"Проучванията показват, че общуването през интернет платформи е много по-изморително за служителите, отколкото
срещите лице в лице. В дългосрочен план тази практика ще има вредно въздействие върху здравето и
производителността на служителите. Засилва се опасността от бърнаут. Възникват проблеми в екипното взаимодействие
и менторството", каза Томчо Томов.
След първоначалната радост от чувството на свобода в преценката и вземането на решения в работата, дойде и умората
от безкрайния дистанционен работен ден на няколко фронта - работник - от 8.00 ч. - неизвестно докога, учител - в същия
период (когато децата преминаха на дистанционно обучение), шеф готвач - постоянна заетост с доставка по стаите на
хоум офиса, психолог, логистик-снабдител (според това какъв прозорец за пазаруване ще бъде предложен от
управляващите), медиатор между няколко поколения в семейството и дори парамедик - все пак някой трябва да
контролира домакинството да си пие витамините по график, главен хигиенист на фамилията (пандемия е) и
задължително оптимист - човекът с фенера, който се пъха в тунела на всеки член на семейството, за да открие
индивидуалния му изход (24-часова заетост).
Свръхнатоваренот и при работата от дистанция
Експертните наблюдения на Томчо Томов на персоналните ни усещания за разнопосочната ни и безкрайна дистанционна
трудова заетост показват, че е трудно да се даде еднозначна оценка дали производителността ни се повишава, или не,
но за по-голямата част от персонала тя се повишава, дори се наблюдава свръхнатовареност в някои случаи.
Онлайн ангажираността предполага гъвкавост на работното време, липса на фиксирани часове за работа и, в тази връзка,
вкл. има възможност за удължаване на работния ден, коментира Томчо Томов. Според него, при дистанционната работа
се измерва ефективността, качеството и срочността на изпълнените задачи, не толкова продължителността на работния
ден, т.е. мерим не количествено, а качествено.
Според Теодор Дечев, в много случаи самите служители разпределят изпълнението на служебните си задължения по
предпочитан от тях начин в рамките на денонощието, който се различава от стандартния непрекъснат осемчасов работен
ден. Възникващите възможности за допълнително ангажиране с учебния процес на децата им, довежда при част от
работещите родители до изместване на времето за работа в други часови пояси, посочи Дечев. По отношение на
възможностите за злоупотреба, според него, в много държавни институции в условията на дистанционна работа се
възпроизвеждат злоупотреби с работното време, които се извършваха и преди началото на пандемията.
Работата никога не свършва...
Тези, които работят много, често работят извънредно, но този труд не се заплаща, защото ръководителите на звената
прилагат формулата "извънредно работят тези, които не умеят да се вместят в осемчасовия работен ден", заяви Теодор
Дечев и допълни, че при дистанционната работа тази формула може да се прилага още по-успешно. В частния сектор
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подобен режим е несравнимо по-рядък, защото никой не би търпял фигурантите, които на практика експлоатират
добрите служители, смята Дечев.
Според него, където спецификата на работата позволява да се работи от разстояние, производителността на труда не се е
намалила. "Създава се впечатление, че поне в периода април - май работещите от разстояние се трудеха дори поинтензивно на някои места", коментира експертът. Според него, спецификата на работата от разстояние позволява
постоянна връзка, от една страна, между мениджърите и работещите и служителите, а от друга - между самите
работници, така че това в определена степен дори благоприятства производителността на труда.
При дистанционната работа се подобрява делегирането на задачи и контролът се насочва към оценката на крайните
резултати в изпълнението. Това повишава автономността на служителите и подобрява качеството на обратната връзка,
отбеляза Томчо Томов и допълни, че се използват информационни технологии за управление и мониторинг на
процесите, допълнително програмно софтуерно осигуряване и се засилва вниманието към защитата на данните и
киберсигурността.
Според Теодор Дечев, по принцип, работата от разстояние благоприятства създаването на по-неформални отношения
между мениджъри и работници и служители. Според него е рано да се направят обобщения и за промените в
общуването между работниците, защото периодът на прилагане на ограничителните мерки беше сравнително кратък.
Още повече, че върху психологическия фон много по-силно влияние е оказало самото състояние на стрес от пандемията,
отколкото преместването на работното място у дома.
Повече за по-малко
Томчо Томов отбеляза, че въпреки по-голямата ни ангажираност при дистанционната работа, засега системите за
стимулиране на работниците не са променени. В БСК нямат данни за стопански ръководители на фирми, които са минали
на дистанционна работа, да покриват някои от разходите на работниците им - ток, интернет и други.
Според Теодор Дечев, едва ли работодателите биха покрили сметките за ток на подчинените си, защото работата от
разстояние не довежда до съществени различия в битовите сметки, но е възможно да се финансира преминаването на
по-добри абонаментни планове за интернет и други подобни решения. Според него, е възможно и у нас да се приложи
световната практика служителите да работят в така наречените "телецентрове" - офис центрове с високоскоростен,
широколентов интернет и обособени голям брой индивидуални работни места, които се взимат под наем. Ако се запази
устойчива тенденция към преминаване на работа от разстояние, ще възникнат и други по-иновативни подходи за
подобряване на работната среда и на мотивацията на работещите, смята Теодор Дечев.
От БСК смятат, че практиката с дистанционната работа ще продължи, особено при фирмите, които са инвестирали поактивно в информационни и софтуерни решения. Според Теодор Дечев от АИКБ, има твърде много специфики в
отделните отрасли и в отделните компании, които трудно могат да бъдат отчетени, за да се определи каква част от
фирмите ще се върнат към режима си на работа от преди пандемията. Със сигурност обаче, можем да очакваме като
бизнес резултат забавяне на търсенето на нови офис площи след излизането ни от пандемията, коментира Дечев. Според
него причините ще бъдат две - едната е, че фирмите ще бъдат много предпазливи преди да влизат в разходи за нови
офис площи, и втората - че мнозина ще потърсят алтернативата на дистанционната работа. Тя вече е така да се каже
"проверена в боя", доказано е, че е технологически напълно изпълнима, а дори и най-консервативните мениджъри са се
убедили, че този начин на работа не саботира реда и контрола в компаниите, допълни Дечев.
Време за реформи
Томчо Томов напомни, че БСК отдавна настоява за цялостна реформа в трудовото законодателство (вкл. нов Кодекс на
труда), така че то да отговори на съвременните реалности. Част от тези реалности са дистанционните форми на труд,
които следва да намерят отражение и в КТ. Работата от разстояние поставя някои въпроси, свързани с оценката на риска,
подобряването на условията на труд, измерване на параметрите в работната среда, действия и отговорности при трудови
инциденти, които трябва да намерят адекватен отговор в трудовото законодателство, коментира експертът.
Според Теодор Дечев, не са необходими промени в КТ относно дистанционната работа. В България работата от
разстояние е регламентирана чрез прилагане в законодателството на споразумение, сключено между социалните
партньори, специално за дистанционната работа. В законодателен план е необходимо да се въведе нормативна уредба
на престоите на работната сила за случаите, когато те се дължат на заповед на компетентен държавен орган, заяви Дечев
и напомни, че това е съвместно искане на АИКБ и КНСБ.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНР
√ НС обсъжда окончателно увеличаване на извънредния труд на 300 часа за година
Народното събрание ще обсъди окончателните промени в Кодекса на труда, които предвиждат увеличение на
допустимия извънреден труд от 150 до 300 часа годишно.
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Депутатите ще обсъдят общия законопроект на Министерския съвет и на „Обединени патриоти“. В него се предвижда с
колективен трудов договор да може да се уговаря по-голяма продължителност на извънредния труд, но не повече от 300
часа през една календарна година.
Промяна, срещу която категорично се обявиха от БСП. Левицата дори умишлено предизвика прекъсване на последното
пленарно заседание, за да осуети промяната за увеличаване на допустимите часове извънреден труд от 150 на 300 часа.
Мотивите от депутата Надя Клисурска:
„Българските работници са хора, а не роби. Извънредният труд не означава по-големи възнаграждения и заплати. той
означава рискове, ниска ефективност в работата, той означава риск за здравето за всеки български работник“.
Освен увеличаване на времето за извънреден труд, се предлагат промени в сумираното изчисление на работното време,
с които се намалява срокът за неговото изчисляване от шест на четири месеца. Дава се и възможност при колективно
договаряне този срок да бъде увеличен на една година.
Измененията в Кодекса на труда предвиждат и намаляване на изискуемия стаж на четири месеца за ползване на
годишен отпуск, в случаите на постъпване за първи път на работа. В окончателните текстове в Кодекса на труда се
предлага официалният празник на 24 май да се нарича „Ден на българската писменост, просвета и култура“.
√ Комисия на НС гледа освобождаването на ваксините срещу Covid-19 от ДДС
Бюджетната комисия ще разгледа на второ четене промяната в Закона за ДДС, с която ваксината срещу коронавируса ще
бъде освободена от косвения данък.
Ваксинацията ще бъде доброволна и безплатна за хората, което означава, че ще бъде платена от бюджета.
С промените се урежда и данъчното облагане след Брекзит, като по смисъла на този закон Северна Ирландия ще
продължи да се третира като държава членка на Европейския съюз, въпреки че след транзитния период това няма да е
така.
√ Екатерина Захариева приема спецпредставителя на Скопие Владо Бучковски
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева ще приеме днес специалния представител на
Северна Македония за България Владо Бучковски. Очаква се той да разговаря и с премиера Бойко Борисов и
вицепремиера Красимир Каракачанов и президента Румен Радев.
В интервю за БНР дни преди визитата си проф. Бучковски коментира, че правителството в Скопие е наясно, че трябва да
изготви пътна карта, с която да покаже, че се придържа плътно към изпълнението на Договора за добросъседство с
България.
„Вярвам, и го знам, че докато ние разговаряме, екипите на министерствата на външните работи – на България и нашето,
работят по формулировките, които ще покажат, че и без подкрепа от когото и да е било, макар че в този момент го
имаме председателството на Германия, което е голяма подкрепа, ние от Западните Балкани, ние съседите, които имаме
обща история, можем да намерим решение за общото ни бъдеще“, каза Бучковски.
√ Бюджет 2021 вече е действащ закон
Държавният бюджет за 2021 година е обнародван в „Държавен вестник”. Публикувани са и промените в Закона за ДДС, с
което ключовите закони за финансовата рамка за догодина вече са обнародвани.
Над 5,48 милиарда лева дефицит очаква хазната ни през 2021 година, както е заложено в обнародвания днес в
"Държавен вестник" бюджет.
Осигуряват се повече пари за редица сфери, най-големите от които са социалните дейности, здравеопазването и
образованието.
Още през октомври, когато бе представен проектът на документа, финансовият министър Кирил Ананиев го определи
като „антипандемичен”, тъй като, ако изключим сериозните харчове за овладяване на пандемията от Covid-19 и
съпътстващата я икономическа криза, фискалната позиция на страната ни би била много по-добра.
С Бюджет 2021 за трети път се актуализира и тазгодишната финансова рамка, чиито промени се наложиха заради
пандемията от коронавирус. И през 2020 година фискът ще завърши на минус.
Бюджетите на държавното обществено осигуряване и здравната каса бяха обнародвани миналата седмица, но
държавният бюджет се забави заради казуса с бързите кредити и ветото на президента Румен Радев върху двойното
оскъпяване на главницата при просрочие.
Правната колизия около текстовете бе преодоляна, според управляващите от ГЕРБ и забавена във времето, според
опозицията от БСП.
В. Банкеръ
√ Вторият локдаун надигна голяма вълна от безработица
Националната статистика отчете рязко увеличение на новорегистрираните безработни в бюрата по труда през първата
седмица на декември - до 14 257 души. За сравнение седмица по-рано (23 - 29 ноември) броят на новите безработни е
бил 6309 души.
Данните сочат, че регистрираните в бюрата по труда от 3 февруари до 6 декември са малко над 361 000 души.
Същевременно за този период на работа са постъпили малко над 227 500 души.
На фона на нарастващата безработица в понеделник премиерът Бойко Борисов се похвали, че правителството е
изхарчило над 1,1 млрд. лв., за да подпомогне бизнеса, който е засегнат от пандемията. Въпреки това Борисов съобщи,
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че "всичко в държавата ще бъде отворено от 21 декември", защото " това е най-добрата мярка срещу икономическата
криза".
Все пак министър-председателят съобщи, че икономическите мерки като "60/40" ще продължат да действат. Предстои
правителството да пусне нова схема, според която за икономическите дейности извън търговията помощта ще е 20% от
загубените обороти, а за сектор Търговия – 10%. Схемата ще обхване всички бизнеси, които са засегнати от
ограничителните мерки, но не и тези, които търпят спад на оборота, без да са затворени.
√ Министрите ще обсъдят стратегията за демографско развитие на населението у нас
Министерският съвет ще заседава днес, съобщиха от пресцентъра на правителството. В предварителния дневен ред има
24 точки.
Министрите ще обсъдят отчет за 2019 г. за изпълнение на актуализираната национална стратегия за демографско
развитие на населението в България (2012- 2030 г.). Вносител е министърът на труда и социалната политика.
Правителството ще одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закон за пчеларството, който е внесен от
министъра на земеделието, храните и горите.
В дневния ред е и проект на решение за утвърждаване на актуализирани годишни разчети на сметката за средствата от
ЕС на Държавен фонд „Земеделие” за 2020 година. Вносител е министърът на земеделието, храните и горите.
Министрите ще обсъдят проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за осигуряване на
ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 в училищата и в
центровете за специална образователна подкрепа за сметка на икономии на разходи и/или трансфери по бюджетите на
други първостепенни разпоредители с бюджет по държавния бюджет за 2020 година. Документът е внесен от министъра
на образованието и науката.
√ Фондът InvestEU: ЕС обяви още 400 млрд. евро за инвестиции
Европейските институции одобриха нов инструмент за стратегически, устойчиви и иновативни инвестиции, наречен
Invest EU, който ще подкрепя инвестициите и ще гарантира опростен достъп до финансиране.
По настояване на Европейския парламент този фонд ще предоставя капиталова подкрепа на малки и средни
предприятия, които са били негативно засегнати от кризата.
Освен това въпросният фонд ще продължи инвестициите в производството на фармацевтични продукти, медицински
изделия и консумативи, които са от решаващо значение в разгара на пандемията.
В общи линии чрез InvestEU трябва да бъдат финансирани устойчиви проекти, които могат да докажат положителното си
въздействие върху околната среда, климата и социалната сфера.
Европейската гаранция от около 26 милиарда евро (по текущи цени) се очаква да мобилизира 400 милиарда евро
допълнителни инвестиции в целия Европейски съюз, които ще бъдат разпределена в четири цели.
Най-много средства са предвидени за устойчива инфраструктура - около 9,9 милиарда евро. Следват средствата за
изследвания, иновации и цифровизация, както и за малки и средни предприятия съответно 6.6 и 6.9 млрд. евро, а на
последно място е целта социални инвестиции и умения с около 2,8 млрд. евро.
Също така Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), който ще допринесе за изпълнението на програмата Invest EU, ще
получи допълнително финансиране от 375 милиона евро, съобщиха от Европарламента.
"Икономическото възстановяване се нуждае не само от публични, но и от частни инвестиции и InvestEU ще може да
мобилизира около 400 милиарда евро за ключови проекти за ЕС", казват евродепутатите.
Европейската комисия приветства споразумението, постигнато от между Европарламента на Съвета, но то тепърва ще
трябва да бъде одобрено от комисиите по бюджети и по икономически и парични въпроси, последвано от гласуване в
пленарна зала. Съветът на Европейския съюз също трябва да одобри сделката.
√ Андрей Новаков предлага „бърза писта“ за големите инфраструктурни проекти на ЕС
Европейската комисия да прилага ускорени процедури за подготовка и одобрение на големите инфраструктурни проекти
в ЕС. Това предложи евродепутатът от ГЕРБ / ЕНП Андрей Новаков на членовете на комисията по бюджетен контрол в
Европарламента. По думите му това ще намали бюрокрацията и стратегическите инвестиции ще носят навременни
резултати и възвращаемост в икономиката. Новаков отправи своите препоръки при представянето на доклад на
Европейската сметна палата, посветен на напредъка в реализирането на транспортни инфраструктурни инвестиции от
стратегическа важност за ЕС. Изследването се основава на анализ на 8 проекта от 13 държави (България не е сред тях) и
показва, че средното забавяне в изпълнението на големите инфраструктурни проекти в Европа е 11 години.
Българският евродепутат препоръчва ЕК да утвърди механизъм за предварителна консултация с държавите-членки, така
че да се гарантира максимална изчерпателност и яснота за инвестиционните намерения още на ниво подаване на
апликационната форма. По думите му утвърдената към настоящия момент практика на ЕК да се произнася със
забележки по вече оформена документация може да забави процеса с години. Според него е важно също Комисията да
предоставя по-бързо становищата си по екологичните оценки на проектите. След отпадането на раздела за големи
инфраструктурни инвестиции от Общия регламент за управление на Структурните и Кохезионния фондове на ЕС е
необходимо да бъдат разработени общоевропейски минимални изисквания за финансова и икономическа оценка, в това
число и такива за проектна зрялост и възвръщаемост. По този начин ще бъде постигната яснота и последователност както
в подготовката, така и в одитирането на проектите.
---

9

Андрей Новаков представлява България в ЕП за втори пореден мандат. Той е член на Комисията по бюджетен
контрол (CONT) и представлява Европарламента в преговорите за бюджета на ЕС за 2021 г. Освен с работата си по
Общия регламент за управление на средствата от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, той отговаря и за
пакета за преодоляване на последиците от COVID кризата REACT-EU. Новаков е координатор в Комисията по
регионално развитие (REGI) и участва в още две комисии - Комисията по бюджети (BUDG) и Комисията по транспорт
и туризъм (TRAN).
√ Банките взеха глътка въздух, но на хоризонта се задават още проблеми
Банковата система остава силно зависима както от състоянието на икономиката, така и от политическите
настроения, които хвърлиха страната ни във втори, макар и частичен, локдаун. Това се вижда от данните за
състоянието на банковия сектор към края на октомври - месец, който се оказва по-силен за кредитните
институции от гледна точка на печалбата. Банките бележат растеж на печалбата в размер на 95 млн. лв., като
тя достига 796 млн. лева. Спрямо същия период на 2019 г. обаче картинката не е никак розова - печалбата на
банките се свива с 598 млн. лв. или с почти 43 процента.
Резултатът от сегашния октомври се разглежда като малка "глътка въздух" за сектора преди втория локдаун, който води
със себе си нови сериозни предизвикателства.
За постигната през октомври печалба обяснение може да бъде намерено в намаляването на разходите за обезценка на
активите - т.нар. провизии. На годишна база обаче тези разходи остават високи, като възлизат на 691 млн. лв. за първите
десет месеца на 2020 г. при 385 млн. лв. година по-рано. По това направление тепърва се очаква раздвижване, тъй като
съгласно прилагането на Международния стандарт за финансово отчитане 9 (МСФО 9), банките правят прогнози за
потенциалните си обезценки от бъдещи кредитни загуби, вследствие на COVID-19, чрез собствени модели.
Начисляваните след това провизии, са преди конкретното негативно проявление на обезценките по даден кредит.
След изпратената от Европейския банков орган на 2 декември (сряда) "спешна депеша" за удължаването на
мораториума по кредитите и бързата ответна реакция на БНБ, сега се очаква решението на Асоциацията на банките.
Според данните на БНБ, към 31 октомври вече е изтекла отсрочката по заеми за около 500 млн. лв., което значи, че точно
в условията на локдаун бизнесът трябва да възстанови плащанията си към банките, затова не е изключено и да се появят
затруднения.
Под действието на мораториума към края на октомври остават кредити за 8.53 млрд. лева. Засега се вижда само, че
общият размер на рисковите експозиции се увеличава с 1.5 млрд. лв. (2.4%) спрямо юни.
В последния си анализ Асоциацията на банките отчете, че въпреки че нивото на необслужвани кредити в България е над
средното за ЕС, характерна за банковата система у нас е по-високата степен на покритие на брутните необслужвани
кредити, в сравнение със средното ниво на обезценка за страните от ЕС.
"Към края на третото тримесечие на 2020 г. степента на покритие на брутните необслужвани кредити и аванси в
българската банкова система е на ниво от 62.9%, при 58.7% тримесечие по-рано. За сравнение, степента на
покритие за европейските банки, по данни на ЕЦБ за второто тримесечие на 2020г., е 44.16%", обясниха от
Асоциацията.
Другото сериозно предизвикателство е, че приходите на банките от основните им дейности (също очаквано) бележат
спад. Вследствие на кризата нетният лихвен доход е по-нисък със 123 млн. лв., а нетният доход от такси и комисиони се
понижава с около 75 млн. лева. Което може да доведе до ново повишение на таксите в един следващ период. Засега
прогнозите са, че поне в следващите две години темпът на кредитиране за фирми и домакинства ще остане значително
по-нисък в сравнение нивата преди кризата. Така че за банките ще става все по-трудно да компенсират свиващите се
маржове заради ниските лихви с отпускането на нови кредити, както се случваше в последните години.
Засега позитивните новини са, че банковият сектор остава в много силна позиция по отношение на капитала и
ликвидността. От БНБ отчитат, че собственият капитал в баланса на банковата система възлиза на 15.2 млрд. лв. в края на
октомври, като се увеличава със 101 млн. лв. (0.7%) спрямо септември. Това се случва главно под влияние на растежа на
печалбата.
На тримесечна база (към края на септември 2020 г.) регулаторният капитал на банковата система нараства с 213 млн. лв.
(1.5%) до 14.7 млрд. лева. Съотношенията на базовия собствен капитал от първи ред, на капитала от първи ред и на
общата капиталова адекватност са съответно 21.9%, 22.3% и 22.9 на сто.
Очевидно е, че показателите за капиталова адекватност на банките в България са над средните нива за банките,
участващи в Единния надзорен механизъм, които по данни на ЕЦБ към края на юни 2020 г., са 14.87% за базовия собствен
капитал от първи ред и 18.64% за общата капиталова адекватност.
Отношението на ликвидно покритие в края на октомври възлиза на 283.9% при 268.7% в края на септември. Ликвидният
буфер e 30.2 млрд. лв. спрямо 32.4 млрд. лв. към 30 септември, а нетните изходящи ликвидни потоци са в размер на 10.6
млрд. лв. при 12.0 млрд. лв. в края на септември.
БНТ
√ Тодор Чобанов за отварянето на детските градини в София: Все още рискът е много голям
В София ситуацията с пандемията е далеч от това, което смятаме за безопасно за детските градини. Ще направим
специално заседание, за момента ситуацията ни тревожи. Това каза в "Денят започва" заместник-кметът на София Тодор
Чобанов.
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По думите му спрямо общите размери на пандемията, заболеваемостта в детските градини е била доста висока преди
затварянето им. Длъжни сме да отчетем възможностите за справяне с такава ситуация. Има доста болни хора, в
карантина, доста напуснаха - най-вече възрастни хора, които имат притеснения. Сега подобни случаи са много малко,
каза още заместник-кметът.
Организирано е служебното извинение на отсъствия на децата, които не посещават градина в настоящата ситуация, ако
те все пак отворят.
√ Преди Коледа: Масови проверки по магазините в София
С наближаването на Коледа се умножават и проверките по магазините. От Столичния инспекторат предупредиха, че
проверките в нехранителни вериги магазини ще продължат и в предстоящите празнични дни. В понеделник са
проверени 14 обекта и са съставени 5 акта за административно нарушение.
Носене на маски, осигуряване на отстояние метър и половина между клиентите, подсигурени дезифектанти на входа и
редовна децинфекция на обекта са изискванията за противоепидемиологините мерки в проверяваните търговски обекти
в София.
"Проверките се правят от 20 октомври. В тези вчерашни проверки сме съставили 5 акта за административно
нарушение. Един акт е съставен на представител на търговеца, че е продавал без маска. Останалите 4 на
посетители купувачи в обекта", каза инж. Янислав Чулев - началник-отдел "Контрол на търговската и рекламната
дейност" в Столичния инспекторат.
"Имаме много ясен график, проверява се по няколко пъти един обект за не би след първата проверка да се отпуснат
и да спре контрола", каза Йорданка Фандъкова, кмет на София.
Столичната община е в готовност да отвори детските градини на 14 декември при заповед на министъра на
здравеопазването.
Възложила съм да се следи много внимателно, да се използва това време, да се дезифенкцира допълнително и
съответно да се отоплят съботата и неделята, ако бъде обявено отварянето на детските градини, да се отоплят сградите,
защото знаете, че през времето, когато няма деца се намалява парното, отоплението, така че ще бъдем наистина в
готовност, ако има такова решение", каза Йорданка Фандъкова, кмет на София.
Кметът на София направи оглед на новостроящата се детска градина "Слънце" в квартал Владая, в която ще бъдат
отворени 75 нови места. В момента в столицата се строят 14 нови детски градини. До края на годината ще започне
строителството и на нова сграда в квартал "Възраждане".
"От другата година залагаме сериозен бюджет за строеж на детски градини, заедно с проектирането и
отчуждението залагаме около 70 милиона лева залагаме в бюджета за 2021 година. Това е възможно и заради
голямата финансова подкрепа на правителството от 70 милиона лева за строителство на детски градини и
училища", каза Йорданка Фандъкова, кмет на София.
Сградата на детската градина във Владая ще бъде открита в началото на пролетта.
√ 8 фирми сe състезават за доставката на 9600 машини за изборите у нас
8 фирми са в състезанието за доставката на 9600 машини за гласуване на изборите.
Според зададените условия машините трябва да имат възможност да се използват за всякакъв вид избори. Изпълнителят
ще трябва да осигури логистично обслужването на машините - за гласуване на парламентарните избори догодина, както
и обучението на избирателните комисии за работа с устройствата.
Максималната прогнозна стойност на поръчката е 36 милиона лева без ДДС. От изискванията на ЦИК става ясно, че
машините трябва да са доставени не по-късно от 25 дни преди изборния ден.
√ Урсула фон дер Лайен и Борис Джонсън ще разговарят в Брюксел
Три седмици преди изтичането на преходния период за Брекзит, Лондон и Брюксел са в търсене на споразумение за
бъдещите си отношения.
Британският премиер Борис Джонсън заминава за Брюксел, където ще се срещне с председателя на ЕК Урсула фон дер
Лайен. В туитър тя написа, че с нетърпение очаква разговорите и изрази увереност, че споразумение все още е
възможно.
Преговорите за бъдещите отношения между Острова и Европейския съюз са в застой от няколко месеца. На 1 януари
Великобритания става трета страна за Общността и липсата на търговско споразумение може да създаде редица пречки.
Класа
√ Нарастващият дълг на страните от еврозоната повдигат въпроса за опрощаване
Заемните средства на правителствата от еврозоната се увеличават, за да финансират отговора си на пандемията от
коронавируса, което възроди дългогодишните призиви към Европейската централна банка (ЕЦБ) да облекчи дълговата
тежест, като опрости задължения по част от облигациите, които притежава, пише FT.
Предложението беше представено от академични икономисти като отговор на последната дългова криза в единната
валута през 2012 г. Висши италиански служители наскоро пак лансираха идеята, предполагайки, че ЕЦБ може да опрости
дълг, закупен чрез програмата за изкупуване на активи, или да го замени за вечни облигации, които никога да не се
изплатят.
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Отговорът на правителствата от еврозоната срещу пандемията ще натрупа 1,5 трлн. евро допълнителен дълг. Така за
първи път държавният дълг на еврозоната ще надхвърли размера на икономиката на блока през тази година. Много
държави имат бюджетен дефицит над 10% от брутния вътрешен продукт (БВП), включително Италия, Франция и Испания.
Очаква се държавният дълг на Италия да нарасне от 135% от БВП през миналата година до почти 160% през 2021 г.
Фискалните правила на ЕС, които изискват от правителствата да поддържат дефицит под 3% от БВП и дълг под 60% от
БВП, бяха спрени след удара на пандемията. Те вероятно обаче ще бъдат активирани под някаква форма, след като
кризата отмине, а това ще притисне правителствата да намалят задлъжнялостта.
Давид Сасоли, италианският президент на Европейския парламент (ЕП), коментира пред La Repubblica миналия месец, че
опрощаването на дълга е „интересна работна хипотеза, която трябва да се съгласува с основния принцип на
устойчивостта на дълга“.
Рикардо Фракаро, старши помощник на италианския министър-председател Джузепе Конте, допълва пред Bloomberg, че
„паричната политика трябва да подкрепя по всякакъв начин експанзивната фискална политика на държавите членки“.
Това може да включва „отмяна на държавни облигации, закупени по време на пандемията, или непрекъснато
удължаване на падежа им“, казва той.
Инвеститорите още не коментират - цената на новия дълг остава ниска, тъй като ЕЦБ купува по-голямата част от
продадените допълнителни облигации, така че много страни са в състояние да вземат заеми до 10 години при доходност
близка до или под нулата. Това ще продължи - на последното си политическо заседание в четвъртък ЕЦБ се очаква да
удължи изкупуването на облигации до средата на 2022 г.
„Има толкова много причини да не се тревожим от нарастващите нива на дълга в момента, но в бъдеще ще трябва да
проведем тази дискусия в даден момент,“ казва Карстен Бжески, икономист в ING. „Може да се наложи някакъв вид
опрощаване на дълга, независимо дали това се прави директно от ЕЦБ, или чрез размяна на дълга в безсрочни
облигации с нулев лихвен процент“, допълва той.
Централните банкери обаче отхвърлят идеята като „опасна“ и „дестабилизираща“. Според икономисти тя е
контрапродуктивна и ненавременна.
Трябва да разграничим политическата позиция от икономическата“, посочва Лукреция Райхлин, професор по икономика
в Лондонското бизнес училище. „От чисто икономическа гледна точка облекчаването на дълга може да има смисъл при
някои обстоятелства, но зависи от това как го правите. От политическа гледна точка е изключително опасно. Така че
изглежда изключително непродуктивно да повдигаме този изход сега“, казва тя.
Холгер Шмидинг, главен икономист в Berenberg, допълва, че това е „най-лошата идея на годината“, тъй като „може да се
отрази зле“, като уплаши инвеститорите, което ще доведе до нарастване на разходите по заеми.
Във всеки случай отмяната на държавния дълг почти сигурно би нарушила забраната на Договора за ЕС за парично
финансиране на правителствата, както председателят на ЕЦБ Кристин Лагард даде да се разбере, когато беше попитана
за идеята в дискусията в Европейския парламент миналия месец.
Фабио Панета, бившият заместник-управител на централната банка на Италия, който се присъедини към управителния
съвет на ЕЦБ през януари, казва: „Ако анулираме дълг, анулираме съответния кредит и това може да има по-широки,
дестабилизиращи последици. Само растежът може да ни предпази от дългове".
Има и технически проблем с идеята. Докато централните банки на теория могат да поемат загуби и да толерират
отрицателен собствен капитал благодарение на способността си да печатат повече пари, ситуацията в еврозоната е посложна. Националните централни банки купуват повечето държавни облигации от името на ЕЦБ. Ако облигациите бъдат
отписани или анулирани, това ще остави националните централни банки да поемат загубите без да могат сами да
печатат пари. Тогава правителствата им може да се наложи да ги рекапитализират или да рискуват да бъдат изключени
от платежната система на блока.
Друг проблем е, че правителствата вече си възвръщат по-голямата част от лихвите, които плащат по облигации,
притежавани от ЕЦБ, чрез дивиденти от националните си централни банки, така че не биха спестили много пари от
анулирането на дълга в краткосрочен план. Единствената полза е да не се налага да изплащат дълга.
Докато ЕЦБ продължава да реинвестира приходите от падежа на облигации в своя портфейл, правителствата могат
просто да прехвърлят този дълг. „Къде е печалбата?“ каза Фолкер Виланд, професор в Института за парична и финансова
стабилност във Франкфурт. „Само в някакъв момент от бъдещето, когато ЕЦБ спре да реинвестира пари от падежи на
облигации, а това е много далеч в бъдещето“, допълва той.
Поради това той казва, че защитниците на анулирането на дълга „наистина си прострелват крака“.
√ Европейските стартъпи ще наберат 41 млрд. долара инвестиции през 2020 г.
Инвестициите в европейски стартъпи са се възстановили от шока през пролетта, причинен от пандемията, а сега са на път
да достигнат рекорден връх за тази година, твърди компанията за рисков капитал Atomico, цитирана от Ройтерс.
Рисковите инвестиции в технологични фирми са се възстановили до месечен рекорд от 5 млрд. долара през септември, а
за цялата 2020 г. се очакват 41 млрд. долара, прогнозира проучването.
„Това е забележителен сигнал за устойчивостта на екосистемата“, коментира Том Уеймайер, съавтор на доклада на
Atomico.
При 115 подкрепени с рисков капитал еднорози (компании с оценка над 1 млрд. долара), общата оценка на
технологичните фирми, основани в Европа от 2000 г. насам, е нараснала до близо 1 трлн. долара.
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Графика: Ройтерс
Музикалната стрийминг услуга Spotify и компанията за разплащания Adyen оглавяват списъка с най-високи оценки от по
над 50 млрд. долара, което ги поставя в топ 10 на европейските технологични стартъпи.
Шведската финтех компания Klarna и румънската фирма за софтуер за роботи UiPath са получили оценки от над 10 млрд.
долара, въпреки че са останали частни. Това отразява разрастването на индустрията за рисков капитал в региона.
Въпреки че Европа все още изостава спрямо Северна Америка по инвестиции, размерът на институционалните средства,
вливащи се в рисковия капитал, е нараснал тройно през последните пет години, пише Atomico.
По нейни данни 24-те най-големи европейски технологични фирми са създали мрежа от над 3000 основатели на нови
компании.
Здравните технологии се отличават като победителите от пандемията, като са привлекли 3,2 млрд. долара за първите
девет месеца на годината, но фирмите за корпоративен софтуер и финтех решения също са се представили добре.
Платформата за онлайн събития Hopin наскоро се превърна в европейската компания, която най-бързо премина оценка
от 1 млрд. долара, само за 17 месеца, твърди платформата за данни Dealroom.co.
Въпреки че фирмите за технологии, свързани с туризма, бяха силно засегнати от блокадите, берлинските
стартъпи GetYourGuide и Omio привлякоха свеж капитал от инвеститори, които очакват, че двете компании ще
просперират след отминаването на пандемията.
До октомври Европа е записала 32 първични публични предлагания на технологични фирми, като само три са достигнали
оценка от над 1 млрд. долара. IPO-тата в Съединените щати са хвърлили сянка върху тях предвид размера си. Поголемите фирми все още гравитират около Ню Йорк, когато става дума за листвания. И все пак добре приетите IPO-та
на The Hut Group в Лондон и Allegro във Варшава показват, че местните пазари все още са отворени.
Планираните първични публични предлагания за 2021 г. в Европа изглеждат обещаващо, твърди Уеймайер. По думите му
и други опции набират популярност. Сред тях са придобиванията от по-големи технологични играчи, от по-стари фирми,
които търсят иновации, и от фондове за дялово инвестиране, които сключват все по-големи сделки.
√ Путин подписа: руската конституция ще е над международните закони
Президентът на Русия Владимир Путин подписа пакет от закони, които позволяват конституцията на Руската федерация
да има върховенство пред международни договори и решения на междудържавни органи в случаи, когато те са в
конфликт с руския основен закон, предадоха Ройтерс и ТАСС. Кремъл обяви, че всички руски задължения по
международни договори остават в сила и Москва остава изцяло ангажирана с международното право.
Поправките се отнасят до гражданския, гражданско-процесуалния, наказателно-процесуалния и админстративния
кодекс, както и до 115 руски закони.
Новите закони обаче предизвикаха загриженост сред някои правозащитници в Русия. Всяка година стотици руснаци се
обръщат към Европейския съд за човешките права в търсене на правосъдие, което според тях им е било отказано у дома.
Путин предложи тази реформа в обръщението си към сънародниците му през януари.
Тази промени са част от голям брой законови и конституционни поправки, одобрени тази година. Те включват и такава,
която позволява на Путин да се кандидатира отново за президент още два пъти, след изтичането на настоящия му мандат
през 2024 г.
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√ SCMP: Благодарение на пандемията Китай бие рекордите по износ
През ноември 2020 г. Китай е изнесъл стоки на рекордна за себе си сума, според South China Morning Post. В същото
време обемът на износа му нараства през последните шест месеца. Експертите отдават това на пандемията и
карантината в западните страни, където се налагат редица ограничения върху движението на хора и работата на бизнеса.
През ноември износът за Китай нарастваше с максимално бързи темпове в сравнение с данните от три години насам и в
крайна сметка достигна най-високата точка в историята на страната - $268 млрд, пише South China Morning Post,
позовавайки се на данни от китайските митници. Така че, в сравнение с миналата година, ръстът е бил 21,1%, докато
експертите предвещаваха средногодишен ръст само от 12%.
За последно обемът на износа на Китай достигна сравнително високи стойности през февруари 2018 г. Сега китайските
фабрики попълват карантината в западните страни, така че износът нараства шести пореден месец.
Китайският внос също нараства, но много по-скромно - с 4,5%, въпреки че експертите обещават по 7%. Тези цифри
показват колко голяма е разликата между производителността и потреблението в Китай. Стойностите на търговията на
дребно показват същата тенденция. Така че през ноември излишъкът от търговския баланс на Китай беше $75,42 млрд.,
което също е голямо увеличение.
Експертите обясняват всички настоящи тенденции с повишеното търсене на медицински стоки и други продукти от
Китай. Западните държави отговориха на епидемията, като наложиха ограничения върху движението на хора и работата
на бизнеса.
И Китай запълва тази празнина. По-специално нарастват продажбите на електроника, медицински стоки, пластмасови
изделия, осветителни устройства. Основният пазар за Китай остават САЩ, където износът възлиза на $51,9 млрд. Износът
от Китай за Австралия нараства, въпреки търговския конфликт.
Експертите обаче предупреждават Китай, че тази динамика може да бъде много краткотрайна, тъй като икономическата
ситуация на Запад се влошава. Освен това наличието на ваксина намалява нуждата от социално дистанциране.
Междувременно котировките на китайската валута нарастват, така че в бъдеще китайските стоки може вече да не са
толкова достъпни за чуждестранните купувачи, пише South China Morning Post.
Manager.bg
√ Икономиката на ЕС бележи ръст от 11,5% през третото тримесечие
Брутният вътрешен продукт на ЕС нарасна с 11,5% през третото тримесечие, а този на Еврозоната – с 12,5%, отчете
европейската статистическа служба Евростат. Това са най-големите повишения на БВП за 27-членният блок и за региона
на единната валута от 1995 г. насам, когато започва да се води статистиката.
Възстановяването обаче идва след спад от 11,3% за ЕС и 11,7% за Еврозоната през второто тримесечие.
В сравнение със същия период на миналата година, сезонно коригираният брутен вътрешен продукт на ЕС се е свил с
4,2%, а този на Еврозоната – с 4,3%. За сравнение, САЩ отчете ръст от 7,4% на БВП през третото тримесечие на годината
спрямо предходното тримесечие. На годишна база американската икономика се е свила с 2,9%.
Според данните на Евростат българската икономика е нараснала с 4,3% през третото тримесечие спрямо спада от 10,1%
през второто.
Най-голям ръст на БВП спрямо предходното тримесечие се отчита във Франция (18,7%), Испания (16,7%) и Италия (15,9).
Най-малък ръст на тримесечна база регистрират Гърция (2,3%) Естония и Финландия (по 3,3%) и Литва (3,8%).

√ Три талантливи българки получават стипендиите на програмата "За жените в науката"
Д-р Искра Колева, д-р Радослава Бекова и Любов Георгиева са тазгодишните носителки на националната стипендия „За
жените в науката“ за България. Престижното отличие, придружено и от награди по 5000 евро им бе присъдено за техните
новаторски научни идеи на официална онлайн церемония днес със специалното участие на Илияна Йотова,
вицепрезидент на Република България и Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, които подкрепят каузата на
L'Oréal и ЮНЕСКО за повече жени в науката.
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Вече десета година стипендиите „За жените в науката“ се присъждат на млади жени учени за техни иновативни проекти
и имат за цел да подкрепят тяхната научноизследователска кариера, както и да ги мотивират да разгърнат пълния си
потенциал за научни открития.
Проектът, с който д-р Радослава Бекова впечатли журито на „За жените в науката“ 2020 г., е фокусиран върху изследване
степента на замърсяване на българското Черноморие и плажовете и идентифициране на източниците на това
замърсяване. В основата си той цели ограничаване на един от най-големите замърсители в наши дни – пластмасата.
Д-р Бекова е главен асистент в Института по океанология към БАН–Варна и става първата носителка на стипендията „За
жените в науката“ с кариерна дейност в морската столица. Тя е носител и на 2 високи отличия за научни постижения в
областта на климатичните промени и рискове.
Втората наградена, д-р Искра Колева е способен млад химик и в момента е главен асистент във Факултета по химия и
фармация на СУ „Св. Климент Охридски“.
Проектът, с който д-р Колева печели стипендията „За жените в науката“ за 2020 г., е насочен върху изследване на
свойствата на катализаторите и намаляване на вредните емисии в околната среда. В основата си изследването цели
понижаване на замърсяването и вредните емисии във въздуха у нас, което е особено наболял проблем. Към момента
София се нарежда в топ 10 в света на градовете с най-мръсен въздух. Това прави научната дейност на д-р Колева от
голямо локалнo значение и с висок потенциал за приложимост.
Третата стипендиантка за 2020 г. е Любов Маринкова - невероятно талантлив астрофизик, член на единствената група по
звездообразуване у нас към катедра Астрономия на СУ „Св. Климент Охридски“. Интересът ѝ към науката датира още от
ранна детска възраст заради многото научнофантастична литература, която родителите ѝ четат. Проектът, с който се
нареди сред тазгодишните победителки е фокусиран върху изучаване на зараждането и еволюцията на звездите и търси
отговор на въпроса: „Защо и как се раждат звездите?“.
Стипендиантската програма „За жените в науката“ се провежда в България в партньорство между L'Oréal България, СУ
„Св. Климент Охридски“ и Националната комисия за ЮНЕСКО – България. За 10 години от учредяването си досега
програмата успя да се наложи като един от най-престижите научни конкурси в страната и да отличи 27 млади българки за
техния впечатляващ научен потенциал, постижения и любов към изследователската дейност с общ награден фонд от 135
000 евро.
От създаването си през 1998 г. и до днес „За жените в науката“ продължава да е единствената по рода си глобална
програма, която се бори за равенство между половете в науката (жените все още представляват едва 29%* от
изследователите в световен мащаб). През последните 22 години „За жените в науката“ е подкрепила и отличила над 3100
жени учени в 117 държави.
√ ЕК: Преговорите с Лондон може да продължат и догодина
Европейската комисия изрази готовност да продължи преговорите с Лондон за бъдещо търговско споразумение и
догодина. Засега целта ни остава постигането на договореност преди 31 декември, заяви говорител на комисията,
цитиран от БТА.
"Ако до Нова година няма споразумение, ще настъпят последици и ЕС ще бъде готов със съответния план за действие.
Ако преговорите продължат по-дълго от очакваното досега, ЕС ще остане в рамката, определена по-рано от Европейския
съвет. Не знаем дали преговорите ще продължат след края на тази година, важното е да има с кого да преговаряме",
посочи той.
Говорителят потвърди, че ограничението за служба в институциите на ЕС до навършване на 70-годишна възраст ще се
приложи и спрямо европейския главен преговарящ Мишел Барние. Той не отрече, че е възможно, ако преговорите
продължат и догодина, Барние повече да не бъде част от европейския екип.
По думите му, не може да се каже дали срещата тази седмица в Брюксел между председателя на ЕК Урсула фон дер
Лайен и британския премиер Борис Джонсън ще бъде последна по въпроса със споразумението, дали ще доведе до
пробив и дали ще бъде решаваща.
"Ще продължим усилията си толкова дълго, колкото е необходимо", заяви още говорителят на комисията.
√ Понижения на борсите в Европа на фона на избледняващите надежди за сделка за Брекзит
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха понижения в ранната търговия във вторник на
фона на все по-избледняващи надежди, че Великобритания и ЕС ще могат да постигнат търговско споразумение за
Брекзит, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 1,13 пункта, или 0,29%, до 391,71 пункта. Немският показател DAX се
понижи с 26,79 пункта, или 0,02%, до 13 244,21 пункта. Банчмаркът е напреднъл с 60% от мартенското си дъно, но остава
на 4% под февруарския си връх за годината. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 28,82 пункта от
стойността си, или 0,44%, достигайки ниво от 6 526,58 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи с 35,45 пункта, или
0,64%, до 5 537,93 пункта.
След като британските и европейските лидери не успяха да разрешат различията си в понеделник, те ще се срещнат
отново в опит да постигнат сделка за управлението на годишна търговия в размер на 1 трилион долара, преди
Великобритания окончателно да напусне Европейският съюз в края на месеца. Инвеститорите се надяват те да постигнат
напредък преди срещата на върха на ЕС в четвъртък.
Преговарящите от двете страни обаче звучат все по-скептично в изказванията си за възможността за постигане на
споразумение.
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„Пазарите отново започнаха да оценяват риска от Брекзит без сделка. Ни смятаме, че преговорите може да продължат и
през следващата седмица, ако сега бъде постигнат напредък“, коментира Марк Хефели от UBS Global Wealth
Management.
Пониженията на пазара идват на фона на започналата днес масова ваксинация срещу COVID-19 във Великобритания,
след като страната стана първата в Западния свят, одобрила за употреба ваксината на Pfizer и BioNTech.
Междувременно германският здравен министър Йенс Шпан заяви, че правителството може да затегне ограничителните
мерки, въведени с частичния локдаун през ноември, тъй като броят на заразените с коронавирус в страната продължава
да расте. Според местните медии мерките ще бъдат обсъдени тази седмица.
Енергийният сектор бе големият губещ в Европа в ранната търговия, като акциите на Total, BP и Royal Dutch Shell
поевтиняха съответно с 1,36%, 1,10% и 1,04%, на фона на притесненията, че новите ограничителните мерки на континента
могат да се отразят на търсенето на петрола.
Разнопосочна търговия на Уолстрийт
Американските борсови индекси записаха смесени резултати в понеделник, като Dow Jones и S&P 500 не успяха да се
задържат на рекордните върхове, достигнати в петък, предаде Си Ен Би Си .
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 148,47 пункта, или 0,49%, до 30 069,79 пункта. Широкообхватният
показател Standard & Poor’s 500 се понижи със 7,16 пункта, или 0,19%, до 3 691,96 пункта. Индексът на
високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 55,71 пункта, или 0,45%, до 12 519,95 пункта, завършвайки сесията
при нов исторически връх.
За загубите на Dow допринесе най-много Intel, чиито акции поевтиняха с 3,43%. Енергийният сектор поведе надолу S&P
500, регистрирайки спад от 2,4%. Nasdaq бе подкрепен от Facebook и Apple, чиито книжа поскъпнаха с 2,10% и 1,23%.
„В краткосрочен план рискът от умерено отдръпване от пазара на акции се повиши, тъй като влошената ситуация с
коронавируса в САЩ може да стимулира отпадането на някои позиции“, коментират стратези от Goldman Sachs. „Макар
че одобрението на ваксина в САЩ изглежда неизбежно, засилените очаквания за нови ограничителни мерки или
локдаун могат да забавят краткосрочното икономическо възстановяване.
Анализ на Си Ен Би Си на данни на университета „Джонс Хопкинс“ установи, че за последната седмица в САЩ са
регистрирани средно около 196 200 нови заразени на ден, което е ръст с 24% спрямо предходната седмица.
Нарастващият брой на заразените стана причина за нови призиви за допълнителни фискални стимули. Законодателите
обаче все още не могат да стигнат до споразумение.
В понеделник представител на Демократическата партия заяви пред Си Ен Би Си, че Конгресът опитва да удължи
програмите за правителствено финансиране с още една седмица, за да спечели повече време за финализирането на
новия пакет от стимули. Новината дойде, след като миналата седмица група от сенатори от двете водещи партии в САЩ
представи предложение за спешна финансова помощ в размер на 908 млрд. долара.
Лидерът на републиканците в Сената Мич Макконъл първоначално отхвърли предложението, но председателят на
Камарата на представителите Нанси Пелоси заяви, че двамата са дискутирали „общият им ангажимент за завършването
на пакета за облекчение на последиците от COVID кризата възможно най-скоро“.
Спад в Азия
Азиатските борсови индекси регистрираха предимно понижения във вторник, след като инвеститорите останаха
предпазливи на фона на нарастващият брой на заразните с коронавирус в световен мащаб, преговорите за нов пакет от
стимули в САЩ и тези за търговско споразумение между Великобритания и Европейският съюз.
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 80,36 пункта, или 0,3%, до 26 467,08 пункта.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 6,43 пункта, или 0,19%, до 3 410,18 пункта, докато
по-малкият показател Shenzhen Composite се понижи с 0,93 пункта, или 0,04%, до 2 293,98 пункта. Хонконгският
измерител Hang Seng изтри 202,29 пункта от стойността си, или 0,76%, достигайки ниво от 26 304,56 пункта.
Южнокорейският показател Kospi записа спад от 44,51 пункта, или 1,62%, до 2 700,93 пункта.
В Австралия индексът ASX 200 напредна с 12,7 пункта, или 0,19%, до 6 678,7 пункта
У нас
Повечето индекси на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно повишения в ранната търговия.
Основният бенчмарк SOFIX отчете ръст от 2,44 пункта, или 0,56%, до 435,62 пункта. BGBX40 се повиши с 0,38 пункта, или
0,38%, до 99,74 пункта. BGTR30 напредна с 1,05 пункта, или 0,21%, до 495,26 пункта. BGREIT се понижи с 0,02 пункта, или
0,01%, до 135,63 пункта.
Cross.bg
√ Росен Желязков: В авиационния сектор не може да си позволим инициативи, увеличаващи разходите
В условията на безпрецедентната криза, в която се намираме, не можем да си позволим инициативи, които биха довели
до повишаване на разходите и административната тежест за държавите и ползвателите на въздушното пространство.
Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на
неформална видеоконферентна среща на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика формат „Транспорт".
„Въвеждането на фундаментални промени в европейската система за управление на въздушното движение, като
например прехвърляне на правомощия от държавите към Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз и
ЕВРОКОНТРОЛ, създаването на европейски икономически регулатор, единна таксова единица и други, изисква
наличието на всеобхватна оценка на въздействието", изтъкна Росен Желязков.
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Министърът посочи, че предлаганите модулация на таксите и единна таксова единица са неясни концепции и не са
подкрепени с доказателства, че ще постигнат търсения ефект. „Далеч по-голям потенциал за постигане на целите на
Европейския зелен пакт има внедряването на нови технологии, като хибридни авиационни двигатели и екологични
горива. Следва да работим по възможностите за декарбонизация на сектора, но се опасявам, че предвидената пълна
реорганизация на системата няма ясна връзка със заложените цели за подобряване на околната среда", допълни
министър Желязков.
„Съгласно Чикагската конвенция, единствено държавите имат право да вземат решения относно суверенитета на
въздушното си пространство. В тази връзка, считам че спазването на разпоредбите на Конвенцията е достатъчен
механизъм за гарантирането на суверенитета на държавите. Държавите носят цялата отговорност за безопасното
управление на полетите в тяхното въздушно пространство, поради което участието им в определянето на рамката и
правилата в сектора не може да бъде ограничавано", каза още министър Росен Желязков.
По отношение на Директивата „Евровинетка", министър Росен Желязков заяви, че България подкрепя компромисните
текстове на Германското председателство на Съвета на ЕС. По думите му в контекста на бъдещи преговори по
законодателното предложение, е необходимо максимално да се запази заложеното ниво на гъвкавост за държавите
членки, относно обхвата на Директива „Евровинетка", както и отчитането на националните особености.
„Изключването на превозите за собствена сметка, от обхвата на таксуването е въпрос, който е необходимо да бъде
обсъден внимателно, тъй като смятаме, че се отдалечава от заложените цели в Директивата и принципа „замърсителят
плаща, ползвателят плаща". Пътните превозни средства, извършващи превоз за собствена сметка, заемат значителен дял
при отчитане на разрушаването на пътната инфраструктура и следва да бъдат таксувани", допълни министър Росен
Желязков.
√ Мария Захарова: Русия е обезпокоена от великоалбанските прояви на Балканите
Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова във вторник, 8 декември, обърна
внимание на засилената отчетлива „великоалбанска" активност в Тирана, Скопие и Прищина, пише „Российская газета".
„На 27 ноември в Тирана беше подписан меморандум за създаването на съвместен конгрес на населените с албанци
общини, който, наред с други неща, да обхваща територията на Косово", подчерта Захарова. Тази платформа уж има за
цел да способства развитието на сътрудничеството на ниво местно самоуправление под лозунга за изпълнение на
евроинтеграционния дневен ред. Но става въпрос за опит да се формира постепенно „общоалбанско пространство"
извън правовите реалности, пренебрегвайки суверенитета и границите на международно признати държави".
Според мнението на дипломата, това изглежда особено цинично на фона на многогодишните саботажи на косовските
власти на задълженията, засягащи формирането на Общност/Асоциация на сръбските общини в Косово.
„На свой ред Европейският съюз, действайки като посредник в диалога между Белград и Прищина, все още не е в
състояние да принуди косоварите да се съобразят с постигнатите споразумения с участието на Брюксел", каза тя.
„Изхождаме от това, че ЕС трябва да следва балансирана линия и активно да настоява за изпълнението на договорените
решения. Възможно е да се осигурят условия за укрепване на мира и стабилността в региона само въз основа на
Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН, както и зачитане на суверенитета и териториалната цялост на всички
държави на Балканите".
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Битката срещу коронавируса: между здравната система и нагласите в обществото, за трудните решения и
очакваните проблеми - доц. Ангел Кунчев.
Родители, учители и ученици в дистанционната форма на обучение - какви са тревогите и трудностите и могат ли
да се преодолеят.
Как да защитим данните си в мрежата и какви са опасностите - съветите на експерт по киберсигурност.
Кога и как децата ще се върнат в детските градини.
Дипломация и преговори - между София, Скопие и Брюксел. За политическите решения и историческите
спорове.
Нова телевизия, „Здравей България"
Какъв е натискът в болниците десет дни след частичния локдаун и защо отново се стигна до 200 починали от
COVID-19 за ден. Гост - директорът на „Александровска" болница проф. Борис Богов.
Зелки или не? Каква е истината за снимките с линейка в София, които предизвикаха буря от коментари.
От Плевен до Свищов и обратно. Студентка доброволка пътува, за да работи и в двете COVID отделения.
Как Хищницата успя да заблуди цяла България. Християна Лоизу след финала на „Маскирания певец".
√ Предстоящи събития в страната на 09 декември
София.
От 09.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание.
От 10.00 ч. ще се проведе заседание на Министерски съвет чрез видеоконферентна връзка.
От 11.30 часа в зала 1 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по труда, социалната и
демографската политика.
От 11.30 часа в зала 248 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по образованието и От
13.30 часа в Министерството на външните работи ще се проведе пресконференция след среща на вицепремиера
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и министър на външните работи Екатерина Захариева и специалния представител на Република Северна
Македония за България Владимир Бучковски.
От 14.30 часа в зала 3 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по външна политика.
От 14.30 часа в зала 248 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по регионална политика,
благоустройство и местно самоуправление.
От 14.30 часа в Пленарна зала на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по бюджет и
финанси
От 15.00 часа в зала 456 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по политиките за
българите в чужбина.
От 11.00 часа в профила във „Фейсбук" на канала на Антикорупционния фонд ще бъдат връчени наградите
„Червена линия" за журналистика срещу корупцията.
От 9.30 часа до фонтана на пл. „Независимост" се очаква да се проведе протест за забрана на фермите за норки
заради COVID-19.
От 11.00 ч. във „Фейсбук" ще се проведе онлайн дискусия на тема „Как технологиите подпомагат управлението
на вземания по време на COVID-19 кризата".
От 19.00 часа във фейсбук страницата на Colibri Books ще се проведе онлайн среща с писателката Майгул
Акселсон за романа ѝ "Не се казвам Мириам".

***
Добрич.
От 8.00 часа във фейсбук страницата на Младежкия център ще се състои представяне на наградените есета от
Областен конкурс за есе на тема „Промени ли ни изолацията към по-добро?".
***
Пловдив.
От 9.00 ч. в административния блок на Инфекциозната клиника към УМБАЛ „Св. Георги" ще бъдат дарени 10
апарата за обдишване в присъствието на кмета Здравко Димитров.

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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