Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Канал 3
√ Представителите на АИКБ бяха преизбрани в ръководството на SGI Europe
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
Проведено 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.
БТВ
√ Рязък скок на безработицата в страната
От 30 ноември до 6 декември в бюрата по труда са се регистрирали над 14 хил. души
Рязък скок на безработицата е регистриран в страната само седмица след новите по-строги мерки и частичното затваряне
на държавата.
Това показват данните на Националния статистически институт. Те са от специално наблюдение върху пазара на труда и
ефектите от коронавируса.
За периода от 30 ноември до 6 декември в бюрата по труда са се регистрирали над 14 хил. души.
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Най-драстично увеличение има в София – 1264 души.
Много новорегистрирани безработни има и във Варна, Бургас, Пловдив и Благоевград.
Пикове имаше и през пролетта при първото затваряне на държавата. В Благоевград безработните също се увеличават.

Данните от специализираното изследване сочат още, черегистрираните в бюрата по труда от 3 февруари до 6 декември
са малко над 361.
Същевременно за този период на работа са постъпили малко над 227 500 души.
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Бумът на безработни социалният министър Деница Сачева обясни с частичния локдаун и новите помощи за родители,
които гледат деца вкъщи.
Най-засегнати от второто затваряне са работещите в хотелиерския бизнес и ресторантите и малките кафенета. Според
работодателите мерките са неприложими.
„Работодателят се задължава да задържи работника в период, равен на периода, в който получава обезщетение. Той не
знае дали след прекратяването на локдауна ще може въобще да отвори и дали на работника ще му бъде осигурена
работа. Затова препоръчват да не се възползват от тази мярка.“, заяви Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ.
Само от октомври до сега държавата е изплатила над 57 млн. лв. на засегнати фирми по мярката „60/40“. А запазените
работни места са над 73 хил.
За повече информация вижте видеото.
Икономически живот
√ Дистанционната работа тепърва ще променя отношенията мениджър - служител
Публикуваме интервюто на Екатерина Тотева за БТА с доц. Теодор Дечев, директор “Индустриални политики” в АИКБ, с
негово разрешение
Какъв е процентът на хората, които сега работят дистанционно. Какво показват данните спрямо април?
АИКБ не е провеждала собствено детайлно емпирично изследване, което да е представително за цялата страна по
въпроса за работата от разстояние в настоящия момент. Иначе, можем с увереност да заявим, че за кратък срок е
достигнат делът на работещите от разстояние от април.
Всъщност, не е тайна, че в някои компании, работещите не се върнаха към обичайния си режим на работа. Те
продължиха да работят дистанционно и след вдигането на ограничителните мерки. Много отделни служители също
предпочетоха да останат да работят от разстояние.
Несъмнено, в световен мащаб пандемията ще доведе до определено преосмисляне на използването на офис площите и
на прилагането на дистанционната работа. Резултатът от това пак без съмнение ще бъде сериозното разширяване на
работата от разстояние. Това ще се отрази и върху пазара на недвижими имоти и върху архитектурните тенденции в
проектирането на жилищни сгради.
Какво е разпределението по сектори и дали се променя картината спрямо април?
Спрямо април не би трябвало да очакваме никаква промяна. Нещата се преливат пряко от реакцията спрямо предишните
ограничителни мерки към сегашните. Има производства (и те не са никак малко – става дума за ядрото на
производствата от реалната икономика), където дистанционната работа е немислима, но там работата не се прекъсна и
при предишните ограничителни мерки през април.
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. 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.
Какво показват наблюденията върху производителността на заетите дистанционно (увеличава се, намалява се)
спрямо дейността в реална среда?
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Там, където спецификата на работата позволява да се работи от разстояние, производителността на труда не се е
намалила. Разбира се, това за което говорим изисква допълнително изясняване, но се създава впечатление, че поне в
периода април – май работещите от разстояние се трудеха дори и по-интензивно на някои места. 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.
Може ли да се говори за удължаване на работния дистанционен ден? Ако е така, какви са причините, с колко средно
повече работим на ден и в кои сектори това е най-чувствително?
По принцип, работата от разстояние у нас е много подробно регламентирана в Кодекса на труда и не би трябвало да се
стига до злоупотреби с продължителността на работния ден. Друг е въпросът, че 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.
Мнозина от тези работници и служители, които имат деца, които са в режим на дистанционно обучение, отделят време,
за да следят, какво става и да помагат на децата „в движение”. Не е тайна, че от известно време, нарастна значението на
„текущия контрол” в средното училище, особено в прогимназиалните класове.
При присъственото обучение, правенето на контролните работи е изцяло в ръцете и на съвестта на учениците, но в
условията на дистанционното обучение, родителите се включват без всякакви задръжки и угризения. Всъщност,
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.
Що се отнася до възможностите за злоупотреба, в много държавни институции, в условията на дистанционна работа се
възпроизвеждат злоупотреби с работното време, които се извършваха и преди началото на пандемията. За никого не е
тайна, че в държавната администрация има сериозни диспропорции в натовареността на служителите – образно казано,
едни влачат и теглят работата напред, а други не им съдействат особено. 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”.
При дистанционната работа, тази формула може да се прилага още по-успешно. В частния сектор подобен режим е
несравнимо по-рядък, защото никой не би търпял фигурантите, които на практика експлоатират добрите служители.
Как дистанционната работа промени общуването между началник и подчинен. Моля да посочите успешните
формули за общуване с подчинените и за осъществяване на ефективен контрол. Прилагат ли се стимули от
ръководствата към подчинените им и какви най-често?
По принцип, работата от разстояние благоприятства създаването на по-неформални отношения между мениджъри и
работници и служители. Това е установен факт. Но в нашия случай, периодите на дистанционна работа не бяха толкова
дълги, за да предизвикат радикални промени във взаимоотношенията или във фирмената култура. Такива ефекти поскоро предстоят с натрупването на работни дни от разстояние и с осмислянето на опита от работата в условията на
пандемия.
Как промени дистанционната работа общуването между колеги. Кои положителни и кои отрицателни качества на
българския работник се проявяват в най-голяма степен?
И тук би могло да се каже, че периодът на прилагане на ограничителните мерки беше сравнително кратък, за да се
правят някакви гениални обобщения. 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.
Колко от стопанските ръководители на фирми, които са минали на дистанционна работа, са склонни да покриват
някои от разходите на работниците им – ток, интернет и други?
И до сега съществуват редица добри практики, при които работодателите поемат разходи на служителите, които са
свързани с работния процес или пък биха повишили тяхната мотивация. Най-простият пример е поемането на разходите
за транспорт. От тази гледна точка, няма да е никаква изненада, нито пък някакво особено събитие, ако работодателите
поемат едни или други разходи, които преценят за целесъобразни. Едва ли това ще са сметките за ток – работата от
разстояние не довежда до съществени различия в битовите сметки, но наистина е напълно възможно да се финансира
преминаването на по-добри абонаментни планове за интернет и друг подобни решения.
В световната практика има един интересен пример – заплащането на възможността на служителите да работят в така
наречените „телецентрове”. Телецентровете представляват офис центрове с високоскоростен, широколентов интернет и
обособени голям брой индивидуални работни места, които се взимат под наем. Телецентровете се изграждат в големите
мегаполиси на места, които са лесно достъпни с публичен транспорт – най-често метрополитен.
Работодателите в редица случаи пренасочват своите работници към работа в телецентрове, за да губят по-малко време
за път до работното място. Най-често става дума за спестяване на повече от половин час на пътуване, тоест на един час
на ден. Работодателите основателно преценяват в такива случаи, че икономията от офис площ и спестяването на лично
време на работника, водят до по-малки разходи и повишават производителността на труда в предприятието, което
изцяло компенсира разходите за наем в телецентъра. Убеден съм, че у нас такава практика ще се яви в обозримо време,
макар че точно пандемията може би ще забави поемането на инвестиционни рискове за изграждане на телецентрове.
Що се отнася до поемане на други разходи от страна на работодателя, за които стана дума по-горе, на някои места, това
вече се прави (особено що се отнася до абонаментните планове за интернет). Ако се запази устойчива тендеция към
преминаване на работа от разстояние, не само по време на ограничителни мерки, (нещо, което можем да смятаме за
сигурно), обезателно ще възникнат и други по-иновативни подходи за подобряване на работната среда и на мотивацията
на работещите.
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Какви са прогнозите след края на пандемията, ще се запазят ли сегашните проценти на фирмите, избрали
дистанционна работа. Ако се направи съпоставка с нивата им преди пандемията, дали и с колко процента се очаква
да бъдат по-високи/по-ниски?
Не би трябвало сегашното положение да се запази изцяло. Все пак има достатъчно дейности, където работата от
разстояние се прилага като компромисно решение, а не като пълноценна замяна, която добавя стойност към работния
процес.
Отделен въпрос е, че има работници и служители, които не са никак малко, за които ходенето на работа извън дома има
важно психологичско значение, има положителен ефект. Между другото и в европейското, и в българското споразумение
за работа от разстояние, които са в основата на нормативната уредба на дистанционната работа, има изрични текстове,
които задължават работодателя да организира периодично (общо взето поне на две седмици веднъж) срещи на
дистанционно работещите екипи. Това изискване има преди всичко психологически причини, но то има и определена
организационна стойност.
От друга страна, ясно е – при това като световна тенденция, че в голям брой компании дистанционната работа ще се
запази в значителна степен. Тук важен фактор е обстоятелството, че за много компании, особено в чужбина, разходите за
наем и поддръжака на офиси са много сериозни.
Още от появата на работата от разстояние, това съображение е „локомотивът”, който тегли работата от разстояние
напред. Всъщност, дистанционната работа за първи път е инициирана от кметствата в няколко американски града, като
опит за облекчаване на трафика. Опитът претърпява пълен провал – хората използват освободилото се работно време, за
да си свършат други неща из града и трафикът си остава натоварен. Компаниите обаче откриват изключителната
възможност да икономисат огромни разходи от наеми и поддръжка на офисите и работата от разстояние не умира,
напротив – развива се.
Не трябва да се забравя, че съществуват и иновативни практики, при които един офис с по-малко работни места се
използва за значително по-голям брой работещи. (За тези практики може да се даде отделно интервю).
Всъщност и в момента, на много места работата от разстояние има „хибриден характер” – хората работят у дома, но от
време на време посещават офиса, за да използват оборудване, каквото нямат в къщи – високопроизводителни принтери,
цветни принтери, скенери с по-голяма разделителна способност и други.
В този смисъл, не е толкова важно да гадаем, каква част от фирмите ще се върнат към режима си на работа от преди
пандемията – има твърде много специфики в отделните отрасли и в отделните компании, които трудно ще отчетем.
Със сигурност обаче, може да очакваме като бизнес резултат забавяне на търсенето на нови офис площи след излизането
ни от пандемията. Причинте ще бъдат две – едната, 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 бой”, 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.
Необходими ли са законодателни промени, свързани с разширяването на дела на фирмите, работещи дистанционно
и какви?
Не, не са необходими. В България, работата от разстояние е регламентирана чрез прилагане в законодателството на
споразумение, сключено между социалните партньори, специално за дистанционната работа.
Тук има една особеност. В повечето страни от ЕС се приложи първото споразумение между социалните партньори,
сключено на най-високо европейско ниво. Това е първото споразумение между социалните партньори на ниво ЕС, което
беше приложено не като директива, а отделно във всяка страна, при отчитане на националнат специфика. Такава
възможност е предвидена още с Амстердамския договор и стана така, че тя беше приложена за първи път точно при
работата от разстояние.
Срокът за прилагане на европейското споразумение беше краят на 2006 година, но България стана член на ЕС на 01
януари 2007 година. По тази причина, у нас такова споразумение, което е много близко по смисъл и съдържание с
европейското беше подписано през 2010 година. То беше приложено чрез допълване на Кодекса на труда и доведе до
добавяне на много текстове в трудовото ни законодателство. До този момент не виждаме необходимост от нови
допълнения.
В законодателен план е необходимо друго – да се въведе нормативна уредба на престоите на работната сила за
случаите, когато те се дължат на заповед на компетентен държавен орган. Това впрочем е съвместно искане на АИКБ и
КНСБ.
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Важни обществено-икономически и политически теми

БНР
√ НС обсъжда окончателно ДДС на ваксините за Covid-19
Народното събрание ще обсъди окончателно ваксините срещу Covid-19 да не се облагат с данък добавена стойност за
следващите две години.
Нулев налог се предвижда и за медицински изделия за инвитро диагностика на Covid-19 и услугите, които са свързани с
такива ваксини и изделия.
От БСП дадоха принципна подкрепа, но определиха промените като политическа пропаганда, след като правителството
вече обяви, че ваксините ще са безплатни.
Социалистът Румен Гечев заяви:
„Защо ни занимавате с тези неща, за да печелите някаква популярност, след като от левия джоб излизат 20-те процента и
влизат в десния. Ако обичате, обяснете защо този трик. Тъй като, ако държавата ще плаща, това е абсолютно
безсмислено“.
В промените на второ четене в Закона за ДДС депутатите се очаква да уредят режима с Великобритания, като запишат, че
Обединеното кралство трябва да се счита за трета страна за ЕС, след като от 1 януари изтича гратисният период на
Брекзит. В същото време, когато транспортът се извършва до Северна Ирландия, за целите на ДДС доставката тя ще се
третира като страна от ЕС.
√ Еврокомисарят по правосъдието ще проведе виртуален дебат с българския парламент
Еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндерс ще проведе виртуален дебат с българския парламент по препоръките в
доклада за страната ни по новия хоризонтален механизъм за върховенството на закона.
В интервю за „Хоризонт“ миналата седмица Рейндерс каза, че ще държи да види как в плана за действие на българското
правителство са задействани реформи в правосъдието, включително засягащи отчетността на главния прокурор. Той
подчерта, че въпросът със собствеността и свободата на медиите в България е точно толкова важен, колкото и
препоръките в правосъдието и че ще настоява за ясни отговори от българските власти в тази насока:
„Ние бихме искали в отговорите, които ще ни бъдат дадени, да има толкова внимание от страна на българските власти за
напредъка, колкото и за плана за действие в областта на правосъдието
Ще продължим да наблягаме върху липсата на прозрачност за собствеността на медиите и върху необходимостта да се
подсилят средствата за действие на властите, които са натоварени да следят за плурализма“.
Еврокомисарят по правосъдието уточни, че ще бъде проведен разговор и за борбата с корупцията, като в този аспект ще
стане въпрос и за антиправителствените протести в България.
√ Светослав Станулов: Възможно е да започнат фалити на български авиокомпании
Заради коронакризата приходите от редовни полети са се свили с 65%, през последните месеци чартърите са нула
Финансови грантове за част от изгубените приходи сериозно биха подпомогнали българската авиоиндустрия.
Авиационният сектор, авиокомпаниите бедстват и имат сериозна нужда от допълнителна подкрепа. Това обясни пред
БНР Светослав Станулов, председател на УС на Асоциацията на българските авиационни компании. Тя обединява около
80% от българските компании и бази за техническо обслужване.
Приходите на европейските авиопревозвачи спрямо миналата година са намалели с около 73%, съобщи Станулов.
За българските авиокомпании приходите от редовни полети са намалели с около 65 на сто. „Чартърните превозвачи
обаче са със съкрушително намалени приходи. На годишна база може би с 85-90%“, обясни Светослав Станулов.
„Чартърните превозвачи в България нямат никакви полети в последните 4-5 месеца. Нула.“
Това не позволява на компаниите да покриват постоянните си разходи. Използвани са вече всички финансови резерви.
Авиокомпаниите имат допълнителни специфични разходи, които няма как да бъдат спестени, подчерта Станулов.
В българските авиокомпании са заети около 4 000 – 4 500 души. Малко са съкратените, защото става дума за
висококвалифициран персонал.
Големите разходи са свързани с поддържането на машините в летателна годност. Авиокомпаниите плащат за паркинг, за
техническо обслужване, което макар и по-малко, когато самолетите са на земята, е задължително. Освен това плащат
40% от работната заплата по мярката 60/40 плюс разходи за тренировка на персонала, допълни Станулов. „На
задължителна тренировка подлежат пилотите.“
„Много е възможно да започнат масови фалити“, предупреди Светослав Станулов. По думите му неслучайно в Европа и
САЩ има финансови грантове.
„Като пример – от намалелите приходи 20-30% се субсидират от държавата. На повече не се и надяваме, но без такава
помощ е изключително трудно на всички ни в момента“, коментира Станулов в предаването „Преди всички“. Според
него подобни финансови грантове сериозно биха подпомогнали авиоиндустрията.
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√ Британската икономика няма да се възстанови от Covid кризата до края на 2022 г.
Британската икономика е малко вероятно да се върне към нивата си от преди коронавирусната пандемия до края на
2022 г., а безработицата изглежда ще нарасне рязко през първата половина на следващата година, предупреди
Конфедерацията на британската индустрия (CBI).
CBI изчислява, че британската икономика ще се свие с рекордните 11,1% през тази година в резултат на коронавируса,
преди да нарасне с 6,0% през следващата година и с 5,2% през 2022 г.
Безработицата ще достигне своя връх от 2,51 милиона души, или 7,3% от работната сила в страната, през второто
тримесечие на следващата година след края на правителствената програма за защита на работни места, очаква още
Конфедерацията на британската индустрия.
"Трябва просто да намерим нови начини да накараме бизнеса да инвестира в началото на 2021 г., ако искаме да ускорим
възстановяването“, посочи за Ройтерс новият генерален директор на CBI каза Тони Данкър.
Икономическите прогнози на CBI съответстват до голяма степен на тези на правителствената Служба за бюджетна
отговорност (OBR) през миналия месец, която също прогнозира бавно възстановяване, тъй като Великобритания е
изправена и пред допълнителни предизвикателства, когато приключи предходния Брекзит период на 31-ви декември
2020 г.
CBI заяви, че дори ако министър-председателят Борис Джонсън се съгласи на търговска сделка с ЕС за избягване на
митата, правителството ще трябва да свърши доста работа, за да даде ясни насоки на бизнеса и да гарантира, че
граничните договорености протичат гладко и че има временна гъвкавост по въпроси като тези за правилата за данни на
ЕС.
"Правителството трябва да демонстрира същата гъвкавост и разпределение на ресурсите, както при борбата с Covid-19“,
посочи Данкър.
Неуспех да се постигне търговска сделка би оставил икономиката на Великобритания с 1% по-слаба в края на всяка една
от следващите две години, дори ако правителството предложи някаква подкрепа, за да смекчи удара от Брекзит без
сделка, както и да причини допълнителни щети в дългосрочен план, изчислява CBI.
За да стимулира растежа, правителството трябва временно да субсидира бизнес инвестициите в технологии за
повишаване на производителността и да намали данъците върху бизнес имотите, каза Данкър за Ройтерс.
Investor.bg
√ С над 2,560 млн. лева помагаме на страни от Западните Балкани и Източното партньорство
Проектите ще се финансират проекти в здравеопазването, образованието и гражданското общество в региона
Министерският съвет отпуска над 2,560 млн. лева безвъзмездна помощ за финансиране на проекти в Република Северна
Македония, Република Сърбия, Република Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Косово, Украйна, Молдова, Грузия,
Армения, съобщи правителственият пресцентър.
Проектите са насочени към подкрепа за осигуряване на универсално здравно покритие и достъп до качествени здравни
услуги, подпомагане на социално-икономическото развитие на страните партньори. Финансирането ще осигури
приобщаващо и качествено образование, с него ще се защитят и гарантират правата на човека св региона, като
специално внимание се обърне на жените, децата, хората с увреждания. Парите ще послужат да се изгради
административен капацитет с обществена ангажираност за укрепване върховенството на закона и осъществяване на
демократични реформи.
Сред предложените проекти са реконструкция и оборудване на Първия дневен център за младежи и възрастни с
нарушения в аутистичния спектър в Република Северна Македония, основен ремонт и подобряване на материалната
база на училището в с. Орихивка, в което се обучават ученици от български произход в Болградски район в Украйна, за
създаване на мултимедийна конферентна зала в Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак“ в Молдова.
В Албания ще бъде финансиран нов участък от асфалтовия път между село Върник и град Билищ, чието изграждане
започна през 2018 г., отново с подкрепата на България.
В Сърбия финансовата подкрепа е за проект на омбудсмана с цел повишаване на разбирането и познанията на децата за
техните права в основните и средните училища, както и за проект за ранното откриване на нарушения на щитовидната
жлеза при жителите в селските райони на югоизточната част на страната.
В Босна и Херцеговина ще бъдат финансирани дейности за подобряване условията на обучение в детски градини и
училища, в Косово - за подобряване условията на образованието, в Черна гора - за подкрепа на здравния сектор в
страната. Проектите в Република Армения и Грузия са насочени към развитие на образованието и гражданското
общество.
Средствата по финансиране на проектите са от бюджета на Министерството на външните работи, предназначени за
официална помощ за развитие и хуманитарна помощ. Изборът на проектите, извършен заедно със страните
бенефициенти, е в съответствие със задачите на българската външна политика, сред които са укрепване европейската
перспектива на държавите от Западните Балкани, стимулиране социално-икономическото развитие на страните
партньори.
√ Създават Комитет на първичните дилъри на държавни ценни книжа
С това ще бъдат реализирани допълнителни положителни икономически ефекти като понижаване на
доходностите на първичния пазар
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С промени в Наредба 15 за контрол върху сделките с държавни ценни книжа се създава Комитет на първичните дилъри
на държавни ценни книжа. Проектът е качен на портала за обществено обсъждане.
Целта е да се осигури регулярен обмен на информация и отправяне на препоръки между емитента и първичните дилъри
на ДЦК, както и последваща промяна на Kритериите за избор на първични дилъри на държавни ценни книжа и добавяне
на качествени критерии и практики, използвани във всички държави-членки на Европейския съюз, включително
определяне на задължения за котировки на първичните дилъри на ДЦК (ПД на ДЦК) на съответните места за търговия с
оглед стандартизиране на процедурите на местата за търговия във възможно най-голяма степен.
Очакванията са да бъдат реализирани допълнителни положителни икономически ефекти като понижаване на
доходностите на първичния пазар, респективно намаляване цената за финансиране на държавния бюджет, насърчаване
на ликвидността и прозрачността на вторичния пазар на ДЦК на местата за търговия.
С друга промяна се дава възможност за създаване и поддържане на информационна система в Министерството на
финансите във връзка с правомощията на министъра на финансите, чиято цел е да бъде оптимизиран процесът по
предоставяне на информация от страна на поддепозитарите на ДЦК. Според мотивите към законопроекта системата ще
допринесе за създаването на технически способ, както за оценка при избора на първичен дилър на ДЦК въз основа на
изпълнението на критериите за първично дилърство от банките първични дилъри или кандидатите за първично
дилърство, така и за осъществяване на контрол върху регистрацията на сделките с ДЦК по чл.12 от Наредбата.
Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет. Прилагането на новата уредба няма да
доведе до разходи за пазарните участници. Според Министерство на финансите промяната ще насърчи развитието на
пазара на държавни дългови инструменти и ще се способства за възприемането на най-добрите практики от развитите
финансови системи на публичен дълг в Европейския съюз, респективно за включване на качествени критерии при избора
на ПД на ДЦК, което от своя страна ще рефлектира и в намаляване цената на пазарно-ориентирано финансиране на
държавния бюджет.
„Предлаганата с проекта на Наредба нова уредба е предпоставка за постигане на прозрачност и ликвидност при
търговията с ДЦК и чрез реализацията на този проект ще се постигне по-висока степен на хармонизация в мониторинга
на регистрацията на сделките на вторичния пазар, включително и тези, сключени на регулиран пазар или многостранна
система за търговия. С предложения проект на Наредба не се въвеждат норми на европейското право“, пише още в
мотивите.
Клуб Z
√ Голямата щета в отношенията ни със Северна Македония
Патриотизмът в стил "булгар, булгар" може само да ни навреди
Българската позиция за Северна Македония като цяло е правилна, аргументирана, единствено възможната. Тя обаче има
два сериозни недостатъка.
Първият е този, че очевидно не успяваме да обясним на подходящ език на нашите партньори в ЕС какво точно очакваме
от Северна Македония. И защо тази държава трудно се вписва дори в минималните европейски стандарти, за да започне
преговори с ЕС.
Втората щета, при това голяма, е вицепремиерът и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов. Неговото публично поведение
вреди ужасно много на политиката на България.
Каракачанов трябва да спре да твърди, да намеква, да се шегува, че днешните граждани на Северна Македония са
българи. Доколкото е известно българската позиция е, че днешните граждани на Северна Македония могат да бъдат
каквито искат - македонци, дори марсианци. Те обаче нямат право да "помакедончват" или да "помарсианчват" своите
предци, които сами себе си са се определяли като българи.
Твъдението на Каракачанов, че днешна Европа е същата като преди 100 години освен вредно е и невярно. Днес България
и големите европейски държави сядат на една маса. Големите европейски държави казват "да", а България "не" и става
това, което казва България. Преди 100 години това е било невъзможно
Нагласата, демонстрирана неведнъж от Каракачанов, че България е силната страна, която е членка на ЕС, а Северна
Македония е слабата страна, която трябва да се съобразява с нашата сила, е дивашка.
Точно ние, българите, трябва всячески да избягваме този подход, защото много пъти сме били негова жертва.
Включително това, че силните Велики сили дадоха Македония на Сърбия, без да се съобразяват, че преобладаващото
население там е българско.
България не трябва да налага волята си, а да се придържа към европейските принципи. Патриотизмът в стил
"булгар,българ" може само да ни навреди.
√ 24 май вече е ден на българската азбука и славянската книжовност
Парламентът промени наименованието на празника
Парламентът промени наименованието на 24 май с промени в Кодекса на труда, гласувани на второ четене. "За"
промяната гласуваха 86 народни представители, "против" - 43 и "въздържали се" - 4.
Досега наименованието на празника бе Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
Първоначалното предложение на ВМРО бе празникът да се казва Ден на българската писменост и култура. Между двете
четения народният представител от ПГ на "Обединени патриоти" Александър Сиди направи редакция, която бе приета от
водещата комисия.
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В крайна сметка депутатите приеха празникът да се казва Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука,
просвета и култура и на славянската книжовност.
Първоначалното предложение на ВМРО срещна сериозна съпротива от научната общност. Мотивите на воеводите бяха,
че с определението "славянска писменост" се оставя пространство за интерпретации в полза на твърденията за
съществуване на македонски език. Те изтъкваха и непрекъснатите провокации, предимно от Русия, насочени към
отричане на българския принос в просветителското дело на братята Кирил и Методий и техните ученици.
Различни научни екипи в БАН обаче заявиха, че акцентирането само върху българската азбука (кирилицата, създадена от
Преславския кръг книжовници) "откъсва" от празника Кирило-Методиевото дело, на което България безспорно
е приемник.
"Поставянето на акцента само върху кирилицата и кирилските ръкописи и подценяването на ролята на св. Кирил и св.
Методий като мисионери в Моравия обезсмисля честването на празника на българската просвета и култура именно на
техния ден", заявиха от Научния съвет на Института за български език.
Общото събрание на Кирило-Методиевския научен център при БАН също смята, че фразата "славянска писменост" трябва
да се запази в официалното название на празника.
"Предлаганата промяна изтъква на преден план единствено ролята на България в съхраняване на делото на Кирил и
Методий, а премълчава общославянската и европейската значимост на св. Просветители, с което свежда 24 май само до
национален празник, но не и до ден, на който се отбелязва памет с международна и общочовешка
значимост", коментираха от центъра.
БНТ
√ Хасан Адемов: Няма дефинитивно задължение за 300 часа извънреден труд годишно
Приетото допълнение към Кодекса на труда за увеличение на полагания извънреден труд, е възможност, а не
дефинитивно задължение. В кодекса остават текстовете, които запазват правата на на работниците, включително този,
който по дефиниция забранява извънредния труд. Така коментира вчерашното решение на парламента Хасан Адемов председател на Комисията по социална политика в НС.
В студиото на "Денят започва" той обясни, че до евентуалното двойно увеличение на часовете за извънреден труд може
да се стигне само през колективно трудово договаряне, т. е. това не може да стане без съгласието на синдикатите,
респективно работниците.
Адемов допълни, че има някои отрасли, в които са допустими изключения от дефинираната в кодекса забрана за
полагане на извънреден труд, но всичко е въпрос на колективно договаряне с работодателите.
Що се отнася до заплащането на извънредния труд, то остава без промяна. То е процент от почасовото възнаграждение:
50% от него - в работни дни, 75% - за събота и неделя и 100% - за празнични дни.
Вижте целия разговор във видеото.
√ Нова кредитна ваканция - кой и при какви правила ще може да отсрочва задълженията си
Ако говорим за кредитна ваканция - редът за отсрочване на кредити не се е променил, той е добре познат. Близо 100 000
фирми и граждани поискаха такова отсрочване през последните 6 месеца. Това заяви в "Денят започва" по БНТ Петър
Андронов, председател на УС на Асоциацията на банките в България. Разсрочената сума е около 9 милиарда за целия
банков сектор, допълни той.
Очакваме последното решение на ЕЦБ за нов срок, в който да действа сега установеният ред. Правилата на европейския
банков орган казват - това, което правихте по-рано, може да продължи до 31 март 2021 г. По същия начин, с
единствената разлика, че максималният краен срок се увеличава до 9 месеца, вместо 6, обясни още Андронов.
Има риск някои кредити да не бъдат изплатени след отсрочването. Нормално е да има такива.
Предположенията са, че от тези 14,5%, които бяха отсрочени, от тях между 5 и 20% ще имат нови затруднения и отново
ще поискат отсрочване обясни финансистът. То обаче може да бъде за още 3 месеца максимум, допълни Андронов.
Естествено, че е повишено вниманието към кредитополучателите от сектори, които изпитват по-големи затруднения. На
тях отделяме повече внимание и по-задълбочени анализи, категоричен е Андронов.
Няколко от банките вече са изчерпали лимитите си за кредити към гражданите - мисля, че са малко над 100 милиона
вече. Други поискаха нови лимити, обясни финансистът. Критериите за получаване на кредити от фондовете остават
непроменени и фактът, че вече са раздадени толкова от тях, показва, че мярката за гражданите работи добре, каза още
Андронов.
Банков риск няма. Уроците от голямата банкова рецесия категорично са научени, заяви в заключение Андронов.
И още - за финансовите мерки при едрия бизнес и ще се покачват ли лихвените проценти, вижте целия разговор с
Петър Андронов във видеото.
√ МС гласува допълнително 28 млн. лева за МВР
Министерският съвет отпусна допълнително 28 млн. лева за бюджета на МВР. Това съобщи вътрешният
министър Христо Терзийски.
"Днес с постановление на Министерски съвет, по разпореждане на министър-председателя Бойко Борисов, по бюджета
на МВР са определени за разходване 28 млн. лева. Първата част от тях - 5 млн. лева, са предназначени за закупуване на
специална медицинска техника и апаратура за Медицински институт на МВР", заяви Терзийски.
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"Това решение беше взето, за да се обнови апаратурата и да се повиши капацитетът на болницата, която работи в
сферата на здравеопазването", поясни още министърът.
"Първоначално ще подкрепим образната диагностика на COVID с нов скенер. В момента нуждата е основно от персонал,
тъй като колегите са претоварени", поясни директорът на Медицинския институт проф. д-р Ненчо Смилов.
Останалите 23 млн. лева ще бъдат разпределени към служителите на МВР, които от началото на COVID епидемията
работят на първа линия. "Това е крачка, която правителството и държавното ръководство прави, за да покаже, че
оценява дейността на служителите на МВР. Те изпълняват и редица функции, които не са свойствени на Министерството
за справянето в тази ситуация като съдействие на здравните органи и на РЗИ", допълни министърът.
11 300 служители на МВР вече са заявили желание да се ваксинират срещу COVID-19.
"На първото заседание на Националния ваксинационен щаб ние сме дали заявката за 11 300 служители, които са от
структурите на Патрулно-постова и Охранителна полиция, които доброволно искат да се ваксинират. Така че има
готовност нашата болница да предприеме веднага необходимите действия", заяви вътрешният министър.
"Очакваме доставката на съответните фризери. Направена е организация, така че с мобилни екипи и централно в
болницата да бъдат ваксинирани всички наши служители", допълни проф. д-р Ненчо Смилов.
От началото на епидемията у нас 4002 служители на МВР са заболели от COVID-19. В момента активните случаи са 1500.
√ Министър Танева: Над 30 000 земеделски производители получиха подкрепа по мерките за COVID-19
Над 30 000 земеделски производители получиха извънредна подкрепа по направления Ковид-1 и Ковид-2 в обхвата на
Програмата за развитие на селските райони. Това каза в "Още от деня" министърът на земеделието, храните и
горите Десислава Танева.
Разплатени са и мерките по Ковид подкрепата и в сектор "Рибарство" и в програмата за виното. България първа пусна
нотификациите си по програмите си "Лозаро-винарство", рибарската и Програмата за развитието на селските райони,
уточни Десислава Танева.
Беше направено максимално всичко, което беше възможно да бъде направено, заяви министър Танева в отговор на
въпрос защо млекопроизводителите са недоволни и искат да протестират. "Единствено не бе направено едно временната мярка от 800 000 евро за предприятия в млекопреработката. За да се възползваме от този инструмент, ние
трябваше да защитим съответните спадове, които не бяха достатъчни към момента", обясни тя.
Във връзка с възстановителния план за всяка сфера от обществото ни, който се очаква и от Европа, министър Десислава
Танева посочи, че Земеделското министерство е изготвило три проекта. На първо четене са одобрени два плана.
"Първият е проект е за цялостна модернизация, възстановяване на напоителни системи като доставчик на вода за
напояване с изградена инфраструктура в цяла България. Вторият проект е за електронно земеделие, което обхваща
няколко модула". Тя обясни, че това модернизиране ще осигури производството на храна по екологосъобразен начин и
практики, щадящи околната среда. Всеки потребител ще може да проследи пътя, който изминава суровината, която той
потребява.
Политиката, свързана с търговските вериги, които се задължават да обособят специално брандирани щандове за нашата
продукция, трябва да продължи, категорична беше министър Танева.
В общочовешки план 2020 година, която изпращаме, беше много особена, много трудна и за земеделския сектор
включително. Тя обясни, че трудността в земеделския сектор се допълва и от незапомнената суша в Източна България.
Там бяха отбелязани най-черните рекорди по производствени показатели на основните култури в страната ни.
По думите й положителното е, че е създадена бърза организация. Използван е целият наличен инструментариум,
предоставен с решение на ЕК за подкрепа на сектора. Изплатени са средствата. Изключение прави само едно
направление по мярка "Ковид" от програмата за развитие на селските райони. "Имахме осигурени от правителството
достатъчно средства и предоставихме рекорден брой приеми по "деминимиз" на абсолютно всички сектори в
земеделието в България", допълни тя.
С министъра на екологията Емил Димитров не сме имали конфликт или спорове, имахме комуникация и мисля, че
изчистихме всички детайли около тази тема. "По никакъв начин тази комуникация не може да предизвика водна криза",
каза тя.
Освен това днес на министерски съвет се взеха решения, с които двата язовира "Ахелой" и "Порой" бяха предадени за
управление на областната управа на Бургас. "Приключена е и комуникацията по отношение на заповедите, които
Министерството на околната среда ще издаде за разделяне на зоните на "Натура" и допустимите дейности при тях. Там
също бяха отразени исканията на Министерството на земеделието, което е важно за сектора и за земеделските
производители", отбеляза земеделският министър.
Изявлението, което министър Емил Димитров направи в края на ноември, предупреждавайки за задаваща се водна
криза, Десислава Танева определи като резултат на негов начин на комуникация и негова личностна характеристика.
"Когато говорим професионално, когато с нашите управленски действия засягаме реален бизнес, сектор, мисля, че
трябва да изключим политически оттенък и политически амбиции, за да не навредим. Политическите мандати са
временни, но всичко като добавена стойност в държавата, като продукт и доход в крайна сметка се дължи на секторите,
които произвеждат", допълни министър Танева.
√ Кристалина Георгиева е сред първите 20 най-влиятелни жени на планетата
Българката Кристалина Георгиева, която е управляващ директор на Международния валутен фонд, е в тазгодишната
класация на списание "Форбс" на стоте най-влиятелни жени на планетата.
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Георгиева е поставена на престижното 18-о място, като след нея са известни дами като Опра Уинфри и кралица Елизабет
II.

Списъкът е за видни фигури от различни области от 30 страни.
Вижте целия списък на 100-те най-влиятелни жени на планетата на списание "Форбс" ТУК
За поредна година се оглавява от германския канцлер Ангела Меркел. В първата петица са още президентът на
Европейската централна банка Кристин Лагард, новоизбраният вицепрезидент на САЩ Камала Харис, председателят на
Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и Мелинда Гейтс, която ръководи благотворителна фондация със съпуга си Бил
Гейтс.
Това е поредното отличие за Кристалина Георгиева.
В началото на месеца тя попадна в списъка на "Блумбърг" за "най-важните хора" на 2020 година в категория "финанси", а
през септември стана част от 100-те най-влиятелни личности на годината в престижната класация на списание "Тайм", в
категория Титани.
Кристалина Георгиева в списъка на "Блумбърг" за "най-важните хора" на 2020 година
Труд
√ Д-р Хасан Адемов, председател на социалната комисия в НС пред „Труд“: В пенсионната система чудеса трудно се
случват
Защо пенсиите в България са ниски и доколко е справедливо увеличението само на минималната пенсия от 1 януари
2021 година, питаме председателя на социалната комисия в парламента д-р Хасан Адемов. Според мен най-справедливо
е увеличението, което минава през осигурителния принос на всеки пенсионер, казва депутатът от ДПС. И напомня, че със
социално заиграване не се печелят избори. По думите на Адемов голяма е вероятността две пенсии да са повече от една,
ако осигуряването е без прекъсване, на доходи над средните за страната и при коефициент на редукция от НОИ около
9%.
- Г-н Адемов, защо пенсиите в България са ниски?
- Пенсията представлява периодично парично плащане, което замества най-общо загубените по различни причини
доходи от труд. Ако се върнем назад във времето, трябва да отбележим мащабната параметрична реформа от 2000 г. и
сериозните промени през 2015 г.. които имаха за цел да постигнат високи нива на социална защита, финансова
стабилност, адекватност и коефициент на заместване, съизмерим със средноевропейските нива. Към днешна дата трудно
можем да твърдим, че сме постигнали сериозни успехи. Причините са различни - като се започне от нивата на доходите,
размерът на осигурителните вноски (често променяни според политическата конюнктура, въпреки актюерските разчети),
демографските проблеми, сивият сектор и др.
През последните 30 години пенсионната система беше заложник на реформите в различните секторни политики, докато
в един момент се оказа, че това е за сметка на пенсионните права на всички осигурени. За да има по-висок размер на
пенсиите, трябва да има по-високи нива на заетост и то във високо технологични дейности с по-голяма принадена
стойност, високи нива на икономически растеж, доходи от труд близки до средноевропейските, по-високи приходи от
осигурителни вноски. Само тогава можем да разчитаме на устойчив размер на пенсиите. Разбира се, че са възможни и
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предизборни „фойерверки“ с цел печелене на политическо доверие, но не трябва да забравяме, че със социално
заиграване не се печелят избори (справка - 2009 г.)
- Имаше много идеи как да се повишат пенсиите от следващата година - с увеличаване на коефициента, с
преизчисляване на част или на всички пенсии, но накрая остана само повишаването на минималната пенсия на 300
лева от 1 януари. Защо другите идеи отпаднаха?
- В Кодекса за социално осигуряване има три инструмента за промяна на размера на пенсиите. Най-често използваният е
осъвременяването по швейцарското правило. Другите два са индексация и преизчисляване. В хода на бюджетната
процедура винаги се появяват различни предложения, които управляващите отхвърлят по правило без сериозни
аргументи. Всяка година от управлението на ГЕРБ и Обединени патриоти осъвременяването на пенсиите ставаше от
първи юли, въпреки ежегодните предложения на ДПС това да се случи от началото на годината. За 2021 г.
предложението на управляващите е осъвременяване при това с 20% на минималните и максимални размери да се
реализира от 1 януари. Под популярното мото антикризисни мерки чисто предизборното „намигане“ към Негово
величество избирателя струва 1,770 млрд. лева повече в бюджета на държавното обществено осигуряване. Искам
правилно да бъда разбран - никой не е против това размерът на пенсиите да бъде увеличаван, но усещането за
справедливост не може да бъде накърнено по този начин. Адски несправедливо е останалите пенсии да бъдат
осъвременени от 1 юли, при това с 5%. Повече от половината пенсионери вече са на минимален размер - какво тук значи
някакъв осигурителен принос, по-добре е да сме еднакво бедни, отколкото различно богати. Този начин на мислене е с
аргумента това е предизборно обещание (за сведение никой не е обещавал увеличение от 1 януари). Това демотивира
младите да се осигуряват върху реални доходи, след като идва едно правителство и с политическо решение нарушава
съотношението между осигурителен принос и размер на пенсиите.
- Вие предложихте пенсиите да се индексират по швейцарското правило не от юли, а още от януари. Защо?
- Това е предложение на ДПС, което правим всяка година, а управляващите отхвърлят всяка година. Само с този бюджет
се прие минималните и максималните размери да бъдат осъвременени от началото на годината. Логиката осъвременяването на всички пенсии от 01.01, произтича от желанието целогодишно да има по-високи нива на социална
защита. Това противопоставяне между отделните групи пенсионери, чрез използване на един инструмент по различен
начин, води до срив в доверието. Без доверие всяка осигурителна система изпитва сериозни затруднения. Солидарните
системи имат крещяща нужда от доверие, справедливост, прозрачност и последователност. За съжаление, политически
мотивирани, конюнктурни предложения без актюерска логика водят до сътресения в полето на солидарността.
- Друго ваше предложение предвиждаше да се увеличи коефициентът за всяка година стаж от 1,2 на 1,3. Какъв би
бил ефектът от такова увеличение?
- Според мен най-справедливо е увеличението, което минава през осигурителния принос на всеки пенсионер. Размерът
на пенсията се изчислява като доходът се умножи по 1,2, като този коефициент е за всяка година осигурителен стаж.
Доходът се определя като индивидуалният коефициент се умножи по средния осигурителен доход за страната 12 месеца
преди датата на пенсиониране. Ако повишим числото 1,2 на 1,3, означава индексиране на всички пенсии с 10%. При това
справедливо, през годините осигурителен стаж на всеки. За съжаление, управляващите отхвърлиха и това предложение.
Усещането за самодостатъчност невинаги е добър съветник. Най-притеснителното от решенията в осигурителната
система не са огромните дефицити (за следващата година трансферът от Държавния бюджет достига рекордните 6,205
млрд. лева), а темпът на нарастване на този трансфер от 2, 069 млрд. лева през 2009 г. на над 6 млрд. лева догодина.
Това води до натиск върху публичните финанси, дългово финансиране на текущи разходи и все по-голяма зависимост от
данъци. И още нещо - за догодина намалява степента на покритие на разходите с приходи от осигуровки от 65% на 56%. В
дългосрочен план това може да доведе до финансова нестабилност.
- Смятате ли, че парите за социални разходи, заложени в бюджета за догодина, са достатъчни?
- За следващата година разходите за социално осигуряване, подпомагане и грижи представляват 14,6% или 18, 194 млрд.
лева, докато средно за Европейския съюз този процент е 27. За 2021 г. за първи път разходите за пенсии са над 10% от
БВП като увеличението е с 1,770 млрд. лева или 12,347 млрд. лева са предвидените разходи за пенсии. Отделно в сектор
здравеопазване увеличението е с 680 млн. лв., в образованието - 820 млн. лв. Проблемът е в целеполагането и
определянето на най-рисковите групи, които да бъдат подпомогнати. Раздаването на калпак е доминиращ принцип,
таргетирането на социалните разходи от гледна точка постигането на ефективност е най-големият проблем на този
бюджет.
- Казвате, че бюджетът на Държавното обществено осигуряване за 2021 г. слага началото на края на финансовата
стабилност на сектора, защо?
- Финансовата стабилност, която грижливо се отстоява от 1997 г. от различни правителства, е подложена на сериозно
изпитание. Трансферът от Държавния бюджет през последните години е нараснал с около 4 милиарда лева, а реформата
през 2015 г. трябваше да намали зависимостта на общественото осигуряване от данъци. Вместо това сме свидетели на
точно обратния ефект. Трябва да е ясно, че в пенсионната система чудеса трудно се случват, тя е подчинена на
математически модел със строга актюерска логика и всеки опит за интервениране, с цел извличане на политически
дивиденти, има цена и тази цена се плаща от българските граждани.
- Социалното министерство представи промени в Кодекса за социално осигуряване, регулиращи фазата на
изплащане на втората пенсия. Ще бъдат ли защитени бъдещите пенсионери и ще получат ли все пак две пенсии,
които да са повече от една? Нужни ли са, според вас, корекции в така предложеният законопроект?
- Предложените промени регламентират фазата на изплащане на т. н. втора пенсия, предлагат се пенсионни продукти, от
които придобилият право пенсионер може да избира. От промените следва, че масово първите кохорти пенсионери след
септември 2021 г. няма да взимат пожизнени пенсии, защото натрупаното по индивидуалните им партиди не е
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достатъчно. Вероятно то ще стигне за срочни плащания, които не могат да са по-ниски от 45 лв. на месец (15%от
минималната пенсия - 300 лв.). Много важно е да се отбележи, че частните пенсионни фондове гарантират брутния
размер на внесените вноски, което означава, че нито един пенсионер няма да загуби нито един лев от вноските, може
само да спечели допълнително от инвестираните средства. След решението за изчистване на т. н. коефициент на
редукция, остава нерешен въпросът със субсидията в НОИ, каквато в частните пенсионни фондове липсва. Този
коефициент трябва да отпадне, когато родените преди 31.12.1959 г. се пенсионират, защото тогава всички ще бъдат
равнопоставени. Важен е и въпросът дали не може решението за евентуално прехвърляне на партидите в НОИ да може
да се реализира на базата на информация преди датата на пенсиониране. Всеки случай е индивидуален, но голяма е
вероятността две пенсии да са повече от една, ако осигуряването е без прекъсване, на доходи над средните за страната и
при коефициент на редукция от НОИ около 9%.
- От КНСБ и част от работодателите предлагат двете пенсии - от ДОО и УПФ да се изплащат при еднакви правила.
Как бихте коментирали подобна идея?
- Става въпрос за това, че за получаване на втората пенсия е необходимо да отговаряш само на изискването за възраст,
независимо от осигурителния стаж. Решение в тази връзка е възможно да се потърси още повече, че осигурените лица
трябва да бъдат равнопоставени.
- Какво бихте посъветвали хората, които питат дали да си прехвърлят партидите от универсалния пенсионен
фонд във фонд „Пенсии“.
- Решението за това дали могат да се прехвърлят парите от индивидуалните партиди във фонд „Пенсии“ е индивидуално
за всеки един и то трябва да бъде взето след информирано съгласие. Препоръки трудно могат да бъдат предложени за
всички, нов повечето случаи запазването на средствата може да осигури допълващ доход, който може при определени
условия да бъде превърнат в наследствено плащане.
- Вие преминахте през изпитанието коронавирус, какво бихте казали на скептиците, които смятат, че ситуацията
силно се преувеличава и това е просто грип?
- Мисля, че скептиците намаляват. Този, който все още не вярва, да бъде така добър да отиде на първа линия и да се
убеди сам.
Нашият гост Хасан Адемов е роден през 1953 г. в Исперих. През 1979 г. завършва Медицинския университет във Варна
и специализира анестезиология и реанимация. Зад гърба си има няколко депутатски мандата, като неведнъж е и
председател на Комисия по труда, социалната и демографската политика към Народното събрание.
√ В очакване на нов мораториум по кредитите
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.
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. 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. Има сериозни
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.
Наблюдават се сериозни различия при възползването от мерките за облекчаване на плащанията както между отделните
страни, така и 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.
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.
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
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продължителността на девет месеца (в сравнение с шест в момента), като се чака предложение от страна на Асоциацията
на българските банки.
От седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика, със съкращения.
√ Синергията между армия и ВПК се възражда
Сделката за машини за Специалните сили затвърждават политиката на МО да се инвестира в собствено
производство
Политическите и лобистките игри са присъствали досега, през всичките тези три десетилетия
Спомням си един от първите конкурси за доставка на компютри за Министерство на отбраната в средата на 90-те. Имаше
седем членове на комисията и седем фирми победителки. Едните бяха с операционна система за „Макинтош“, други за
MS-DOS, едни с памет, други - без. Изобщо Всички бяха доволни. Всички от комисията и някои полковници, които, чрез
тържеството на компютърните игри, намериха смисъл за престоя си в длъжност и звание. Армията като цяло получи едни
нови безполезни вещи, които да заведе на склад и точно нула повишаване на способностите.
Политическите и лобистките игри са присъствали през всичките тези три десетилетия, в които уж армията ни трябваше да
стане модерна, маневрена, натовска, нахранена в смисъла на „На нож!“. И нямаше никакво значение какъв Закон за
обществени поръчки се пишеше.
От армия има смисъл, ако е адекватна за нуждите на обществото, иначе се превръща в инструмент за източване на
бюджет и пристан за политически назначения.
През годините всяка една политика е била професионално убивана от интересите на търговци и дълбоки управленски
джобове. Всяка една сделка, ако изобщо мине през витеватите норми на обществените поръчки, обжалвания, натиск и
шантаж, се е оказвала кръпка, недомислица, а понякога и виц.
Вече се позабрави онази странна сделка, когато за Специалните сили бяха закупени парашути за милион и шестстотин
хиляди лева, които командосите отказваха да приемат, защото нито отговарят на изискванията, нито на техническото
задание, пък и криеха определени рискове. И парите бяха похарчени, въпреки че американска компания искаше да
направи дарение (без пари, б. а.) от 400 парашути на модел, доказан в бойни действия, отговарящ на изискванията на
техническото задание.
Бойните действия в Нагорни Карабах - последната засега война в Европа, показаха как се печели битка. Преимуществата
са горе-долу в пет точки - мотивация, стратегическа комуникация, въоръжение, логистика и съюзници. Когато за Армения
спряха доставките на боеприпаси и техника, когато съюзникът замълча, а оръжието отстъпваше на противниковото,
мотивацията се срина и войната бе загубена.
България и нейната сигурност имат крещяща нужда от възстановяване на синергията между армия и ВПК и точно от
Специалните сили, за които стана дума по-горе, днес се възвръща тази връзка между армия и индустрия.
В сряда Министерство на отбраната подписа договор с фирма „Самел-90“ договор за придобиване на 98 машини от 10
типа с различно предназначение и е на стойност 49 998 000 лева. Срокът за изпълнение е не по-дълъг от 3 години.
Гаранционният период е 5 години, в рамките на който цялата поддръжка и смяната на консумативите се поема от
фирмата.
За подписването на договора с пряко договаряне, Министерството на отбраната се позова на изключенията в Закона за
обществените поръчки, когато става въпрос да отбраната и националната сигурност.
„Преди близо четири години това политическо и военно ръководство си беше поставило амбициозната цел голяма част
от нашите въоръжени сили да се модернизират или поне - да започне необратим процес на модернизация и
превъоръжаване. Още в самото начало наша философия и кауза беше да включим българската индустрия в това
начинание. Нормалната логика и философия е да се развиват способности в България. Това ни осигурява и един доста поизгоден цикъл на поддръжка и ремонт на техниката, която придобиваме“, каза министър Каракачанов след подписване
на договора.
Ако може да се обобщи цялата картина, Специалните сили ще получат изцяло ново въоръжение, като компанията поема
поддръжката за първите пет години от експлоатацията. Освен това се задължава да изгради база за поддръжка и ремонт
до казармите на командосите в Пловдив. Крайната цена средна цена на машините под половин милион по официални
данни.
Само за сравнение, когато бяха закупени „Пустинни котки“, които струваха близо 1,2 млн. на бройка (след
допълнителната бронировка и оборудване) можеха да се ремонтират по доста сложен начин, като частите се поръчват от
Израел, а заводските ремонти са невъзможни у нас. Ето това е предимството сам да управляваш въоръжението си.
Важен детайл е, че не плащаш работна заплата на израелски работници, а на български. Това правят всички мислещи
държави - изграждат собствено ВПК, защото така подкрепяш собствената икономика и си независим при ремонти,
доставки, поддръжка.
„Това е исторически момент за Силите за специални операции. За първи път ние, в нашата история, имаме подобен
договор, с такъв мащаб, и с такова бъдещо значение за оперативните способности на Специалните сили и за изпълнение
на нашите основни отговорности по националния план за противодействие на тероризма“, заяви пред медиите
командирът на специалните сили генерал-майор Явор Матеев. Самият той е участвал активно в преговорите и е бил
изненадан от добрите условия, които са постигнали.
„Работна група, назначена от министъра на отбраната, на която бях ръководител, успя значително да увеличи броя на
машините от това, което имахме като предварителни параметри. За това благодаря за професионализма на фирма
„Самел“: Не само ние показахме гъвкавост и буквално изцедихме всички възможности в рамките на бюджета, за да
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постигнем най-доброто за нас, а и фирмата направи значителни отстъпки и използва свои резерви (базирайки се на това,
че действително за първи път имат подобен договор с Българската армия)“, посочи генерал Матеев.
Това ще бъдат първите бойни машини, които ще произвежда българската компания „Самел-90“. За да придобият тези
възможности, компанията подписа договор за съвместна дейност с International Armored Group (IAG) и изградиха
производствени мощности в Самоков, които наскоро бяха посетени премиера Борисов и министъра на отбраната
Каракачанов.
IAG е основана в Канада, но вече е международна компания, специализирана в производство на военна техника и
тактически бронирани машини, оборудване и друга техника за фирми за сигурност, полиция и армия.
Компанията има пазари и офиси в няколко държави, включително САЩ, Канада, ОАЕ, Турция, Пакистан и Ирак.
Ако договорът се изпълнява така, както е подписан, производството на бронирана техника за командосите може
спокойно да се превърне и в мост към други сделки, както за нашата армия, така и за износ.
Както се казва, дай боже никога да не се налага да се използват в бой тези машини, но ефектът за сигурността и
икономиката ще са значителни. Само след няколко години на парадите за Гергьовден ще гледаме една съвсем различна
армия, защото с ново въоръжение ще бъдат всички родове войски. Чак изглежда нереално, след 30 години „измокрен,
гладен, уморен... и зле въоръжен.“
√ Шест области в оранжев код днес за валежи и силен вятър, жълт код в още 13
Оранжев код е обявен за 6 области заради интензивни валежи и силен вятър. Това са областите Смолян, Кърджали,
Хасково, Стара Загора, Сливен и Ямбол.
В тези области се очакват количества на валежите между 35 и 50 л/кв.м. Ще духа силен южен вятър с пориви до 24 м/с.
За 8 области е обявен жълт код заради обилни валежи от дъжд. Това са областите Благоевград, Пловдив, Пазарджик,
Габрово, Велико Търново, Търговище, Шумен и Бургас.
Жълт код е обявен за 5 области в Северна България, но за поледици. Това са областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и
Ловеч.
√ Костадин Филипов: Северна Македония се надява на промяна след изборите у нас, разчитайки на нова коалиция
Северна Македония се надява на промяна след изборите у нас, разчитайки на нова коалиция, която ще даде възможност
на Борисов да постигне споразумение със Заев, това заяви журналистът и анализатор на отношенията между Скопие и
София Костадин Филипов пред БТВ. Скопие се представя по-добре на международната сцена, като интернационализира
проблемите си и печели симпатии, акцентирайки върху геостратегическото си положение на Балканите, каза Филипов,
който отбеляза, че действията на Северна Македония са белязани от опита на югославската дипломатическа школа,
отбеляза той.
"Владо Бучковски е мой личен приятел и се познаваме много добре. Той наистина е добронамерен към отношенията с
България. Човекът прави всичко по формален и неформален начин да се постигне някаква форма на сближение между
двете страни. Мисля, че не трябва да има съмнение в него. Друг е въпросът, че както разбирам, са му закачили
държавният секретар на министерството на външните работи, което говори, че му нямат доверие", коментира Филипов.
√ Македонският военен министър Радмила Шекеринска: България направи геостратегическа грешка с ветото срещу
нас
Министърът на отбраната на Северна Македония Радмила Шекеринска заяви по отношение на българското вето за
започване на преговорите за присъединяване на страната към ЕС, че България e направила геостратегическа грешка,
която не е добра за региона, предава македонският телевизионен канал ”ТВ 24“.
„Ще продължим да работим върху европейските ценности. И днес на показахме, че можем да постигнем европейски
резултати, дори когато някой блокира европейския процес. Ще продължим така, защото македонското бъдеще е
европейско и няма да изградим алтернатива на това", каза Шекеринска на пресконференция.
Тя изрази надежда, че всички страни от ЕС, с изключение на България, ще потвърдят позицията си, че трябва да се
проведе първата междуправителствена конференция със Северна Македония. „Това, което обещахме преди месец,
показахме, че изпълняваме и че в интерес на европейския процес няма да забравим европейските ценности, а една от
тези ценности е зачитането на правото на самоопределение, разнообразие и уникалност на всеки народ и всеки език.
Казахме, че няма да преминем тези червени линии“, каза министърът на отбраната Шекеринска.
√ Разменя ли Брюксел ценности срещу фондове?
Дори в крайна сметка да се приемат бюджетът и планът - ЕС вече мисли и действа на няколко скорости
Грешка ще бъде да се демонстрира неуважение към една или друга нация, в рамките на Съюза
Границите вътре в ЕС се завръщат, а здравната криза обостри разнобоя между отделни страни и визиите им за бъдещето.
Граници дори не толкова формални, колкото културни, идейни и политически. Първичната реакция срещу пандемията бе
всеки да се справя самостоятелно, а липсата дори на елементарна солидарност и усещане за общност беше фрапираща
на фона китайска и руска помощ, пристигаща със самолети. Пробуждането дойде относително бързо и заразени
холандци и французи бяха спешно местени в немски болници при нужда. Но: горчивият вкус остана, а отсъствието на
зрялост и сплотеност се оказа крещящо.
На висшия форум на съюза, Европейския съвет, в четвъртък и петък е поставена най-важната, прагматична, но и
разделяща тема за бъдещето на обединението - тази за парите и начина, по който ще се раздават те. Ситуация към
момента: Унгария и Полша наложиха вето за дългосрочната бюджетна рамка и спасителния план за възстановяване от
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COVID-19, възлизащи на 1.8 трилиона евро, защото не им хареса новата формула, изкована в Брюксел: пари срещу
върховенство на закона. А с оглед на активираните наказателни процедури срещу двете държави през последните
няколко години действително изглежда, че те биха били и най-засегнати при евентуалното u приемане.
Във Варшава и Будапеща подозират друга причина зад „новите правила” и се чувстват изнудвани. Те твърдят, че
либералният елит в Брюксел се опитва да наложи своя дневен ред и по две невралгични за тях теми - полова
идентичност и политика по миграция. Де факто две червени линии, чието прекрачване може да запали фитила на
взривоопасен геополитически динамит. „Който не слуша - спираме му парите”, е „пръчка”, с която е опасно да се налагат
гордите и самоотвержени - исторически погледнато - унгарци и поляци. В Полша, макар и непопулярни, се появиха
гласове дори за „излизане” от Съюза. По същество това беше и основната причина за Брекзит.
ЕС изпадна буквално в паника и постави ултиматум: или двете ще отменят ветото си върху спешните средства и бюджета,
или ще бъдат заобиколени и ще останат на сухо. Самата възможност ветото да бъде заобиколено от „големите” в ЕС
обаче ще бъде упорито и мръсно петно върху претенциите за демократичност, така както са и напористите опит да се
премахне принципа на „единодушие” в Съвета на министрите за сметка на някакво мнозинство - именно инструмент за
заобикаляне на неудобните.
В подкрепа на ветото устно се присъедини Словения, а макар Словакия и Чехия да са против, заради спешната нужда от
средства, логична и там се появиха въпроси - няма ли да сме следващите наказани?
Дори в крайна сметка да се приемат бюджетът и планът - ЕС вече мисли и действа на няколко скорости, като
разминаването в предавките идва заради нещо знаково: непреодолими ценностно-идейни различия между
брюкселската бюрокрация, от една страна, и моментите мнозинства в „проблемните държави”, от друга. Разломът има
съвсем реално политическо измерение и в ЕП - евентуалното излизане на „Фидес” от ЕНП и вливането му в групата на
„Европейските Консерватори и Реформисти”, което ще промени и баланса на силите, разтърсвайки статуквото каквото го
познаваме в политически смисъл.
Европа е „печелила”, когато е застъпвала в градежа си идеята, че политиките на общностно ниво се правят отдолу-нагоре
и се базират на вече постигнато съгласие. Прескачането и налагането над „дисидентите” означава един много поцентрализиран и квазидържавен съюз занапред. А заложеното теглене на общ дълг за спасителния пакет, заедно с
постоянните опит за собствени данъци на ЕС и „хармонизиране данъчни на ставки и основи” са съвсем реални гигантски
скокове към лелеяната френска и лява по духа си идея за Федерация.
Междувременно, лидерът на Унгария Виктор Орбан се наложи като безапелационен лидер на консервативните възгледи
и своеобразен защитник на юдео-християнските темели на Европейската цивилизация. Харесван или не Орбан, фактът е
факт и той се дължи най-вече на абдикацията на „старите” европейци от фундаментите на собствения им успешен
социокултурен и икономически модел във вековете.
Любопитно е каква ще е позиция на България. Засега София в запазвала диалогичен и дори мек тон независимо от
критиките. Срещу страната ни вече беше гласувана резолюция в Европарламента, засягаща върховенството на закона и
независимостта на съдебната система, която осъждаше и отношението към малцинствени групи у нас - теза, вписваща се
в наратива за наличие на македонско малцинство, например.
Рязко се оказахме европейски неразбрани по казуса с ветото ни за Северна Македония, което е червена лампичка за
търсене на принципни и тактически алианси оттук насетне. Да признаеш първи държава, чийто народ исторически
произлиза от теб и да повдигаш темата на европейско равнище за разширяване към Западните Балкани - това са
недвусмислени доказателства за добронамереност от наша страна. Но да се съгласиш с враждебния македонизъм,
изкуствено изкован на антибългарска основа от югославските и коминтерновските пропаганда и репресии, вкарвайки в
ЕС потенциален агресор към миналото, културата и историческия ти принос към европейската цивилизация - това вече е
върховна глупост. Още повече, че този антибългарски курс ще се втвърдява - коването на национално идентичност у
македонците минава през сблъсъка с исторически противник. Паралелно с това в страната албанският етнос се засилва
демографски и политически, което значи и все по-малко място маневра на Скопие пред чувствителни и за България теми.
В тази светлина ние не бива да мърдаме и на йота от исканията си, независимо от геополитическите ползи, които се
привиждат на апологетите на приемането на такъв нестабилен и зле настроен към нас играч.
Аргументът, че това налива вода в мелницата на руските интереси на Балканите е крехък. Северна Македония вече е част
от НАТО, а противно на наложения възглед - руснаците имат интерес от силен ЕС като буфер срещу геополитическата
обръч на САЩ и колективната отбрана в лицето на Алианса по границите на Руската Федерация. Затова и приветстваха
идеите за европейска армия на Макрон, а тонът на френския президент бе изключително благосклонен към Москва.
Проекти като нужния на Германия „Северен поток 2” дава основание за наличие на диалог и прагматични общи
стопански ползи - изглеждащи обаче все по-крехки пречупени през призмата на новата администрация на Байдън в
Белия дом.
Европа е идеен и ценностен конструкт, базиран върху принципа на „субсидиарност” - проблемите да се решава
максимално близо до гражданите. Проблемът е, че този принцип се изкриви до степен, че вече не е стожер на Съюза, а
едва ли не е изключение и се спуска от неизбрани чиновници в Брюксел и то когато не противоречи на техния дневен
политически ред.
Усещането за членство е единственото, което може да сплоти голяма група от хора. То се базира на език, споделена
история, традиции и обичаи. Най-добър техен изразител остава и винаги ще бъде нацията. Ето защо е грешка ЕС да
демонстрира неуважение към една или друга нация, съществуваща в рамките му. Ефектът би бил само и единствено
отчуждение и липса на единство.
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√ Увеличиха извънредния труд от 150 на 300 часа годишно
Извънредният труд ще се увеличи от 150 на 300 часа за календарна година, но това ще става само
чрез колективно трудово договаряне. Това решиха депутатите, приемайки на второ четене промените в Кодекса на труда
с 99 гласа "за", 55 "против" и без "въздържали се". Допълнителните часове работа вече ще се изплаща на 4 вместо на 6
месеца. Според сегашните норми работодателят може да отложи с шест месеца плащането на извънредния труд на
служителя си.
Държавен служител, който има най-малко четири месеца служебен, трудов, и/или осигурителен стаж, има право на
редовен платен годишен отпуск в размер на 20 работни дни, приеха депутатите. Досега се изискваха осем месеца.
При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово
възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10
години трудов стаж през последните 20 години - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за
срок от 6 месеца, реши още парламентът. Досега Кодексът на труда предвиждаше шест заплати при пенсиониране да се
изплащат, ако работникът или служителят е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му
стаж.
Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от 2 месеца от откриване на нарушението и не по-късно от 1 година
от извършването му. Сроковете не текат през времето от подаване на искането до получаване на мнението на трудовоекспертната лекарска комисия и/или на предварителното разрешение за уволнение от инспекцията по труда.
Депутатите приеха още официалният празник на 24 май да се нарича "Ден на българската писменост, просвета и култура
и на славянската книжовност".
Сериозни дебати в парламента предизвика увеличението на извънредния труд на 300 часа за календарна година, срещу
което БСП остро възрази.
"Предложението за увеличаване на извънредния труд е крайно неприемливо, защото е в явен ущърб на работниците или
служителите", каза депутатът от "БСП за България" Георги Гьоков по време на дебата. Според него е разбираемо от
страна на работодателите да търсят вратички и законодателни промени, които да им дадат възможност за увеличаване
на извънредния труд.
"Не е нормално държавата да им помага с това. Днес, в 21 век в Европа и света усилено се говори за намаляване на 8часовия работен ден и за 4-дневна работна седмица, а у нас за увеличаване на извънредния труд", допълни още Гьоков.
На противоположното мнение застана председателят на парламента Цвета Караянчева. "Предложението за извънредния
труд в Кодекса на труда защитава правата на работниците", каза тя по време на дебата.
"300 часа извънреден труд ще бъдат използвани само при определени условия. Работниците ясно съзнават, че няма
откъде да им дойдат средствата за заплати, ако не си изработят със собствените си ръце тази продукция. Бъдете пообективни. Влезте в същността на темата. Хората не искат да им защитавате по този начин правата", каза още Караянчева
и призова социалистите да не говорят манипулативно, да не изопачават нещата и да не правят внушения.
"Лъжа е, че се отнемат трудови права. В България извънредният труд е забранен. Остават в сила и ограничението за 150
часа извънреден труд. Какво се променя? Това, което се променя със съгласието на работниците, с колективен трудов
договор, извънредният труд в определени случаи да бъде разрешен до 300 часа годишно. За да се случат тези 300 часа,
работниците трябва да се съгласят", каза председателят на Социална комисия и депутат от ДПС д-р Хасан Адемов по
време на дебата. Той посочи, че проблемът не е в тези 300 часа, а в заплащането на извънредния труд. Според него, ако
могат да променят размера на заплащането, веднага ще решат въпроса с извънредния труд.
√ България готова да продължи разговорите със Скопие по спорните въпроси
България е готова да продължи разговорите с Република Северна Македония за разрешаване на споровете между
Скопие и София. Това съобщи външният министър Екатерина Захариева след среща със специалния представител на
Скопие Владо Бучковски. Това е първата официална визита на специалния пратеник на правителството на Република
Северна Македония в българската столица. Утре Бучковски ще има срещи с премиера Бойко Борисов и с президента
Румен Радев. Очаква се да разговаря още с министъра на отбраната Красимир Каракачанов, както и с лидера на
социалистите Корнелия Нинова.
"Потвърждавам готовността на българската страна за продължаване на разговорите за намиране на устойчиво и трайно
решение на оставащите отворени въпроси в двустранните отношения, както и за намиране на изход, който да отвори
пътя на Република Северна Македония за одобрение на преговорната рамка и за стартиране на реални преговори за
членство в ЕС", заяви вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева.
"Няма съмнение, че се намираме в деликатен етап от своите отношения. В основата на нашата позиция стои
неизпълнение на договора от 2017 г. От минимум година и половина алармираме нашите съседи за това. Показахме, че
можем да имаме добра координация по време на Берлинския процес, нашите екипи показаха, че могат да работят
заедно. Много ми се иска да използваме този пример и да започнем стъпка по стъпка да възстановяваме загубеното
доверие и да преустановим неконструктивния подход, защото се видя докъде доведе той - антибългарската кампания,
опитите за дискредитиране на България, разпространяване на тези, които не са верни, като тази, че сме наложили вето
или че оспорваме правото на самоопределяне", заяви външният ни министър.
По думите на Захариева, тази стратегия не само е била неприемлива за България, но се оказала и крайно непродуктивна.
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"Ние наистина ви подаваме ръка за намиране на решения, взаимноприемливи и трайни и за откриване на пътя за нови
отношения, основани на доверие. Да искаш да станеш член на едно семейство означава да бъдеш приятел с членовете
на това семейство. Абсурдно е, искайки да се присъединиш, единствената ти задача да бъде да дискредитираш друг от
членовете на това семейство. Целта на разширяването е да направи съюза по-силен, а не по-слаб, привнасяйки
нерешени двустранни въпроси и мога да ви уверя, че ние, цялото правителство сме готови, да работим да намерим
решение за това да преодолеем натрупаното недоверие и да бъдем заедно истински членове на това семейство",
добави Захариева.
Владимир Бучковски изрази задоволство от конструктивните разговори. "Убеден съм, и уверихме министър Захариева, че
сме решителни в намерението да имплементираме договора за приятелство и сътрудничество. Признаваме, че е
нарушено доверието и изразявам задоволството си, че България смята моето назначение за специален представител
като допълнително усилие от наша страна да върнем това изгубено доверие", коментира Бучковски.
Захариева посочи, че България не е променила позицията си и не може да одобри преговорната рамка, без гаранциите,
които иска да види в нея. "Твърдението, че България оспорва идентичността е не само манипулативно, а абсолютно
невярно. Правото за самоопределяне трябва да важи за всичките им граждани, включително и на тези с българско
самосъзнание", каза Захариева и призова да се спре да се използва историческата комисия за политически цели.
По-рано днес стана ясно, че германският външен министър Михаел Рот е отправил сериозно предупреждение към
България от името на председателстващата в момента ЕС Германия по повод блокирането на кандидатурата на Северна
Македония за членство в ЕС.
√ Мярката 60/40 помогнала за запазването на около 250 000 работни места
Над 585 млн. лв. са били преведени до момента на фирмите и предприятията, които са кандидатствали по мярката 60/40
за запазване на заетостта на служителите си. Съхранените работни места са около 250 000, като всички работници са
получавали пълните си възнаграждения и осигуровки. Държавните компенсации са в размер на 60 на сто от дължимите
възнаграждения и осигуровки, а работодателите са задължени да осигурят останалите 40 процента.
Главно заради тази и още няколко мерки на държавно ниво за борба с икономическите последствия от пандемията
безработицата в страната продължава да е около 7%, съобщават от социалното министерството.
По първия вариант на 60/40, който действаше от март до юни, са били подпомогнати 9000 компании, сочи анализът на
НОИ. Те получиха 186 млн. лв., като най-голяма част отидоха за предприятия от преработващата промишленост - близо
71,6 млн. лв. за запазване на над 80 400 работни места. Към работодателите от търговията бяха насочени 29,5 млн. лв. за
26 700 работници и служители. Сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" беше подкрепен с малко над 22,6 млн. лв.
Най-много бяха фирмите от областите София-град (3127), Пловдив (724) и Варна (609).
Преведените средства по втория вариант на 60/40 бяха близо 342 млн. лв. на 5241 работодатели. Най-много - близо 175,1
млн. лв., отново бяха преведени на компании от преработващата промишленост за запазването на около 62 000 места.
Предприятията от добивната промишленост получиха 41,6 млн. лв. за 6 500 запазени работни места. Към работодателите
от търговията бяха насочени 33,0 млн. лв. за над 11 600 работници и служители. Сектор "Хотелиерство и
ресторантьорство" беше подпомогнат с около 50,2 млн. лв. за 35 000 работни места, а сектор "Транспорт, складиране и
пощи" - с 33,1 млн. лв. за близо 14 600 работници и служители. Най-много бяха фирмите от София-град (1816), Варна
(434), Бургас (419) и Пловдив (399).
По третия дизайн на мярката до момента са изплатени над 57,5 млн. лв. Той стартира през октомври, а кандидатстването
ще продължи до 15 декември. По него вече са подкрепени 2661 компании за запазване на 73 271 работни места. В
момента се обработват и останалите заявки на кандидатствалите фирми, които са общо 4872 за близо 110 000 служители.
В настоящия вариант на мярката има облекчения освен за фирмите от сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" и за
тези от т.нар. "Случайни превози". Те нямат задължението след края на зимния туристически сезон да запазват заетостта
на сезонните работници.
Компаниите, които са получавали средства по мярката и преди октомври, имат административни облекчения при
подаването на документи. Пълна информация за кандидатстването може да се намери на сайта на Агенцията по
заетостта.
√ Търговията на дребно у нас отбеляза спад за 8-ми пореден месец
Търговията на дребно в България все още не може да се възстанови на обичайното си ниво от въвеждането на първите
мерки срещу коронавируса през пролетта.
Според последните данни на НСИ тя отбелязва 8-ми пореден месец на спад спрямо представянето от миналата година.
За сравнение по последни данни на Евростат повечето страни от ЕС регистрират възстановяване на търговията си и
ръстове спрямо резултатите от 2019 г. Единствено България, Испания, Хърватия, Унгария, Малта и Португалия са извън
този списък. Средно за Еврозоната повишението в оборотите на търговията е 4,2%, а за целия ЕС 4,3%. Най-голям ръст
има в Ирландия (14%) и Дания (13%).
През октомври оборотите в търговията на дребно у нас са се понижили с 5,3% на годишна база. Това все пак е значително
по-малко в сравнение с рекордния спад в бранша, отбелязан през месец май, когато спадът възлизаше на повече от 20%
на годишна база. От началото на мерките срещу вируса спадът, регистриран през октомври е най-ниският. През месеца
най-чувствително е понижението в търговията с горива (-16%), хранителни стоки (-10%), дрехи и обувки (-14%). Онлайн
търговията продължава да отбелязва нови рекорди, като през октомври увеличението на оборотите в сектора възлиза на
57% на годишна база. Ръст има и при продажбите на лекарства и медицински стоки – с 7%.
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На месечна база е регистриран ръст в търговията, възлизащ на 1,5%. Забелязва се, че месечният ръст на оборотите в
търговията на дребно се понижава от август насам.
√ Рекордните 65 хил. мегаватчаса електроенергия продадени за ден на Енергийната борса
Българска независима енергийна борса отбеляза рекорд в търгуваните количества електрическа енергия на пазарен
сегмент "Ден напред" за ден на доставка 10.12.2020 г., съобщават от борсата. Изтъргуваното количество е 65 024 MWh,
със средна мощност 2 709,3 МW.
Това е първият рекорд за декември, като миналия месец е имало седем дни с върхови постижения на този пазар,
посочват още от енергийната борса.
Средната цена на електроенергията днес бе 127.26 лева за мегаватчас при сегмента "пазар ден напред". Сделките са на
база утрешен ден.
Средната цена на пиковата енергия в часовете между 9.00 и 20.00 ч. e 161.36 лв. за мегаватчас, докато извънпиковата
енергия в периода 21 ч. и 8 часа е изтъргувана при средна цена 93.16 лв. за мегаватчас.
Най-ниската цена в рамките на днешната сесия, при утрешен ден на доставка, е 47.15 лв. за мегаватчас, достигната за
3.00 - 4.00 ч., а най-високата е 177.61 лв. за мегаватчас - за 10.00 - 11.00 часа. За сравнение Енергийната борса затвори
вчера при средна цена 148.65 лв. за мегаватчас.
√ Полша и Унгария се отказват от ветото срещу бюджета на ЕС
Полша и Унгария са се съгласили на компромис и ще премахнат ветото си срещу бюджета на ЕС за 2021-2027 г., възлизащ
на 1,1 трлн. евро и пакета от мерки за възстановяване от 750 млрд. евро. Това предаде Блумбърг, като се позова на
информация от полския вицепремиер Ярослав Говин.
Припомняме, че двете държави блокираха гласуването на бюджета заради условието получаването на средства от ЕС да
бъде обвързано със спазването на върховенството на закона и по-специално поради неясния механизъм за прилагането
на това условие. Съображенията на двете страни бяха, че това условие ще може да се използва за политически натиск
срещу страните-членки.
Ярослав Говин е съобщил, че страните са постигнали съгласие в преговори с Германия, която председателства
Европейския съюз до края на годината. Окончателно споразумение може да бъде постигнато с всички страни-членки до
петък, е добавил той.
„Засега имаме разбирателство между Берлин, Варшава и Будапеща. Вярвам, че то ще бъде споделено и с останалите 24
страни-членки на ЕС. Решението запазва суверенитета на Полша и целостта на Европа.“, коментира той.
Блумбърг обаче съобщава, че към момента информацията не е потвърдена от представители на германското или
унгарското правителство. Агенцията също добавя, че Говин е бил най-големия защитник на идеята Полша да се откаже от
ветото срещу бюджета.
По план Унгария и Полша трябва да получат около 180 млрд. евро от бюджета на ЕС.
√ Европейският съвет се подготвя за ново дълго заседание
Заседанието на Европейския съвет, предвидено за четвъртък и петък, може да продължи и в събота заради натоварения
дневен ред. Това потвърди пред журналисти високопоставен служител на ЕС, пожелал анонимност, съобщи БТА.
Той посочи, че се очаква държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС да приемат решение за
поредното удължаване на санкциите срещу Русия. Ще бъде обсъдено въвеждането на санкции срещу Турция, като
интересите на отделните държави засега се разминават, добави дипломатът. По неговите думи не се предвижда
Европейският съвет да се занимава подробно с преговорите между ЕС и Великобритания за сключване на търговско
споразумение.
Предвижда се на заседанието да бъдат обсъдени бъдещите отношения със САЩ в светлината на отминалите
президентски избори. Източникът уточни, че досега няма пробив в преговорите за бюджета на ЕС до 2027 г., нито по
въпроса за увеличаване на целите до 2030 г. за опазване на околната среда. По неговите думи досега ветото на Полша и
Унгария над бюджета не е вдигнато и е възможно да има вето върху целите за опазване на природата. Предвижда се да
бъде обсъдена темата с пандемията от ковид и осигуряването на ваксини, за борба с дезинформацията и за подобряване
на посланията към обществото по тези въпроси.
√ Кредитните рейтинги на водещите икономики - под "карантина" през 2021 г.?
Много малка е вероятността агенция Fitch да подобри кредитния рейтинг на която е и да водеща икономика през 2021 г.
въпреки появяващия се оптимизъм, свързани с предстоящите ваксинации срещу Covid-19.
"Имаме само два суверенни рейтинга (на Кот д'Ивоар и Нова Зеландия) с позитивните перспективи, така че подобрение
на рейтинга на която и да е голям икономика за 2021 г. изглежда понастоящем малко вероятно. Двата региона, които
вече са свидетели на най-много понижения на рейтинга (Латинска Америка и Близкия изток/Африка), показват найвисоко ниво на уязвимост към по-нататъшни негативни действия, съответно с 9 и 12 отрицателни кредитни перспективи",
посочи Тони Стрингер, главен оперативен директор на поделението за кредитен рейтинг на Fitch в коментар за Ройтерс.
Страните, засегнати силно от коронавируса, ще отбележат максимален икономически подем от ефективна ваксина
срещу коронавируса, която бъде пусната бързо за употреба през първата половина на следващата година, отбеляза за
Ройтерс главният икономист на Fitch Брайън Култън.
"Всички развити страни очевидно ще се възползват от Covid ваксината, като Обединеното кралство, Испания, Франция и
Италия бяха сред най-тежко засегнатите от пандемията през първата половина на 2020 г., а Обединеното кралство и
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Европейският съюз направиха много големи предварителни поръчки за ваксините на Pfizer, Moderna и
Oxford/AstraZeneca", отбеляза Култън. Той посочи, че началото на 2021 г. ще бъде слабо в Европа и САЩ в резултат на
наскоро затегнати противоепидемични ограничения и че най-ясните ползи от икономическия растеж ще се наблюдават
през 2022 г.
Главният икономист на Fitch заяви, че рейтинговата агенция очаква по-бавно пускане на ваксините на развиващите се
пазари, тъй като логистиката при въвеждането на програми за масова имунизация може да бъде по-трудна, а
предварителните поръчки за ваксини да са по-скромни.
Коментарите са факт в момент, когато случаите на коронавирус все още нарастват в световен мащаб, особено силно в
Европа и САЩ, като инфекциите с Covid-19 в Съединените щати се намират в пик от средно 193 863 ежедневни нови
случая през последната седмица, според данни на Ройтерс.
"Има и някои признаци, че американската икономика започва да се влияе от скорошния скок на случаите и
възобновените ограничения, въпреки че предприетите до момента рестриктивни мерки бяха много по-малко агресивни,
което помага да се обясни относително по-плиткият икономическия спад през 2020 г.", каза Култън пред Ройтерс.
Във вторник Американската агенция за храните и лекарствата се приближиха до одобряване на Covid ваксината на Pfizer,
като същия ден 90-годишна британка стана първият човек, получил ваксината извън провежданите изпитвания,
засилвайки надеждите за забавяне на глобалната пандемия.
Според агенция Fitch несигурността относно разпространението на коронавируса, както и непосредствените и
дългосрочните икономически последици, ще продължат да оказват натиск върху глобалните публични финанси през
2021 година. Глобалното възстановяване на брутния вътрешен продукт ще се засили от средата на 2021 г. с пускането на
Covid ваксините, което сега изглежда неизбежно, отбелязва агенцията.
Седмица по-рано пък агенция "Мудис" (Moody’s) посочи пред Ройтерс, че повечето държави са изправени пред
"значителен негативен шок" от пандемията. Другата водеща агенция "Стандарт енд Пуърс" заяви през октомври, че
някои от най-силните световни икономики могат да станат свидетели на понижаване на техния кредитен рейтинг или
предупреждения за понижаване през следващите месеци.
√ Водата започва да се търгува на американската фондова борса
Водата, основата на живота на Земята, започна от вчера да се търгува на американската фондова борса Уолстрийт (Ню
Йорк) поради недостига на това благо. Сега цената й ще варира, както тази на петрола, златото или пшеницата, съобщи
борсовият оператор CME Group, цитиран от eleconomista.es.
За целта, на Уолстрийт е въведен воден индекс Nasdaq Veles Califonia Water с индикатор NQH2O, който се основава на
индикатор за ценови фючърси на вода в Калифорния, който днес се търгуваше на около 486,53 долара за акър-фут,
единица за обем, който обикновено се използва в Съединените щати, еквивалентни на 1233 кубически метра. Плановете
за въвеждане на такива фючърси бяха оповестени през септември тази година, а сделките са насочени към защита на
големите потребители на вода, включително фермерите.
Цената на водата в Калифорния се е удвоила през последната година по този показател.
Според CME Group новите договори ще позволят по-добро управление на риска, свързан с недостига на вода и по-добра
връзка между търсенето и предлагането на пазарите.
Въпреки че индексът се основава на цените на основните речни басейни на Калифорния, където недостигът на вода се е
увеличил, тази стойност може да се използва като ориентир за останалия свят на водните пазари. Тези фючърсни
договори не изискват физическа доставка на вода и са изцяло финансови, въз основа на средноседмичната цена в петте
най-големи водосборни басейни на Калифорния до 2022 г.
Китай и САЩ са основните потребители на вода в света и според ООН 2 милиарда души живеят в страни със сериозни
проблеми с достъпа до вода, като през следващите няколко години две трети от планетата могат да изпитат недостиг на
вода и милиони хората ще бъдат разселени.
Прекомерната експлоатация на този ресурс от първичния сектор, промишлеността и консумацията от хората, както и
изменението на климата, доведоха до това, че този ресурс става все по-оскъден, отбелязва изданието.
√ Петролът поскъпна на фона на оптимизма около ваксините
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в четвъртък, подкрепени от започналата ваксинация срещу COVID-19
във Великобритания и предстоящото одобрение на ваксина в САЩ. Анализаторите се надяват, че ваксините ще
стимулират търсенето на гориво, макар че американската Енергийна информационна администрация (EIA) отчете
рекорден ръст на запасите от суров петрол на САЩ, предаде Ройтерс.
Към 8:35 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 0,11 долара, или 0,23%, до 48,97 долара за барел, след
като предходният ден нарасна с 15 цента. Американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,16 долара, или 0,35%, до
45,68 долара за барел.
„Пазарът е насочил вниманието си отвъд очертаващата се трудна зима и към оптимистичната 2021 г.“, коментира Хауи
Лий от OCBC bank.
Ваксинацията в САЩ може да започне още този уикенд, като днес група медицински съветници ще дискутират дали да
препоръчат за спешна употреба ваксината на Pfizer и BioNTech на Агенцията за контрол на храните и лекарствата (FDA)
Вчера Канада също одобри ваксината на Pfizer, като властите на страната съобщиха, че имунизацията ще започне през
следващата седмица.
Анализаторите останаха изненадани от неочаквано голямото нарастване на американските запаси от суров петрол, което
до голяма степен се дължи на падането американския износ до най-ниското му ниво от 2018 г. насам
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По данни на Енергийна информационна администрация, американските запаси от суров петрол са нараснали с 15,2 млн.
барела през седмицата до 4 декември. Очакванията бяха за спад от 1,4 млн. барела.
Във вторник EIA понижи прогнозата си за търсенето на петрол през 2021 г. със 110 хил. барела на ден до 5,78 млн. барела
на ден.
√ Оптимизъм на световните борси
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа вчера се включиха в световното рали на пазарите на фона на
оптимизма около ваксините срещу COVID-19 и надеждите за нов пакет от икономически стимули в САЩ, предаде
Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 2,19 пункта, или 0,56%, до 395,83 пункта. Немският показател DAX се
напредна със 131,89 пункта, или 0,99%, до 13 410,38 пункта, достигайки тримесечен връх. Данните на Федералната
служба за статистиката показаха, че германският износ нараснал с 0,8% през октомври спрямо септември, когато бе
регистриран ръст от 2,3%. Анализаторите очакваха повишение с 1,2%. Френският измерител CAC 40 се повиши с 12,33
пункта, или 0,22%, до 5 573 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 отчете ръст от 31,23 пункта, или
0,48%, до 6 590,05 пункта.
Инвеститорите остават фокусирани и върху преговорите за Брекзит, като британският вицепремиер Майкъл Гоув изрази
надежда за компромис по темата за риболова, докато главният преговарящ от страна на ЕС Мишел Барние и министър
председателят на Обединеното кралство Борис Джонсън заявиха, че сценарият за „Брекзит без сделка“ е по-вероятен.
Джонсън ще се срещне с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лаейн в Брюксел в последен опит за
постигане на споразумение.
„Това ще представлява един вид хвърляне на монета“, коментира Тийве Мевисен от Rabobank
„Нашият основен сценарии все още предвижда постигане на ограничена сделка до края на тази година“, добави той.
Печалбите в Европа бяха поведени от автомобилния и банковия сектор, които напреднаха съответно с 1,39% и 1,15%.
Технологичният сектор обаче се оцвети в червено, следвайки поевтиняването на акциите на производителя на чипове
STMicroelectronics с 10,83% на фона на решението на комапанията да отложи целта си за годишни продажби в размер на
12 млрд. евро за 2023 г.
Книжата на Airbus поскъпнаха с 0,38%, след като Великобритания съобщи, че от 1 януари ще отмени част от митата,
наложени върху вноса на американски стоки. Тези мита бяха въведени в резултат от спор, свързан със държавните
субсидии, които получават самолетостроителите Airbus и Boeing.
Повишения на Уолстрийт
Американските борсови индекси достигнаха нови рекордни върхове във вторник, след като Великобритания започна
масова имунизация с ваксината на Pfizer, давайки нова надежда на инвеститорите за икономическо възстановяване в
близкото бъдеще.
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 104,09 пункта, или 0,35%, до 30 173,88 пункта. Широкообхватният
показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 10,29 пункта, или 0,28%, до 3 702,25 пункта, преминавайки границата от 3700
пункта за първи път в историята. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 62,83 пункта, или 0,5%,
до 12 582,77 пункта. И трите индекса започнаха сесията със спад, но я завършиха при рекордни нива.
Индексът на сините чипове бе подкрепен от Dow Inc., Johnson & Johnson и 3M, чиито акции поскъпнаха съответно с 2,52%,
1,73% и 1,36%. Енергийният сектор бе най-добре представящият се в S&P 500, отчитайки ръст от 1,5%.
Акциите на Pfizer скочиха с 3,18% , достигайки най-високата си стойност от близо 2 години. Книжата на нейният партньор
в разработването на ваксината – германската компания BioNTech, поскъпнаха с 1,92% в Nasdaq.
Великобритания поръча 40 млн. дози от ваксината на Pfizer и BioNTech, които са достатъчни за имунизирането на 20 млн.
души. Междувременно американската агенция за контрол на храните и лекарствата (FDA) заяви, че не е открила причини
за опасения по отношение на безопасността на ваксината.
Това са положителни новини, които не могат да бъдат изтълкувани погрешно“, коментира Мат Лойд, главен
инвестиционен стратег в Advisors Asset Management. „Като цяло има причини да бъдем оптимисти“, добави той.
Разпространението на ваксината Pfizer и BioNTech идва в момент, когато инвеститорите са фокусирани върху
преговорите за допълнителен пакет от фискални стимули в САЩ, където броят на заразените с COVID-19 продължава да
расте.
„От известно време се надяваме, че сделката за фискални стимули ще бъде финализирана.“, коментира Том Мартин,
старши портфейлен мениджър в GLOBALT. „Все още обаче съществуват дълбоки проблеми, които пречат това да се
осъществи“, добави той.
Лидери на републиканците и на демократите заявиха в понеделник, че Конгреса опитва да удължи правителственото
финансиране с още една седмица, в рамките на която да бъде постигнато споразумение за пакета с икономически
стимули. Миналата седмица група сенатори от двете партии предложиха пакет в размер на 908 млрд. долара. Той обаче
срещна опозиция в лицето на лидера на мнозинството в Сената Мич Макконъл.
Смесени резултати в Азия
Основните индекси на водещите борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха повишения в сряда, след като
започналата масова ваксинация във Великобритания подкрепи оптимизма на пазарите, предаде Си Ен Би Си.
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 350,86 пункта, или 1,33%, до 26 817,94 пункта.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 38,21 пункта, или 1,12%, до 3 371,96 пункта, докато
по-малкият показател Shenzhen Composite се понижи с 43,17 пункта, или 1,88%, до 2 250,81 пункта. Хонконгският
измерител Hang Seng напредна със 198,28 пункта, или 0,75%, до 26 502,84 пункта.
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Тези резултати дойдоха, след като Китай отчете дефлация на потребителските цени за първи път от 11 години. През
ноември индексът на потребителските цени се е понижил до минус 0,5% на годишна основа.
Южнокорейският показател Kospi записа ръст от 54,54 пункта, или 2,02%, до 2 755,47 пункта.
В Австралия индексът ASX 200 напредна с 40,8 пункта, или 0,61%, до 6 728,5 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в ранната търговия. Основният
бенчмарк SOFIX отчете спад от 0,88 пункта, или 0,20%, до 434,41 пункта. BGBX40 се понижи с 0,39 пункта, или 0,39%, до
99,38 пункта. BGTR30 изтри 1,11 пункта от стойността си, или 0,22%, достигайки ниво от 494,73 пункта. BGREIT се задържа
на равнище от 135,63 пункта.
Cross.bg
√ Второ четене на Закона за радиото и телевизията в комисия на парламента
Парламентарната комисия по културата и медиите ще обсъди на второ четене промени в Закона за радиото и
телевизията, които бяха внесени от Министерския съвет.
Промените се правят заради необходимостта от синхронизиране на националното ни законодателство с новите
разпоредби на Европейската директива за аудиовизуалните медийни услуги.
Предвижда се Съветът за електронни медии (СЕМ) да регулира платформите за споделяне на видеоклипове
Промените в Закона за радиото и телевизията бяха одобрени на първо четене в пленарна зала на 26 ноември.
Сред акцентите в тях е засилването на мерките за защита на децата срещу вредно съдържание в онлайн пространството
насърчаване на медийната грамотност на гражданите от всички възрасти.
До 3 декември беше срокът за предложения преди второто гласуване на проекта.
Постъпиха предложения от председателя на комисията по културата и медиите Вежди Рашидов и група народни
представители от ГЕРБ лицензиите да се издават за срок до 20 години и СЕМ да може да продължава този срок по искане
на лицензирания.
Според сега действащия текст лицензиите се издават за срок до 15 години и той може да бъде продължен с решение на
СЕМ по искане на лицензирания, като общата продължителност не може бъде над 25 години .
Мотивите на вносителите за предлаганата промяна са, че действащата редакция ще доведе до необходимо в рамките на
неопределен период СЕМ да провежда нови конкурси за издаване на лицензии, решенията по които подлежат на
съдебно оспорване пред две инстанции.
В резултат на това в много населени места ще бъде преустановено излъчването на радиопрограми.
√ Онлайн среща обсъжда проблемите на дистанционното обучение
Омбудсманът Диана Ковачева организира онлайн среща с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев,
посветена на проблемите на дистанционното обучение по време на епидемичната обстановка.
В рамките на час и половина - от 9,30 до 11,00 ч. министър Вълчев ще отговаря на въпроси, жалби и проблеми, изпратени
до омбудсмана от родители, учители, директори на училища и граждански организации. Ще бъдат зададени и въпроси,
които засягат децата със СОП и децата с увреждания, които имат най-голяма нужда от подкрепа в тази тежка ситуация.
Инициативата на Диана Ковачева е в рамките на Международния ден за защита правата на човека 10 декември. Основно
човешко право е правото на образование, ключово значение за развитието на способностите на хората, за справяне с
бедността и социалното изключване.
Пандемията на практика постави милиони деца по света пред отпадане от образователната система и България не прави
изключение, посочват от пресцентъра на Ковачева.
√ До неделя става ясно ще има ли търговска сделка между ЕС и Великобритания
Британският премиер Борис Джонсън и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се договориха, че
до неделя трябва да вземат „твърдо решение" за бъдещето на търговските преговори, съобщи високопоставен източник
на британското правителство.
Той заяви, че след приятелска дискусия на вечерята в Брюксел, двамата политици са се съгласили, че остават „големи
пропасти" между тях.
Джонсън и Фон дер Лайен са се договорили за нови дискусии през следващите дни между преговарящите екипи.
Планирано е вече, че още преди обед главните преговарящи Мишел Барние и Дейвид Фрост, които присъстваха на
вечерята, ще подновят преговорите.
Но, както посочи британският източник източник, „Джонсън не иска да остави непроверен нито един от възможните
пътища към постигане на сделка".
Вечерята в Брюксел продължи 3 часа и, както посочи Би Би Си, тя не завърши по начин, на какъвто мнозина се надяваха.
Урсула фон дер Лайен беше цитирана от Ройтерс, че двамата с Джонсън напълно са си изяснили позициите, които
остават доста различни.
Повече подробности, всъщност, излязоха за менюто на вечерята, включващо супа от тиква и миди за предястие, калкан с
картофено пюре, уасаби и зеленчуци за основно ястие и торта „Павлова" за десерт.
Борис Джонсън остана да пренощува в Брюксел.
Днес в белгийската столица се събират лидерите на страните-членки на ЕС, които ще бъдат информирани от Урсула фон
дер Лайен за хода на преговорите. Не се очаква те да обсъждат или да вземат решения по Брекзит.
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√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
Парите ни в кризата. Кой и как може да се възползва от кредитнатата ваканция? Разговор с председателя на
Асоциацията на банките - Петър Андронов;
300 часа годишно извънреден труд. Какви са новите условия в Кодекса на труда? Говори председателят на
социалната комисия в парламента - Хасан Адемов;
Изборите в пандемията. Как ще бъде гарантирано конституционното право на глас? Сметките на проф. Михаил
Константинов;
Как реагира имунитетът при среща с COVID-19 и как да направим информиран избор за ваксинацията? Съветите
на имунолозите;
"София избира децата" - проектът за реновиране на училищните тоалетни спечели конкурса на Столична
община;
БТВ, "Тази сутрин"
Какви са версиите на полицията за тежкото престъпление с три жертви във Варна?;
Кои са страничните ефекти на ваксината срещу COVID-19 и при какви съпътстващи заболявания не е подходяща?
Коментар на проф. Мариана Мурджева от Националния ваксинационен щаб;
Получиха ли лекарите на първа линия допълнителни 1000 лева? гост д-р Николай Брънзалов;
Колко часа извънредно ще може да се работи от догодина и как ще се плаща допълнителният труд?;
На живо от Ямбол - след напускането на „Фермата" Мария Георгиева и семейството й ни посрещат в дома си;
Нова телевизия, „Здравей България"
След тройното убийство във Варна - какви са версиите за жестокото престъпление?;
Какво не знаем за ваксините срещу COVID-19 - д-р Аспарух Илиев, от университета в Берн, Швейцария;
Да изчислиш пандемията. Математикът Петър Велков с прогноза за следващите седмици;
Камери заснеха как неизвестен отнема пенсията на възрастен мъж. Говори потърпевшият;
Опасни течности за чистачки с метанол заливат пазара. Какви са рисковете на пътя?
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Нова вълна: Строят складове колкото преди за 5 години;
в. 24 часа - Яко се мре, но дали е само от коронавируса;
в. Монитор -170 000 смениха фонда си за втора пенсия;
в. Телеграф - Кръчмари вкарват през задния вход;
в. Труд - Ваксината на Рfizer била рискова за хора с алергии;
в. Труд - Скопие да спре антибългарската кампания;
в. Труд - Борисов: Щом ми дойде редът, се ваксинирам!;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Извънредният труд, двойно повече, но го плащат по-бързо;
в. 24 часа - Търговията на път да се възстанови, спадът е само 5% в пандемията;
в. Монитор - Кабинетът налива 22,2 млн. лв. в производството на серуми;
в. Монитор - Три трупа и боен арсенал след кърваво убийство във Варна;
в. Телеграф - Премиерът Бойко Борисов: Отпускаме 65 млн. лева за образование и наука;
в. Телеграф - Хотелите губят 35 млн. лв. при блокада за ЧНГ;
в. Труд - Купуваме повече мебели и лекарства;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Проф. д-р Радка Аргирова, дмн вирусолог: Мерките да се разхлабват на стъпки през 10 дни, за да се види
ефектът;
в. Монитор - Акад. Юлиан Ревалски, председател на Българската академия на науките: Без армията ни от учени и лекари
няма как да преодолеем пандемията;
в. Телеграф - Богомил Николов, шеф на асоциация "Активни потребители": Измамници стават милионери с добавки
менте;
в. Труд - Доц. д-р Йордан Величков - преподавател по международно право и дипломат, пред "Труд": София и Скопие
имат нужда от взаимно покаяние;
Водещи анализи
в. 24 часа - Ще избегнем ли вторичния трус на кризата;
в. Монитор - WC -то победи!;
в. Телеграф - Светите братя си върнаха деня;
в. Труд - Разменя ли Брюксел ценности срещу фондове?
√ Предстоящи събития в страната на 10 декември
София
От 09.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание.
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От 10.00 ч. в Гранитна зала на Министерския съвет ще се проведе брифинг във връзка с разпространението на
COVID-19 у нас.
От 9.30 ч. в платформата ZOOM - тук омбудсманът Диана Ковачева организира онлайн среща с министъра на
образованието и науката Красимир Вълчев на тема „Проблеми пред дистанционното обучение" по време на
епидемичната обстановка.
От 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12 Пленумът на ВСС
ще проведе заседание.
От 09.30 часа в УАГБ „Майчин дом" в София ще бъдат дарени два нови апарата за плазмафереза.
От 11.00 ч. ще се състои уебинар на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии, на който ще бъде
представен Годишният доклад за развитието на сектора.
От 14.00 ч. ще се състои онлайн форум на тема „Бюджетът на ЕС за следващите 7 години - митове и реалност".
От 14.30 ч. в зала 248 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по културата и медиите.
От 14.30 ч. в зала 134 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по земеделието и храните.
От 14.30 ч. в зала 356 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по транспорт,
информационни технологии и съобщения.
От 15.30 ч. в зала 130 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по здравеопазването.
От 19.00 ч. в Младежкия театър ще се играе спектакълът „Съблечи се за вечеря".
От 19.30 ч. в Нов театър - НДК ще се играе премиерното представление „Ганьоада".
От 20.00 ч. онлайн ще се проведе среща с британския писател от индийски произход Салман Рушди.

***
Видин
От 10.30 ч. във Фейсбук страницата на Областен информационен център - Видин:
https://www.facebook.com/oicvidin ще се проведе онлайн информационно събитие на тема: „Прилагането на
новия регионален подход в България през програмен период 2021 - 2027 г. и изпълнението на Интегрирани
териториални инвестиции (ИТИ)".
***
Враца
От 19.00 ч. в камерната зала на ДКТ ще се играе „Щастливият принц".
***
Добрич
От 08.00 ч. на „Фейсбук" страницата на Младежки център - Добрич ще се състои представяне на есета от
Областен конкурс за есе на тема „Промени ли ни изолацията към по-добро?".
От 10.00 ч. на „Фейсбук" страницата на Младежки център - Добрич ще се проведе #ЗаедноСЦвети „Значими
дати" - Международен ден на човешките права.
От 14.00 ч. на „Фейсбук" страницата на Младежки център - Добрич ще се проведе #ЗаедноСМарго „Искам да
бъда ...".
***
Ловеч
От 10.30 ч. в ZOOM ще се проведе информационна среща на тема „ПРР - Интегрирани териториални
инвестиции".
***
Пловдив
От 11.00 ч. онлайн ще се проведе информационно събитие на тема: „Прилагането на новия регионален подход в
България през програмен период 2021 - 2027 г. и изпълнението на Интегрирани териториални инвестиции".
От 18.00 ч. в платформата ZOOM ще се проведе онлайн събитие по отбелязването на Международния ден на
човешките права.
***
Смолян
От 11.00 ч. в обновената сграда на Дневния център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и
техните семейства на ул. „Евридика" ще се проведе заключителна пресконференция по проект.
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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