Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Economy News
√ АИКБ:Сивата икономика намалява
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) отчита продължаваща тенденция на спад на сивата икономика
за пета поредна година. За 2019 г. Композитният индекс „Икономика на светло“, чрез който Асоциацията измерва
светлата част на българската икономика, достига стойност от 78,52 пункта, при 77,76 година по-рано. Това стана ясно при
представяне на Композитния индекс и връчването на наградите „Икономика на светло“.
От АИКБ отчитат, че през 2019 г. основните причини, задържащи положителните тенденции в изсветляването на
икономиката се дължат на липсата на реформи или недостатъчни такива в ключови сектори като здравеопазване, защита
на конкуренцията, правосъдието, вътрешен ред и сигурност, пазар на труда. Среднегативните фактори Асоциацията
отбелязва и поредното административно повишаване на минималната работна заплата, което е довело до „избуяване“
на нови сиви практики сред нискоквалифицираните работници и служители.
През настоящата година АИКБ актуализира и разшири обхвата на индекса, за да се обхванат повече проявления на сивата
икономика. За целта бяха усъвършенствани моделите и методологията за изчисляване на показателите. Разработен е и
нов показател – „Заетост на светло“, като данните от него ще бъдат изчислявани и публикувани от 2021 г. Така във фокуса
на изследванията ще попадне и трудовия пазар, при който през годините са се откроявали едни от най-съществени
проблеми, при това с дълготраен ефект върху националната икономика. Дейностите са извършени в изпълнение на
проект „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на
недекларираната заетост“.
Вече десет години АИКБ изчислява Композитният индекс „Икономика на светло“, чиято цел е да се опознаят различните
проявления на сивата икономика и да се стимулират политиките за нейното ограничаване. От началото на изчисленията
до момента Индексът нараства, като единствената година, през която е отчетен спад от 1,2 пункта, е 2014 г. Очакванията
на АИКБ са, че и през следващите четири години българската икономика ще продължи плавна тенденция на
изсветляване. Като през 2023 г. Композитният индекс ще достигне нива от над 82 пункта.
По време на събитието за седма поредна година Асоциация на индустриалния капитал връчи наградите „Икономика на
светло“.
В категорията за „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и
подобряване на бизнес средата“ победител стана отдел „Счетоводно законодателство“ на Министерство на финансите.
Отличието бе връчено за направените промени в Закона за счетоводството, приети от 44-то Народно събрание.
Промените в закона може да се определят като ефективна мярка за намаляване на административната тежест върху
бизнеса в България и евентуални злоупотреби. Те подобряват бизнес средата в страната и облекчават търговците.
Грамоти в категория получиха още Агенция „Митници“, Национална агенция за приходите и КНСБ.
Главният икономист на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов грабна отличието „За личност или
организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“. Той
пребори конкуренцията на Агенция „Митници“, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Софийският
арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж”.
Цветан Петров от Economic.bg е тазгодишният победител в категорията „Журналист или медия, допринесли за промяна
на обществените нагласи към нетърпимост към неформална икономика“. Другите номинирани за приза и отличени с
грамоти бяха водещата и продуцент на предаването на БНТ „Бизнес.БГ“ Илина Бисерова, журналистът на БТВ Теодора
Трифонова и екипа на вестник „Банкеръ“.
Добруджанска трибуна
√ АИКБ: Сивата икономика в България продължава да намалява
Асоциацията връчи за седми път наградите „Икономика на светло“
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) отчита продължаваща тенденция на спад на сивата икономика
за пета поредна година. За 2019 г. Композитният индекс „Икономика на светло“, чрез който Асоциацията измерва
светлата част на българската икономика, достига стойност от 78,52 пункта, при 77,76 година по-рано. Това стана ясно по
време на официалното представяне на Композитния индекс и връчването на наградите „Икономика на светло“.

1

От АИКБ отчитат, че през 2019 г. основните причини, задържащи положителните тенденции в изсветляването на
икономиката се дължат на липсата на реформи или недостатъчни такива в ключови сектори като здравеопазване, защита
на конкуренцията, правосъдието, вътрешен ред и сигурност, пазар на труда. Сред негативните фактори Асоциацията
отбелязва и поредното административно повишаване на минималната работна заплата, което е довело до „избуяване“
на нови сиви практики сред нискоквалифицираните работници и служители.
През настоящата година АИКБ актуализира и разшири обхвата на индекса, за да се обхванат повече проявления на сивата
икономика. За целта бяха усъвършенствани моделите и методологията за изчисляване на показателите. Разработен е и
нов показател – „Заетост на светло“, като данните от него ще бъдат изчислявани и публикувани от 2021 г. Така във фокуса
на изследванията ще попадне и трудовия пазар, при който през годините са се откроявали едни от най-съществени
проблеми, при това с дълготраен ефект върху националната икономика. Дейностите са извършени в изпълнение на
проект „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на
недекларираната заетост“.
Вече десет години АИКБ изчислява Композитният индекс „Икономика на светло“, чиято цел е да се опознаят различните
проявления на сивата икономика и да се стимулират политиките за нейното ограничаване. От началото на изчисленията
до момента Индексът нараства, като единствената година, през която е отчетен спад от 1,2 пункта, е 2014 г. Очакванията
на АИКБ са, че и през следващите четири години българската икономика ще продължи плавна тенденция на
изсветляване. Като през 2023 г. Композитният индекс ще достигне нива от над 82 пункта.
По време на събитието за седма поредна година Асоциация на индустриалния капитал връчи наградите „Икономика на
светло“.
В категорията за „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и
подобряване на бизнес средата“ победител стана отдел „Счетоводно законодателство“ на Министерство на финансите.
Отличието бе връчено за направените промени в Закона за счетоводството, приети от 44-то Народно събрание.
Промените в закона може да се определят като ефективна мярка за намаляване на административната тежест върху
бизнеса в България и евентуални злоупотреби. Те подобряват бизнес средата в страната и облекчават търговците.
Грамоти в категория получиха още Агенция „Митници“, Национална агенция за приходите и КНСБ.
Главният икономист на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов грабна отличието „За личност или
организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“. Той
пребори конкуренцията на Агенция „Митници“, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Софийският
арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж”.
Цветан Петров от Economic.bg е тазгодишният победител в категорията „Журналист или медия, допринесли за промяна
на обществените нагласи към нетърпимост към неформална икономика“. Другите номинирани за приза и отличени с
грамоти бяха водещата и продуцент на предаването на БНТ „Бизнес.БГ“ Илина Бисерова, журналистът на БТВ Теодора
Трифонова и екипа на вестник „Банкеръ“.
Конкурсът има за цел да открои и награди водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването
на сивите практики. А призьорите са излъчени чрез тайно гласуване от голямо експертно жури, което е съставено от над
100 изявени личности: видни икономисти, общественици, представители на медиите, членове на Националния и
Контролния съвет на АИКБ, на Обществения съвет по Ограничаване и превенция на неформалната икономика и др.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ Преброяването се отлага, началото зависи от епидемичната обстановка
Министерският съвет ще може да променя датата за преброяването на населението заради епидемична обстановка.
Това решиха депутатите предвид одобреното със закон преброяване за следващата година.
От БСП се възпротивиха за това, че парламентът абдикира от задължението си да промени тези срокове. Казаха, че биха
могли да го направят, след като видят как се развива епидемичната обстановка. От ГЕРБ казаха, че това в момента е
щекотлива тема и че наистина трябва да се даде без никакво задкулисие възможността на Министерски съвет да
променя тези дати.
Крум Зарков - депутат от ПГ на БСП: "Има логика в това да не се бърза и да не се направи преброяването веднага на 22
януари, но това не може да стане, разтоварвайки се просто от отговорност и, давайки на МС възможността да решава.
Този проблем е от съществено значение, трябваше да бъде решен в пленарна зала и със закон, така както е направено
през март 2019 г. Още повече, че този дебат би бил полезен, тъй като има и други проблеми с преброяването - по начина
на набиране на доброволци, по начина на набиране на хора, които да го правят и т.н. Отново казвам - въпрос от
национално значение е, от който парламентът не може да абдикира".
Александър Ненков - депутат от ПГ на ГЕРБ: "Много ме съмнява, че след 2, 3, 4 седмици кой знае колко обстановката
ще е променена, така че ние да фиксираме някаква дата в парламента, която да се окаже после недостатъчно
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целесъобразна. Ние сме дали възможността, както и по много други тема, МС да има тази възможност, ако прецени за
целесъобразно да обяви друга дата за започване на преброяването и няма никаква задкулисност в това наше
предложение. Напротив, то е обосновано единствено и само от целесъобразността. Самите вие разбирате колко е
абсурдно, извинявам се, на 22-ри да започнем едно такова преброяване и 30 000 души да тръгнат по домовете на
хората".
Юлиан Ангелов - депутат от ПГ на Обединени патриоти: "Не виждаме проблем в това МС да реши кога да е датата,
без значение кой МС ще бъде - дали ще е този, дали ще е следващ МС, за да може да се създаде възможност да се
реагира в тази сложна ситуация".
Парламентът направи промени и в Закона за Радиото и телевизията, за да се уеднакви с европейска директива. Така
телевизиите и доставчиците на медийни услуги ще трябва да направят достъпна информацията си за хора с увреден слух
или зрение.
Освен това парламентът ратифицира днес споразумение за заем между ЕС и България в размер до 511 млн. евро, с което
да се компенсират социално-икономическите мерки срещу пандемията COVID-19.
√ Сачева: Предлагаме преобразуване на мярката “Запази ме” от 1 януари
От 1 януари да се преобразува мярката “Запази ме” на 75/0 - 75% от осигурителния доход. Предлагаме това по
настояване на браншовите организации, работодателите и синдикатите. Предстои да я обсъдим в НСТС. Това съобщи в
студиото на “Още от деня” социалният министър Деница Сачева в коментара си за социално-икономическите мерки,
които взима държавата в условията на криза.
“В момента е 80% от минималната работна заплата - твърда сума, тоест 480 лева. Когато вече е 75% от осигурителния
доход - например, ако вземем сектора на хотелиерството, ресторантьорството и туризма, където минималният
осигурителен доход е 800 лева, означава, че хората ще вземат повече пари”, изчисли Сачева.
Оплакванията към момента са, че се взима много по-малко в сравнение с това, за което се осигурява. Не бива да се
стимулира появата на негативни практики - “хората да започнат се осигуряват на по-малко пари, защото чувстват, че е
несправедливо да получават 80% от минималната работна заплата”, поясни тя.
Кандидатите по тази мярка до момента са около 20 000 души, от които 3000 вече са получили парите си.
“Смятаме, че първоначално обявената сума от 50 млн. ще ни стигне за покриване на този риск. Ако има нужда от
допълнителни средства, има буферни такива и можем да си го позволим”, увери социалният министър.
Затворените със заповеди на местните органи през последните дни на октомври и през целия месец ноември - това са
предимно нощни заведения, ще получат помощите преди празниците.
“Средства ще могат да се получават и между празниците, защото всички наши служители ще работят. А тези, които сега
ще трябва да кандидатстват за декември, най-вероятно ще получат своите пари в началото на януари. И това е обичайна
практика”, обясни Сачева.
По думите ѝ в момента този, които не е заобикалял правилата, сега ще бъде по-справедливо компенсиран и ще може да
разчита на общата солидарност. Това, обаче, е широка тема, свързана с пандемията - дали може да има благосъстояние,
когато има непрекъснати опити да се излезе от правилата, вметна тя.
“Благодарение на мерките на правителството за запазване на заетостта, тъй като работодателите няма как да се
възползват от тях, ако нямат трудови договори и правоотношения между тях и работниците им, доведоха до това например, в сектора на хотелиерството и ресторантьорството почти 1/3 от договорите бяха изсветлени”, подчерта
социалният министър.
Какво още коментира министър Деница Сачева вижте във видеото.
√ Предлагат компенсациите за служители на затворени бизнеси да са 75% от осигурителния доход
Министерството на труда и социалната политика ще предложи през следващата година размерът на
компенсациите за работниците от затворените бизнеси да бъде 75% от осигурителния им доход.
В момента по мярката „Запази ме“ служителите получават по 24 лв. на ден, ако са осигурени на 8 часа и са в неплатен
отпуск. На практика това е двойният размер на минималното обезщетение за безработица в страната, като представлява
малко над 80% от минималната работна заплата.
С новото предложение няма да има намаление на размера на компенсациите и те ще са индивидуални спрямо
осигурителния доход на конкретния работник. Очаква се служителите да получават повече от сегашните 24 лв. на ден.
Предстои измененията в мярката „Запази ме“ да бъдат обсъдени с работодателите и синдикатите в Националния съвет
за тристранно сътрудничество, след което да бъдат внесени за разглеждане от Министерския съвет.
До момента подадените заявления за компенсации по „Запази ме“ са 4019 за 19 576 работници. Одобрени са 690
компании за 2900 служители, a 1012 от тях вече са получили средствата си по банков път. Почти половината от
одобрените за компенсации работят в ресторанти и питейни заведения, сочат данните на Агенцията по заетостта.
√ МВнР с позиция за блокирането на заключенията на Съвета на ЕС относно разширяването
България изразява съжаление, че заключенията на Съвета на ЕС по Процеса на асоцииране и стабилизиране бяха
неочаквано блокирани от две държави членки без обяснение по време на днешния Съвет на ЕС "Околна среда". Готови
сме да чуем притесненията, които са довели до това решение, и да продължим да полагаме усилия за постигане на
консенсус по разширяването.
България даде своето одобрение за заключенията на Съвета по време на заседанието на КОРЕПЕР II, проведено на 16
декември, по време на което бе постигнат консенсус от Германското председателство. В заключенията, по настояване на
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България, бе добавено изречение за важността на договорите на Република Северна Македония с България и Гърция,
както и че тяхното прилагане ще доведе до край на всички претенции, основани на грешно интерпретиране на историята.
По време на заседанието заключенията бяха одобрени от всички.
Ветото над заключенията на Съвета рискува да подкопае доверието в ЕС и препятства ЕС да изпрати тъй необходимите
сигнали до Западните Балкани, за да стимулира извършването на необходимите реформи, които страните, желаещи да
се присъединят, трябва да предприемат.
Като една от държавите членки, подкрепящи разширяването, България би искала да окуражи Съвета да подходи
конструктивно в настоящата ситуация, за да стане възможно приемането на заключенията по време на сегашното
Председателство на Съвета на ЕС. Заключенията на Съвета на ЕС по разширяването нямат нищо общо с процеса на
одобряване на преговорните рамки с Република Албания и Република Северна Македония. България изразява
одобрение за преговорната рамка за Албания, и приветства предоставеното допълнително време за подобряване на
рамката за Република Северна Македония, уточняват от МВнР.
√ Как реагира бизнесът на удължените до края на януари противоепидемични мерки?
Репортерът ни Зоя Велинова се срещна с ресторантьори, собственици на фитнес зали и големи търговски вериги.
Как реагира бизнесът на удължените до края на януари противоепидемични мерки?
Семейство Макарунас от четири години имат гръцки ресторант в София. Бизнесът вървял много добре до март тази
година, когато започна пандемията.
Евгения Макарунас, ресторантьор: Първата вълна ни удари, успяхме да се справим донякъде през лятото. Сега обаче се
надявахме да работим през празниците, за да можем да покрием поне разходите.
Скево Макарунас, ресторантьор: Не зная докога ще издържим. Това, което правим в момента, е продажба на храна за
вкъщи, но приходите са минимални, тъй като поръчките не са редовни. В същото време разходите за ток, наем, заплати
почти не са променени.
Евгения Макарунас, ресторантьор: Подготвяме документи и ще кандидатстваме за помощ от държавата, за да можем
да се справим със сегашната криза.

Николай Костадинов е собственик на фитнес зала в столицата. Твърди, че браншът е сред най-силно пострадалите от
пандемията. Единствените му приходи в момента са от предлагане на тренировки онлайн, но те са минимални и
недостатъчни за издръжка на семейството.
Николай Костадинов, собственик на фитнес зала: Мислехме да кандидатстваме за помощи за бизнеси, които са
пострадали от пандемията, но не се знае дали ще имаме тази възможност. Оказва се, че има доста изисквания, които
трудно се покриват.
Големите вериги пък днес се оплакаха, че трудно се справят с клиенти, които не спазват противоепидемичните мерки и
поискаха подкрепа за спазване на реда както вътре, така и около търговските обекти.
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Йордан Матеев, Сдружение за модерна търговия: По отношение на мерките извън търговските магазини също ще
имаме нужда от подкрепа от страна на държавата, тъй като предстоят важни и големи празници, с голямо струпване на
хора в отворените магазини.
Милена Драгийска, управител на търговска верига: Когато ние спазваме пропускателен режим вътре в търговската
верига, логично е навън да останат чакащи хора. Ако те не спазват дистанция, ние нямаме капацитета да осигурим тези
мерки и навън.
След среща на търговските вериги с министъра на икономиката Лъчезар Борисов и главния държавен здравен инспектор
Ангел Кунчев стана ясно, че смесени екипи с представители на МВР, РЗИ, Агенцията по храните и пожарната ще следят за
реда при засиленото пазаруване по празниците във и около търговските вериги.
Предвижда се при неспазване на мерките да се санкционират не само веригите, но и потребителите. Зелените коридори
за пазаруване на възрастни хора от 8.30 ч. до 10.30 ч. остават.
√ Ричард Алибегов: Със затворени заведения и фитнеси няма да преборим епидемията
Много сме разочаровани, че и Щабът, и БЛС не искаха затягане на мерките, а решиха, че е приемливо да има 190
починали, заяви в "Денят започва" Ричард Алибегов, председател на Българска асоциация на заведенията.
Докато не се вземат мерки за овладяване на епидемията, не за общественото мнение, ние мислим, че до 31 януари
абсолютно нищо няма да се промени, убеден е Алибегов.
"Не разбираме как за БЛС не е проблем, че има стотици души в хипермаркети, нехранителни магазини, а в същия момент
20-30 души в ресторант е проблем", каза още той.
"Трябваше, когато затвориха заведенията на 27 ноември, да се предприеме по-сериозен локдаун до 21 декември
заедно с нехранителните магазини, с големите хипермаркети и тогава сигурно щяхме да имаме много по-добър
ефект, който щеше да позволи да се отвори в момента. Ние се опитваме в момента да борим епидемията със
заведения и фитнеси затворени. Общо взето това е затворено", заяви Ричард Алибегов.
На фона на Европа това, което виждаме, с тези две неща няма да се преборим и тези срокове, които си даваме всеки път
през две седмици, ще продължат да се удължават.
Очаквахме на 21 декември да се случат две неща: или да се отпусне ситуацията, или да се затегнат мерките. Но да
останат същите мерки при този резултат, това не го очаквахме, коментира Алибегов.
Вижте целия разговор във видеото.
√ Кризата с COVID-19 засегна и морския бизнес
Заради кризата с COVID-19 у нас морският бизнес отчита загуби. Разходите за търговски превози са се увеличили, тъй като
в много държави екипажите трябва да спазват 14-дневната карантина преди да се качат на кораба или след като бъдат
сменени от други екипажи. Моряците, които тръгват на рейс, трябва да имат и отрицателни PCR тестове.
Увеличаването на разходите за воден транспорт се дължи най-вече на строгите мерки, които трябва да спазват
екипажите. Мерките, които предприема всяка държава, са различни и зависят от нейното законодателство.
В Австралия например при смяната на екипажите българските екипажи спазват 14-дневна карантина независимо дали
PCR тестът им е положителен или отрицателен. През това време има разходи за храна, заплати, дневни разходи, които се
поемат от корабособствениците.
Освен Австралия, строги изисквания за здравето на моряците имат още Сингапур, Малайзия и Южна Корея.
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"Те трябва да отидат там, да направят тази карантина, после да направят PCR тест, и след това имат право да
се качат на кораба. Сега към момента е най-лесно в САЩ да се направят смени, в Европа също", обясни к.д.п. Продан
Раданов, представител на Зодиак Меритайм – Лондон.
Сингапурските власти искат от нашите моряци да се самоизолират за две седмици в България преди да тръгнат.
Контролът е строг.
"Проверяват активност в социални медии, изискват понякога снимки от домашна обстановка. Но, разбира се,
основно опират до самосъзнанието на човека. През това време се води един температурен лок. Всеки си записва по
два пъти температурата на ден, което се изпраща конкретно за Сингапур", добави к.д.п. Продан Раданов.
Повечето държави искат от моряците при пристигането им да представят и отрицателен PCR тест.
"Тестът трябва да бъде между 48 и 72 часа преди пристигането, някъде го искат преди тръгването от България.
Сега при тези празници няма да е много лесно, тъй като лаборатории не работят, няма това как да се съвмести",
обясни к.д.п. Продан Раданов.
Моряци казаха, че не знаят какво да правят, ако в България тестът им е отрицателен, а в чужбина покаже положителен
резултат.
"Нямали сме такъв случай, но при всички положения, ако има такъв случай, предполагам, че ще го върнат в
държавата, от която е тръгнал човека", каза к.д.п. Продан Раданов.
От корабните агенции се надяват мерките за ограничаване на коронавируса да не доведат до ново забавяне при смяната
на корабните екипажи както при първата вълна на пандемията в началото на годината.
√ Очаква ни топла Коледа, валежи няма да има
Коледата ще е топла и суха без валежи, има съществена вероятност за валежи в края на годината, прогнозира
синоптикът Анастасия Стойчева в "Денят започва".
Минималните температури ще са межу 0° и 5°, максималните предимно межди 5° и 10°, в районите, където има потрайна мъгла температурите ще са малко по-ниски.
Във високата част на планините температурите ще са положителни, в мъгливите райони температурите ще са между 2° и
5°. На около 1000 - 1200 метра надморска височина, където ще грее повече слънце, ще има температури над 10°.
Около Нова година ще е доста по-хладно в сравнение с времето по Коледа. Минималните температури ще са между -5° и
0°, а максималните между 0° и 5°.
В периода 28 декември - 3 януари се очаква застудяване от северозапад, но в южните райони на страната ще остане с
температури трудно предполагащи да има сняг.
Валежи от сняг ще има най-вече в Северозападна България и в планините в Рило-родопската област, а в югоизточните
райони валежите ще са от дъжд.

В началото на следващата седмица се очаква да има съвсем слаби валежи, но те няма да допринесат към общото
количество за декември.
Какво ще бъде времето до края на годината вижте във видеото.
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√ Барние: Сделка за след Брекзит е възможна в петък
Преговарящият от страна на ЕС за търговските отношения между Брюксел и Лондон след Брекзит Мишел Барние е казал,
че постигане на дълго чаканата сделка е възможно в петък, предаде АФП.
Според източника на АФП Барние е заявил пред евродепутатите, че ще бъде "трудно, но възможно" да се постигне
търговско споразумение за след Брекзит с Великобритания до петък.
Отделно политическите групи в Европейския парламент предупредиха в четвъртък, че ако не получат текста на сделката
до неделя, няма да могат да го ратифицират, преди Великобритания да напусне единния пазар на ЕС на 31 декември
БНР
√ Депутатите ще обсъждат въвеждането на фигурата на прокурора, разследващ главния
В последния работен ден преди коледната си ваканция депутатите ще разискват на първо четене промените в
Наказателно-процесуалния кодекс, с които се предвижда създаване на нова правна фигура - прокурор, който да
разследва главния.
Законодателните промени, внесени от ГЕРБ, предвиждат създаването на нова фигура на разследващ прокурор със 7годишен мандат, който да разследва действията на главния обвинител. Предлага се той да е със статут на действащ
прокурор по подобие на европейските делегирани прокурори и да се номинира от не по-малко от шестима членове на
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и да се избира от Пленума на ВСС с обикновено мнозинство.
Седемгодишният мандат би гарантирал работата му с различни главни прокурори, което според вносителите ще е гарант
за пресичане на потенциално влияние.
В рамките на редовния парламентарен контрол ще се разисква питането на левицата към регионалния министър Петя
Аврамова за реформата в политиката за пътните такси.
На въпроси на депутати ще отговарят още социалният министър Деница Сачева, министърът на културата Боил Банов и
здравният министър Костадин Ангелов. Един от въпросите към Ангелов е за имунизационната кампания, свързана с
Covid-19. Следващото редовно пленарно заседание на Народното събрание ще е на 13 януари догодина.
√ Заявяваме онлайн разрешение за строеж и скици
Нови 12 електронни услуги, свързани с устройството на територията, могат да се заявяват чрез информационния портала
на Държавна агенция „Електронно управление“. Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община се
включи в Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги..
Една от услугите е разрешение за строеж. Онлайн може да се заявят скици за недвижими имоти, разрешение за
изработване на подробни устройствени планове или констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност
на строеж.
Всички услуги са:
• Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове;
• Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води
– публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – изключителна държавна
собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините;
• Издаване на скици за недвижими имоти;
• Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове;
• Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи;
• Издаване на виза за проектиране;
• Издаване на разрешение за строеж;
• Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока;
• Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти;
• Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях;
• Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет;
• Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет.
√ Иновациите в бизнеса в условията на Covid пандемия
"Икономическа устойчивост чрез иновации" е темата на 16-ото издание на Националния иновационен форум, на който
ще бъде разгледан доклад как български предприятия са реагирали на възможностите и предизвикателствата на кризата
в годината на Covid пандемията.
Форумът се провежда под патронажа на президента Румен Радев.
В доклада тази година експертите анализират оптимизирането на производствените процеси, наложено от кризата,
осигуряването на безопасна среда за работа и създаването на нови продуктови предложения в отговор на промените,
новите бизнес модели и иновациите на работното място.
В рамките на събитието ще бъдат обявени и победителите в 16-ото издание на националния конкурс „Иновативно
предприятие на годината“.
Конкурсът отбелязва ръст на кандидатурите на стартъпи и на компании извън София и големите градове.
Представителите на големите икономически сектори посочват и големия интерес към новосъздадената категория
„Дигитална трансформация“.
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Освен наградата за иновативно предприятие на годината, отличените фирми в конкурса ще получат и правото да
използват марката „Високи постижения в иновациите“.
Организатор на форума е фондация „Приложни изследвания и комуникации“.
√ България с одобрение на преговорната рамка за ЕС на Албания
Страната ни приветства предоставеното допълнително време за подобряване на рамката за Република Северна
Македония
България изразява одобрение за преговорната рамка за Албания и приветства предоставеното допълнително време за
подобряване на рамката за Република Северна Македония.
Това се казва в позиция на Министерството на външните работи по повод блокиране от две държави на заключенията на
Съвета на Европейския съвет по разширяването.
България изразява съжаление от блокирането и от това, че не са дадени обяснения за това. Страната ни декларира
готовност да чуе притесненията, довели до това решение.
На заседание на Съвета на Европейския съюз по околна среда вчера документът е блокиран без обяснение.
Македонската информационна агенция посочва Чехия и Словакия като държавите, които не са съгласни със
заключенията по процеса на интеграция.
√ Чехия и Словакия несъгласни с черновата на заключенията на Съвета на ЕС за разширяването
След като вчера представителите на страните-членки в Европейския съюз одобриха черновата на заключенията на Съвета
на Европейския съюз за разширяването, днес Чехия и Словакия са заявили, че текстът е неудовлетворителен, предаде
агенция МИА от Брюксел, като се позова на дипломатически източници.
Според тях двете страни са изразили възражения, защото смятат, че съюзът е бил твърде отстъпчив към българските
искания. България изразява съжаление, съобщи пресцентърът на Министерството на външните работи.
В заключенията по настояване на България бе добавено изречение за важността на договорите на Република Северна
Македония с България и Гърция, както и че тяхното прилагане ще доведе до край на всички претенции, основани на
погрешно интерпретиране на историята.
В. Банкеръ
√ Разисквания ще има в парламента относно реформа в политиката за пътни такси
Редовно пленарно заседание на Народното събрание ще има от 9 часа, разбира се, ако се регистрират 121 депутати.
Първо гласуване ще има по законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Красимир
Ципов и група народни представители, 3.12.2020 г.) – точка първа за петък.
В дневния ред е и проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на
кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция, представянето и публичното оповестяване на
документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и на процедурата за избор от
Народното събрание (Вносител: Комисията по културата и медиите) – точка втора за петък.
Предвиден е и редовния парламентарен контрол в петък, включващ: Разисквания по питането от народните
представители Георги Свиленски, Манол Генов и Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и
благоустройството Петя Аврамова относно реформа в политиката за пътни такси.
На въпроси на депутати ще отговарят трима министри.
Към Деница Сачева, министър на труда и социалната политика, има три питания относно:
- социално-икономически мерки за лицата по чл. 4, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
- мерки за подпомагане на приемните родители от началото на пандемията.
- закриване на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Куделин.
Костадин Ангелов, министър на здравеопазването, ще отговори на четири въпроса относно:
- мерки за опазване на здравето и живота на актьорите в условията на епидемията от Covid-19.
- участието на службите по трудова медицина при обявено извънредно положение или обявена епидемиологична
обстановка.
- окомплектоване с персонал на Центъра за спешна медицинска помощ - гр. Ловеч и на неговите филиали в област Ловеч.
- имунизационната кампания, свързана с Covid-19.
Питанията към Боил Банов, министър на културата, са относно:
- визуалната идентичност на Българските културни институти в чужбина.
- стратегически цели за развитие на културните институти в чужбина и анализ на тяхната дейност.
На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна
Николова – на 1 въпрос от народния представител Джевдет Чакъров;
- министърът на културата Боил Банов – на 1 въпрос от народния представител Явор Божанков;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Владислав
Николов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на 2 въпроса от народните представители
Дора Янкова, Любомир Бонев, Теодора Халачева и Евдокия Асенова; и Александър Мацурев;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 1 въпрос от народния представител Донка Симеонова; и

8

на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Донка Симеонова; и Александър Сиди, Милен Михов,
Красимир Богданов, Мария Цветкова, Деан Станчев, Юлиан Ангелов, Стоян Божинов и Искрен Веселинов;
- министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на 6 въпроса с писмен отговор от народните представители Иван
Валентинов Иванов; Надя Клисурска-Жекова и Анна Славова; Данка Люртова; Даниела Дариткова; Анна Славова, Надя
Клисурска-Жекова и Георги Йорданов; и Анна Славова и Георги Йорданов;
- министърът на финансите Кирил Ананиев – на 27 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов
(22 въпроса); и Иван Димов Иванов (5 въпроса);
- министърът на труда и социалната политика Деница Сачева - на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители
Георги Гьоков и Теодора Халачева;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков – на 1 въпрос от народния
представител Жельо Бойчев.
Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на:
- 1 питане от народния представител Крум Зарков към министъра на правосъдието Десислава Ахладова;
- 1 питане от народния представител Дора Янкова към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов;
- 1 въпрос от народния представител Дора Янкова към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя
Аврамова;
- 1 въпрос от народните представители Кристина Сидорова и Виолета Желева към министъра на здравеопазването
Костадин Ангелов.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на околната среда и
водите Емил Димитров.
√ 29 млрд. евро за България, но само срещу върховенство на закона
Евродепутатите одобриха в сряда регламента за защита на средствата на ЕС от злоупотреби от страна на правителствата,
които нарушават принципите на правовата държава.
Съгласно новия регламент плащанията от бюджета на ЕС могат да бъдат задържани от държави, в които установените
нарушения на принципите на правовата държава излагат на риск управлението на средствата на ЕС.
Как ще се задейства механизмът
След като Комисията установи нарушение, ще предложи задействане на механизма за условност, свързан с
върховенството на закона, срещу дадено правителство на ЕС и впоследствие ще намали или замрази плащанията за тази
държава членка от бюджета на ЕС.
След това Съветът ще разполага с един месец, за да гласува по предложените мерки (или три месеца в изключителни
случаи) с квалифицирано мнозинство.
Евродепутатите успяха да съкратят периода, в което институциите на ЕС ще трябва да приемат мерки срещу държава
членка, ако бъдат установени рискове от нарушаване на принципите на правовата държава, до максимум 7-9 месеца.
Правото ще се прилага по отношение на индивидуални или системни нарушения, съобщават от ЕП. Новият закон ще се
прилага не само при пряка злоупотреба със средства на ЕС, като например случаи на корупция или измама. Той ще се
прилага и за системни нарушения на основни ценности, които всички държави членки трябва да зачитат, като
демокрацията или независимостта на съдебната система, когато тези нарушения засягат- или има риск да засегнат управлението на европейските средства.
Механизмът влиза в сила от 1 януари 2021 г. Той ще се прилага за всички фондове на ЕС със споделено управление.
Парите "на масата"
Евроинституциите договориха безпрецедентен пакет от 1.8 трилиона евро, състоящ се от многогодишния бюджет
периода 2021-2027 г. в размер на 1.074 трилиона евро, които постепенно ще достигнат 1.085 трилиона. евро. Рамката
е съчетана с Инструмента за възстановяване, който е в размер на 750 млрд. евро.
В периода 2021-2027 г. се очаква България да получи близо 29 млрд. евро, което е близо два пъти или с около 13,3 млрд.
евро повече спрямо пакета за текущия период 2014-2020 година.
Според първоначалните изчисления страната ни ще получи 12.3 млрд. евро от инструмента за възстановяване. Поголямата част от средствата - 7.7 млрд. евро ще са под формата на безвъзмездни средства. Заемът, който страната ни ще
може да ползва от Механизма за възстановяване и устойчивост, се очаква да бъде в размер на 4.55 млрд. евро.
От програмите и фондовете в многогодишната финансова рамка 2021-2027 г., по които има предварително разпределени
пакети по държави членки, се очаква България да получи 16.7 млрд. евро.
Критиките към България
България вече бе обект на критики по отношение на върховенството на закона. През октомври Европейският парламент
прие резолюция, в която бе записано: "значително влошаване на зачитането на принципите на върховенството на закона,
демокрацията и основните права, включително независимостта на съдебната власт, разделението на властите, борбата с
корупцията и свободата на медиите".
Резолюцията се фокусира и върху продължаващите системни проблеми в съдебната система, насилието срещу
журналисти и съмненията около честното разпределяне на средствата от ЕС.
√ Софийският университет в топ 50 на класацията QS World University Rankings
Софийският университет „Св. Климент Охридски“ заема 48-о място и е сред първите 12% най-добри университети в
класацията QS World University Rankings за Източна Европа и Централна Азия.
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В класацията участват повече от 400 висши училища, а на първо място в нея е Московският държавен университет „М. В.
Ломоносов“.
От българските университети Софийският "Св. Климент Охридски" заема най-високото място във въпросното класиране.
Общо класираните български университети в него са седем, като само Софийският университет е класиран сред първите
50.
Алма матер повишава резултатите си в категории като репутация сред академичната общност и сред работодателите,
брой студенти, брой служители с докторска степен и брой международни студенти.
Investor.bg
√ Над 3,1 млрд. лева финансиране е получило през 2020 г. селското ни стопанство
ДФ „Земеделие“ осигурява още 5 млн. лева за компенсации от сушата в Югоизточна България, съобщи аграрният
министър Десислава Танева
Рекордна финансова подкрепа от над 3,1 млрд. лева получи през 2020 г. българското селско стопанство. Това обяви
министър-председателят Бойко Борисов на работно съвещание с членове на правителството в Министерски съвет,
цитиран от правителствения пресцентър. Според него това са "огромни пари за сектора в условията на пандемия“.
От днес ДФ „Земеделие“ ще увеличи бюджета си за подкрепа за компенсация за сушата в Югоизточна България с още 5
млн. лева. Помощта за земеделските стопани ще се вдигне от 2 на 3 лева за декар, като за сушата компенсацията е близо
23 млн. лева. Подпомагане досега е осигурено за 6 хиляди стопани. За това информира министърът на земеделието,
горите и храните Десислава Танева.
Тя информира, че вчера Държавен фонд „Земеделие“ е превел близо 700 млн. лева на близо 55 хиляди земеделски
стопани по схемата за единно плащане на площ по ставка, която е по-висока с близо 20 лева на хектар спрямо
миналогодишната.
„Тази ставка стана възможна, защото се възползвахме от възможностите на Европейската комисията за прехвърляне на
средства“, посочи земеделският министър.
В периода 21-23 декември ДФ „Земеделие“ ще направи и последното плащане към стопаните за тази година. Очаква се
да бъдат преведени още над 80 млн. лева по мярката за необлагодетелстваните райони по ПРСР 2014-2020.
Според Танева над 30 хиляди земеделци са получили допълнителна подкрепа във връзка с пандемията.
„С над 400 млн. лева тази година бяха увеличени средствата за подкрепа заради ковид и сушата“, съобщи министърът.
Танева заяви, че през януари се предвижда отварянето на две нови ковид-мерки по Програмата за морско дело и
рибарство, които вече са обсъдени с бизнеса.
√ МАЕ: Търсенето на въглища ще се увеличи отново през 2021 г.
За първи път от две десетилетия търсенето на въглища в САЩ и Европа ще се повиши, прогнозират от агенцията
Глобалното търсене на въглища ще се повиши с 2,6 на сто през 2021 година, прогнозират от Международната агенция за
енергетика (МАЕ), цитирани от Ройтерс. През тази година има съществено намаление, но очакванията са, че
възстановяването на икономическата активност ще промени нещата.
В своя анализ МАЕ посочва, че през 2021 година търсенето на въглища за производството на електроенергия и за
металургията ще се повиши до 7,43 млрд. тона от 7,24 млрд. тона през 2020 г. През тази година заради пандемията от
коронавирус търсенето на въглищата намалява с около 5 на сто.
В последните години на сектора влияят и политиките за опазването на околната среда. Между 2018 г. и 2020 г. търсенето
на въглища се свива със 7 на сто.
Преди появата на коронавируса в МАЕ очакваха леко повишаване на търсенето на въглища в световен мащаб. Но
пандемията всъщност причини най-резкия спад от Втората световна война насам.
Сега прогнозата е, че през следващата година САЩ и Европа ще отчетат ръст на търсенето за първи път от две
десетилетия през 2021 г. Въпреки това в световен мащаб потреблението ще остане под нивата от 2019 г.
От МАЕ вече прогнозираха, че възобновяемите източници ще изместят въглищата като основен ресурс за
производството на електроенергия до 2025 г.
Изгарянето на въглища е основен източник на емисии въглероден диоксид в световен мащаб. Търсенето им ще бъде
ограничено вследствие на плановете за въглеродна неутралност, включително такава заявка направиха и в Китай.
Земя
√ Нова схема за далавери - складове се правят на преработватели
Складове се представят за преработватели, за да точат европейски средства по извънредната мярка COVID 3 заради пандемията. Това показват проверки на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). В ефира на БНР изпълнителният директор на
Фонда — Васил Грудев, обясни, че изведнъж са се появили много бенефициенти, които не са им били познати като
преработватели. „В момента, в който решихме да ги проверим на място, защото това буди у нас съмнение, над 100 от тях
се оказаха някакви складове, които се опитаха да ни предоставят някакви договори за работа на ишлеме, без да има
никакво действие там, никакво функциониране, никаква преработка. Фантазията на някои хора е прекалено голяма“,
категоричен е Грудев.
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Справка сочи, че общо по приема на подмярка COVID 3 бяха подадени 211 заявления, което ще рече, че около
половината кандидати са се опитали да печелят на чужд гръб. Общият бюджет бе над 7 млн. лв., като таванът на финансова помощ за предприятията бе до 50 хил. евро.
Междувременно проверките за обвързана подкрепа също продължават да дават висок процент на нарушения — 20%.
Васил Грудев отново подчерта, че много от злоупотребите са свързани не само с това бенефициенти искат плащане за
площи, които никога не са обработвали, но и доказват с фактури, че са продали плодове и зеленчуци точно от тези
незасети площи.
√ Сушата „удари“ и добруджанските общини
За преодоляване на последствията от лошата година, белязана от ниски добиви и слаби финансови резултати, ще трябва
да изминат няколко стопански сезона
Сушата рефлектира върху икономическото състояние на добруджанските общини. Според тях за преодоляване на последствията от лошата година, белязана от ниски добиви и слаби финансови резултати, ще трябва да изминат няколко
стопански сезона, отбелязва Агри.БГ. „В определи части на общината добивите бяха почти нищожни и това затрудни
плащането на наемите на земеделските земи“, коментира Дияна Илиева, зам.-кмет на община Тервел и допълва.
„Приложихме мярка за разсрочването им, но все още има земеделци, които не са платили своите наемни вноски“. Още
през октомври кметът на общината Симеон Симеонов предложи на сесия на Общинския съвет да се разсрочат наемите
за земеделска земя до 30 ноември с цел да се облекчат засегнатите от сушата производители. Целта беше стопаните да
могат да реализират на по-изгодна цена зърното от оскъдната реколта.
Въпреки предприетите мерки, община Тервел има несъбрани 20% от планираните собствени приходи. „Нашата община е
от тези, които имат малки, но регулярни приходи, които са от земеделие, наеми на обекти и извършване на услуги.
Моментът не е за повишаване на данъците, защото населението изнемогва“, допълва още зам.-кметът Илиева.
„Лошата стопанска година рефлектира върху цялата община Ген.Тошево и цяла Добруджа“, допълва и Валентин Димитров. Кметът на община Ген.Тошево посочва, че въпреки направената актуализация, неизпълнението на бюджета ще бъде
с 300 000 лв. по-малко спрямо планираните наеми от земеделска земя. Те носят голяма част от приходите на добруджанската община, в която се обработват близо 790 000 дка.
Кметът на Шабла Мариян Жечев също определи стопанската 2019/2020 като катастрофална заради сушата. През лятото и
есента там паднаха сумарно 5 литра дъжд на кв.м. Добивите от пшеница, царевица и слънчоглед се сринаха, на места
дори няма такива. В много от кооперациите и частните стопанства пропаднаха до 85 % от посевите. Пагубната суша рефлектира върху финансовата стабилност и приходите на крайморската община.
Клуб Z
√ Казват, че България е избрала по-малкото зло. Да видим дали е така
Две кризи, поука и докъде води късата памет
2020 е много тежка година, която постави пред изпитание целия свят. В България нещата се оказаха още по-сложни,
защото към и без това ужасната Ковид-пандемия се добавиха и хроничните ни корупционно-управленски болежки, които
ескалираха до остра криза. И по двата въпроса правителството ни убеждава, че като държава сме избрали по-малкото
зло. Дали е така?
Здравната криза
По отношение на пандемията през пролетта държавата избра по-малкото зло, като въведе изпреварваща карантина:
училищата бяха затворени преди останалите в Европа. Смъртността от коронавируса беше изключително ниска и
мерките не продължиха по-дълго, отколкото в другите европейски държави. Да, имаше икономически загуби, но пък
хиляди човешки животи бяха спасени.
През есента пак избрахме по-малкото зло, но този път оставихме икономиката и училищата максимално отворени и
въведохме ограничителни мерки едва когато имаше реална опасност болниците да не издържат. В резултат България
достигна изключително високи нива на смъртност. Задминахме и Швеция, и другите държави от ЕС по този зловещ
показател. За сметка на това получихме (може би) някакъв икономически бонус, който обаче е трудно да се измери. А
и най-вероятно няма да го има, защото карантина все пак беше въведена. И може да се окаже по-дълга от предвиденото.
Като се тегли чертата под тази сметка, човек се обърква кое е по-малкото и кое е по-голямото зло. Ако загубата на много
човешки животи е по-голямото зло, не може да се каже, че сме го избегнали. Ако икономическите щети са по-голямото
зло, за тях също не може да се твърди, че сме ги минимализирали в сравнение с останалите държави.
Корупционната криза
С утихването на първата вълна на пандемията с голяма сила избухна корупционна криза, която този път засегна пряко и
премиера Борисов. Най-големият скандал беше със загубените 700 милиона от хазартния бизнес на Васил Божков, които
уж се изплъзнали от хазната, без Борисов и правителството му да забележат. Към това опашато “обяснение” на
ситуацията се добавиха компрометиращи записи на премиера, шкафчета с пари и злато, скандал с къща и манекенка и
други красоти. България влезе в световната преса с цялата тази екзотика и резултатите не закъсняха: Европейската
комисия излезе със силно критичен доклад за спазването на принципите на правовата държава. Да, критики имаше и за
други страни, но нашият доклад светеше в червено като коледна елха. Подранилата Коледа продължи и със здраво
сурвакане от Европейския парламент, който прие много остра резолюция за България. В нея премиерът не беше
поименно споменат, но хората с умерени дедуктивни умения не биха отчели това като значим пропуск: червените
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лампички и в този документ украсяваха основно правителствената сграда и седалището (в смисъл сградата) на главния
прокурор.
Не че беше необходимо тези неща да бъдат подчертавани толкова демонстративно от европейските ни партньори. Цели
60% от хората в страната бяха убедени в справедливостта на исканията за оставка на Бойко Борисов и Иван Гешев:
основните причини за необичайната предколедна украса.
Но и тук дойде изборът на “по-малкото зло”. Чрез разнообразни хитрувания управляващите успяха да убедят хората, че
едни предсрочни избори са по-голямото зло, а оставането им на власт е по-малкото бедствие. За целта се раздаваха пари
на калпак, писа се нова конституция, бяха дадени свидни министерски жертви: трима министри, начело с Горанов, си
заминаха заради “връзки с ДПС”, а министър Кирилов - за цялостно творчество и водеща роля в комедията “Велико
народно събрание”.
Аргументите за това, че оставането на власт на Борисов е “по-малкото зло”, също бяха разнообразни. Първият вече не
изглежда особено валиден - а именно, че опазването на живота на българите изисква Борисовото присъствие във
властта. Вторият беше, че никой не прави избори по време на пандемия. Това също се оказа невярно - Доналд Тръмп
изгуби президентските избори в САЩ точно по време на пик на заразата, но провеждането на изборите не пострада
поради този факт. А и при добра организация българските избори можеха да са и по-рано от американските.
Следващият аргумент беше, че едно служебно правителство на Радев е по-голямото зло от оставането на Борисов на
власт. Тук нещата (в най-добрия случай за управляващите) са на кантар. Сходна тежест има и аргументът, че трябваше да
се приеме бюджет на държавата. Хубаво е, че бюджет беше приет, но е много вероятно той да бъде променян и
поправян догодина. Също така не може да се каже, че приетият бюджет задава някаква генерално нова посока или пък
че прави възможна радикална модернизация: по-скоро виждаме още от старите идеи (като саниране на сгради,
магистрали и пр.). В този смисъл политическата добавена стойност на приетия бюджет е минимална.
И накрая: основният аргумент за оставането на Борисов беше, че не се знае какво ще стане след едни нови избори - дали
няма да е “по-лошо”. Така че ако теглим чертата под цялата тази тънка сметка, останахме си с правителство и главен
прокурор, към които и българите, и международните ни парньори подхождат със запушени носове. Но това неудобство
се компенсира от факта, че сме избегнали някакво голямо политическо зло. Без да е ясно за какво точно зло става дума.
Поуката
Изводът от тази история е, че в България има някакъв системен проблем в обществената оценка на по-голямото и помалкото зло. Част от този проблем се дължи на къса памет. През пролетта мислехме, че животът е по-ценен от парите,
през есента - точно обратното. Не е изключено в единия случай да сме били прави, но няма как да сме били прави и в
двата.
По същата липса на логика (и загуба на памет) Лютви Местан беше изгонен от ДПС заради тесни връзки с Ердоган преди
няколко години, а сега всички превъзнасят Доган и компания заради това, че Движението е получило категорична
подкрепа от турския лидер. Кое е по-малкото зло? Доган или Местан? Връзките с Ердоган или връзките с Путин?
Освен загуба на памет, причина за проблематичните ни оценки на “по-малкото зло” е и тоталният опортюнизъм в
българската политика, както и липсата на устойчиви принципи, към които да се придържаме. Ситуацията със Северна
Македония го демонстрира: толкова години имахме позиция на подкрепа за суверенитета и еврочленството на тази
страна, а сега изведнъж установихме, че блокирането на това еврочленство е "по-малкото зло” пред възможността да
останем с "открадната история” (каквото и да значи това). На всички е ясно обаче, че управляващите имат предизборни
основания да помпат патриотарски нагласи - тези конюнктурни обяснения са всъщност истинската причина за
извъртането ни на дипломатическия терен.
Когато подобни партийни сметки и опортюнистични действия изместят принципите и ценностите, не е никак учудващо,
че по-малкото и по-голямото зло могат да се менят като ветропоказател. Сутрин е едно, вечер е друго. Но това остава
неизменно - най-голямото зло в България изглежда е падането от власт.
√ "Правителствата винаги по-лесно разрушават икономиката. Политическата мода е да се правят вредни неща"
Красен Станчев - за Фонда за възстановяване и плана на властта за усвояването на онези митични вече 12 млрд. лв.
План за възстановяване и устойчивост. Така се казва мегапроектът на Европейския съюз за рязко и скоростно
възстановяване на местните икономики, след като коронавирусът успя да събори стопанския живот в общоността за
почти една цяла година. Финансирането - от първия за блока общ дълг. Тази бариера, която не бе прекрачвана до
момента, може да промени изцяло икономическата ситуация, може обаче и да задълбочи фундаменталните разлики във
функционирането на икономиките между отделните членки. България ще получи голям ресурс. Ако се пребори за него.
За целта и ние си имаме план. План, който бе представен през последните седмици и който вече има, както своите
ласкатели, така и своите критици. Клуб Z отново потърси мнението на експерта. Ще "подскочим" ли - ние като държава и
като общество - с това финансиране или предстои поредният рунд на преразпределяне и съмнително усвояне? Какво ни
казва властта със своите идеи? Говори - Красен Станчев.
Господин Станчев, България вече има своя План за възстановяване и устойчивост, с който ще иска да получи онези
вече митични 12 млрд. евро от общия дълг на ЕС. Разделен в четири основни стълба, планът получи вече много
критики. Първо - може ли той, такъв какъвто е направен, да бъде генератор за изстрелване на българската
икономика на едно по-високо и конкурентно на ЕС на ниво?
- Доколкото разбирам това, което наричате „план“, бяха само идеи. Много е важен контекстът, промяната в реториката,
обсъждането на бюджета на ЕС и на България, техните макро-рамки и условия. Предварителни допитвания нямаше.
Администрацията на различните министерства нямаше време да мисли за нещо, което не знае и не е предвидила преди.
В „плана“ са насипани проекти, по които е работено, има утвърдена пътека и изпълнители.
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Другото важно обстоятелство е, че паралелно вървят допълнителни изпълнения на стари начинания, които частично са
продължени и преформулирани в новия бюджет на ЕС и притурките към него.
Замисълът на всички правителства от ЕС е да използват различните източници на субсидии и кредити за кръстосано
финансиране. Те са в положението на преразпределител на порции в армейска столова.
Отговорът на критиките обикновено (и с основание) бе: „правилно, но финансирането на това, което предлагате, ще
дойде от програма „х“.
Правителствата са първия бенефициент. Изстрелването“ ми се струва невъзможно и по принцип, и поради даденостите
на завареното положение и поради несъвършенствата и пропуските на самия „план“.
Това ли имаше предвид президентът Румен Радев, когато критикува Плана и направи предложения по него?
- Донякъде – да. Длъжността му изисква да говори толкова общо, че да е винаги прав. Ако сте бил старшина или
командир и вие бихте имали същите умения. Същите умения има и премиерът. В плана благите и винаги добре
звучащите фрази също са повече от анализите на една или друга идея, на завареното положение и на онова, което би
било полезно.
Конкретно той посочи, че времето за обсъждане не е било достатъчно. Но би било безполезно обсъждането на „плана“
да премине в предизборна кампания. Тогава обсъждането би било нещо като съревнование на чудотворци.
Въпреки наистина ограниченото време на страницата за обсъждания на правителството бяха поместени 45-50 становища.
Повечето, доколкото мога да съдя, доста смислени.
В позицията на президента няма скептицизъм по повод ползата от самото планиране. И той е оптимист, че ново
правителство ще се справи по-добре от сегашното. Аз смятам, че всяко правителство винаги по-лесно разрушава
икономиката, отколкото прави нещо добро за нея и за хората от дадена страна. Убеден съм, че в момента политическата
мода е да се правят вредни неща.
На трето място г-н президентът предложи пет идеи, които не са по-надеждно обосновани от тези на правителството. Три
от тях са всъщност строителни идеи (каквито са повечето намерения и в представения вариант). Идеята за повече ВЕЦ и
ПЕВЕЦ е много неясна: за първото не е ясно какво ще управлението на водните басейни, а за второто ви трябва базова
мощност като АЕЦ. Другите две идеи са в областта на диагностиката и медицинската помощ. Учуден бях, че досега не са
изградени мрежа за генетична диагностика и въздушна бърза помощ.
Видно от общественото обсъждане е, че отново ще дадем огромни пари за нова програма за саниране, макар и
малко променена. Може ли това да бъде адекватен план за възстановяване?
- Българската асоциация за изолации в строителството би трябвало да бъде много доволна и очевидно е, ако се съди по
становището й, споделено през Strategy.bg.
Но дори те отбелязват, че а) както изглежда, предвиждането е всичко да се финансира само с пари на данъкоплатците
(което не е нормално, казват от асоциацията) и б) планирането е затруднено, защото няма нужната енергийна
паспортизация на сградите.
Какво казва планът за стимулите за иновации и нови бизнес инициативи? Разписани ли са съществени такива
текстове?
- Не казва нищо конкретно за стимули освен процента предвиден ресурс – 1/5 от целия. Общата рубрика е наречена
„Иновативна България“. Но според мен и тук става дума за повече от половина средства за строителство (включително
ремонти на ,училища и класни стаи).
Малко пари са предвидени за субсидиране на деца от семейства, чиито родители не работят, не учат, не търсят работа и
не се обучават. Това трябваше да стане през лятото на тази година, но Институтът за изследване на образованието бе
готов с оценката си в края на октомври.
В „дигитална България“ също става дума за „изграждане на регионални иновационни хъбове“ – аз не съвсем схващам
какво точно е това. Но съм сигурен, че не е работа на правителството да се занимава с такива проекти.
Има стимул планиран отсега за 350 млн. лв. дарения за малки и средни предприятия „изпаднали в криза“ и 1 млрд. лв.
гаранции за нисколихвени и безлихвени кредити. И има обещание, че ще има още кръстосани субсидии за такива
начинания. Струва ми се, че това са стимули да се наредиш на опашка за дарение или кредит.
Цели 37% от парите ще отидат за т.нар. втори стълб - "Зелена България". Там обаче няма нищо съществено по
въпроса за трансформацията на въглищните ни региони. Какви трябваше да са нашите приоритети по тази тема?
- На обсъждане с министерството по енергетика стана дума, че по-конкретни политики ще бъдат финансирани по други
програми на ЕС, например Just Transition и прочее.
Предвидено е разширяване на биоразнообразието. Нищо не се казва за нарушените права за собственост при
управлението на „Натура 2000“ и природните паркове. Те са дългосрочен проблем създаден през 2008-2009 г.
Предвижда се изграждане на нови ВЕИ и либерализация на търговията с електроенергия на едро. 100-ина млн. лв. за
дигитализацията на информационните служби министерство на земеделието. И 840 млн. лв. за напоителна и
мелиоративна инфраструктура – което пак е строителство.
„Наши“ приоритети? Не разбирам защо употребявате първо лице множествено число. Във всеки план приоритетите са на
тези , които го съставят. Но ще се опитам да отговоря.
Струва ми се, че приоритет би трябвало да бъде възстановяването на изследванията и промишлено-демонстрационни
проекти за използване на газовите хидрати на Черно море. Те са и гаранция за независимост от внос на такъв ресурс, и
основание за по-ниски разходи за закриване и преоборудване на въглищни ТЕЦ (когато и да се извърши то). Но тези
дейности бяха спрени буквално в последната секунда, защото на съответните научно-изследователски кораби (на нашия
и германския „БАН“) не им бе разрешено да вземат проби от дъното на морето. Опитах се да помогна с убеждаване на
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длъжностни лица. Впечатлението ми е – това стана в края на 2017 г. – за груба намеса в полза на доставки и проекти на
Газпром. Изглежда има подобни действия и по повод проучванията в двете находища на природен газ в Черно море.
Ако зависеше от мен, аз бих махнал и мораториума от март 2012 г. за проучване на находища за шистов газ.
Действия от този вид са наложителни, защото със средства на българските данъкоплатци ще бъде завършена тръбата на
„Южен поток“. За да не станат загубите невъзвръщаеми…
Освен това от 2013 г. стои на дневен ред доразвиването на експерименталното производство на електричество от
сероводорода на Черно море. Технологията е на БАН, патентована е. Рано или късно, по-вероятно много скоро морските
институти на другите страни ще имат подобни технологии. Те впрочем пречистват морето, първоначалната инвестиция е
поне на половината от тази за един ядрен реактор и проектите биха се изкупили при ниски цени на електричеството като
сегашните.
Забелязвате ли някаква генерална реформа, която да се задава от така разписаните идеи? Трябва ли въобще да
очакваме, че тези пари ще бъдат лакмус за реформи или са предвидени като просто едни суми за харчене?
- По принцип средствата от ЕС ще са достъпни срещу съгласие Комисията да набира четири пъти повече приходи в
бюджета си от собствени източници, от европейски данъци. Проектът за тази реформа е от май 2018 г. През май тази
година залегна в основаната на многогодишната финансова рамка. Част от нея е и фондът за възстановяване. През април,
преди приемането на „нашия план“, на всички планове, страните членки ще трябва да се съгласят с някои от тези
източници като въглероден данък, единна данъчна основа, някакво подобие на европейска минимална работна
заплата и др. подобни.
Това е вече тихо въвеждане на нов ЕС, в който данъчният федерализъм ще е премахнат, ще има собствено министерство
на приходите и друго министерство на разходи, комисията ще може да взема и заеми. ЕЦБ ще трябва да й ги осигури.
На мен Съюзът ми харесва и в сегашния му вид. Не ми е ясно защо у нас тези промени в него не се обсъждат изобщо.
В крайна сметка - наистина ли тези пари са толкова много, че да можем да кажем, че те могат да променят
коренно инфраструктурата на българската икономика?
- Ако парите са толкова, става дума за около 3% от БВП средно за година. При допускане, че тази година рецесията ще
върне икономиката в 2018 г., че БВП около 110 млрд. лв. Но ако не се лъжа, в началото на октомври Фискалният съвет
изчисли по повод макрорамката за следващите три години, че използването на ресурси от ЕС (на данъкоплатците от
„спестовните“ страни и Германия) е 43 или 45 процента. Не си спомням, трябва да се провери...
Впрочем тези страни не ще бъдат толкова спестовни, колкото се смята в момента. За страните като България има
субсидии, за тях – дълги евтини кредити.
Това е просто друга форма на риск.
И накрая - написа ли България план, колкото да каже - имаме план - или зад него все пак прозира някаква структурна
идея, насочена към развитие на българската икономика и общество по пътя му към настигането на
средноевропейското ниво на стандарт на живот?
- Той сега се пише. Предполагам, че правителството ще възприеме доста от направените и споменати от мен преди
малко 45 предложения. Има около месец време да се съсредоточи върху това. Ще го направи, защото важното, за това и
всяко друго правителство, е хората от него да запазят ролята си на регулировчик на порциите.
√ ЕП готов за извънредна сесия заради „Брекзит“
Ще гласуват споразумението до края на месеца, ако бъде постигнато до 20 декември
Председателите на политическите групи в Европарламента са готови да организират извънредна сесия в края на месеца,
за да гласуват бъдещите отношения между ЕС и Великобритания. Това ще стане в случай, че сделката бъде постигната до
полунощ на 20 срещу 21 декември.
Иявлението на Конференцията на председателите бе разпространено след среща с главния европейски преговарящ
Мишел Барние.
Той информира шефовете на парламентарните групи за хода на преговорите. В туитър Барние написа, че е постигнат
напредък, но остават последните препъникамъни. Емисарят на Брюксел уверява, че ЕС ще подпише само споразумение,
защитаващо неговите интереси и принципи.
Според договорите на Съюза Европарламентът може да започне процес на ратификация след края на преговорите и след
като Съветът на ЕС финализира споразумението и го изпрати на депутатите.
Зам.-председателят на Еврокомисията Марош Шефчович заяви днес след срещата на съвместната комисия „ЕСВеликобритания“, че са приети редица мерки за прилагане, свързани със Споръзумението за излизането на
Великобритания.
Постигнати са и няколко решения по прилагането от 1 януари 2021 г. на протокола за Ирландия и Северна Ирландия,
целящ избягването на твърда граница между тях.Те са следните:
• За присъствието на ЕС в Северна Ирландия, когато британските власти прилагат европейското право в тази провинция,
включително проверки и контрол съгласно протокола;
• Определянето на критерии, според които стоките ще се считат за безопасни, когато влизат в ЕС при движението им към
Северна Ирландия от останалите британски провинции или от останалия свят;
• За изключването на субсидиите за селско стопанство и рибарство от регламентите за държавната помощ.
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Мениджър
√ Глобяват и клиентите, които не спазват противоепидемичните мерки в магазините
Екипи на МВР, пожарната, регионалните здравни инспекции, Агенцията по храните и Комисията за защита на
потребиелите ще помагат на големите търговски вериги за спазване на противоепидемичните мерки. Освен управата на
магазините, клиентите също ще бъдат глобявани за неспазване на противоепидемичните мерки. Това стана ясно след
две срещи в Министерството на икономиката с представители на големите търговски вериги, предаде NOVA.
По думите на икономическият министър Лъчезар Борисов големите вериги са поели ангажимент за плътно спазване на
противоепидемичните мерки, като подчерта, че най-важно е здравето на хората, защото те са главният двигател на
икономиката.
„Търговските вериги ще продължат да спазват тези мерки. Дори и голяма част от тях са реорганизирали своята дейност.
Използват се много повече дезинфектанти, има проверки на ходовете. Някои от веригите са удължили работното си
време. Някои от тях са осигурили повече охрана. Пропускателният режим ще бъде на високо ниво“, гарантира
министърът.
За да не се образуват опашки пред магазините, ще помагат от МВР. Ще има дежурни полицейски екипи, които ще
обикалят и при сигнал ще реагират.
„Вече съм разговарял с министър Терзийски. Той е провел разговори с главния секретар на МВР така, че такава помощ в
рамките на възможностите ще бъде оказана.“, посочи Борисов.
По думите му в момента се изготвя се план-график, по който на главния секретар на МВР и неговите подчинени ще бъде
представена информация за всички търговски вериги и техните места, за да не се допуска нарушаване на
противоепидемичните мерки
„Не носиш маска, глобяват те по Закона за здравето. Магазин не спазва мерки, затваряме го. Нечестно е, но ако
правилата не се спазват, ще затваряме”, заяви доц. Ангел Кунчев.
Той обясни, че има 3 институции, които са приели много изпълнението на мерките и са инвестирали значителни средства
за създаването на перфектна организация, като това са хотелите, училищата и големите вериги
„Има други заведения, които 24 часа след въвеждането на мерките намериха начин да организират партита, да
заключват вратите и да не допускат полицията, да измислят пароли, с които да се влизат, да казват, че заведението е
наети от частни лица", каза още доц. Кунчев.
„С удълженото работно време хората могат да пазаруват абсолютно спокойно и нормално в ранните сутрешни и в
късните вечерни часове. Екипи от БАБХ ще са насочени за хранителните. Дежурните екипи на МВР ще обикалят, ако
получат сигнал, ще се отзовават в рамките на минути, за да се предотврати струпването на хора“, допълни той.
Министър Борисов обясни още, че от търговските вериги са поискали от държавата „бърза писта” за ваксиниране на
хората, които работят в магазините.
Той също така отбеляза, че ако търговските вериги имат недостиг на кадри за персонал или охрана, то кадри ще им се
предоставят през бюрата по труда.
√ Стартираха номинациите в Наградите за отговорен бизнес на БФБЛ
Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) даде старт на номинациите в престижните Награди за отговорен бизнес
2020. Най-авторитетният конкурс за корпоративна социална отговорност и устойчивост у нас се провежда за 18-а поредна
година и на фона на безпрецедентната вълна от изпитания и солидарност в ковид-кризата отново търси компании с
мисия и техните успешни и вдъхновяващи инициативи в подкрепа на хората, обществото и природата. От самото начало
инициативата на БФБЛ популяризира дългосрочните и въздействащи практики в корпоративната социална отговорност и
вдъхновява все повече хора и фирми да следват добрия пример. Чрез участието си в престижния конкурс компаниите
имат възможността да споделят своите най-ефективни КСО програми, да получат заслужено признание и да утвърдят
репутацията си.
В Годишните награди за отговорен бизнес могат да кандидатстват всички фирми независимо дали от малък, среден или
голям бизнес и дали са членове на БФБЛ. Те могат да се самономинират или да бъдат номинирани от партньорите си от
неправителствения сектор, комуникационни агенции, агенции за подбор на персонал и др. Подаването на кандидатури
е безплатно и се извършва онлайн на сайта на БФБЛ тук, където са и условията за участие и други подробности за
конкурса. Крайният срок за подаване на номинации е 15 януари 2021 г.
„Годишните награди за отговорен бизнес са престижна трибуна, която насочва общественото внимание към компаниите
с мисия, към лидерите в отговорните практики, които и през настоящата трудна и изпълнена с предизвикателства
година демонстрираха изключителна съпричастност, инвестираха в дългосрочни социални програми и си сътрудничиха
ефективно в полза на хората и природата. Стремежът ни е да покажем на бизнес общността и на цялото общество много
добри примери за отговорно и устойчиво корпоративно поведение, а техният успех и резултати ще мотивират и други да
ги последват”, каза председателят на БФБЛ Левон Хампарцумян.
Годишните награди за отговорен бизнес на БФБЛ за 18-и път ще отличат обществените ангажименти на компаниите в
6 категории:
1. Инвеститор в обществото
2. Инвеститор в знанието
3. Инвеститор в околната среда
4. Инвеститор в човешкия капитал
5. Маркетинг, свързан с кауза
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6. Най-добра социална политика на малко и средно предприятие.
Новост в конкурса е специалната награда Diversity@Work, която ще отиде при компанията с най-успешни практики за
насърчаване на многообразието на работното място. За отличието се състезават всички проекти с подобна насоченост
независимо в коя категория на конкурса участват. Един от всички номинирани проекти ще вземе специалната награда
Еngage за принос на служителите към определена кауза или инициатива на компанията. На финалистите в екологичната
категория БФБЛ предоставя уникалния шанс да участват и в Европейските бизнес награди за околна среда, на които е
координатор за България.
Кандидатурите ще бъдат оценени от независимо и авторитетно жури от експерти в различни области – бизнес,
граждански организации, инстутиции, научните среди и медиите, а победителите ще бъдат обявени по време
на церемония през февруари 2021 г.
С участието си в Наградите компаниите се включват и в националната КСО платформа, която БФБЛ поддържа на уебсайта
си със социалнозначими програми и инициативи, осъществявани през годините в България.
√ Гърция купува 18 изтребителя от Франция
Южната ни съседка Гърция ще плати 2,3 млрд. евро по сделка, която предстои да подпише скоро с Франция за
закупуването на 18 изтребителя "Рафал", произведени от компанията "Дасо". Това съобщи вчера гръцкият правителствен
говорител Стелиос Пецас, цитиран от Ройтерс.
Гърция ще купи шест нови и 12 употребявани изтребителя "Рафал" за 1,92 млрд. евро и ще плати още 400 млн. евро за
тяхното оборудване, уточни говорителят на брифинг.
Атина увеличава отбранителния си капацитет с нови изтребители, фрегати и оръжия на фона на напрежение заради
енергийните залежи в Източното Средиземноморие и разногласия със съседна Турция, отбелязва Ройтерс.
Първите шест изтребителя ще бъдат доставени около юни месец, а останалите ще бъдат доставени до средата на 2023 г.,
уточни правителственият говорител.
За сравнение България миналата година сключи сделка за 8 нови изтребителя F-16 за 2,2 млрд. лв. (1,13 млрд. евро).
√ Повдигнаха обвинение срещу Credit Suisse за предполагаеми връзки с българската мафия
Главната прокуратура на Швейцария съобщи, че е внесла обвинителен акт срещу банка Credit Suisse, която според
прокурорите не е направила достатъчно, за да спре прането на пари, свързани с трафика на дрога от българска престъпна
организация, включваща и борец, който прекарал милиони в банкноти с кола до Швейцария, информира Асошиейтед
прес.
Обвинителният акт, внесен във федералния наказателен съд, заедно с обвиненията срещу бивш мениджър на
швейцарската банка и двама членове на престъпната група, е финалът на дългогодишно разследване на евентуални
нарушения, които изглежда са били извършвани между 2004 и 2008 година.
Прокуратурата отбелязва как след падането на комунизма известни спортисти в България са се насочили към други
източници на доходи и кланове на мафията са показали интерес към множество борци. Един такъв борец, чието име не
се посочва, се опитал да прави пари с трафик на кокаин и "изпиране" на парите кеш, получени от него, използвайки
"мулета" за пренасянето на тонове кокаин от Южна Америка до Европа по въздух и море. Печалбите от продажбата на
наркотици, често в банкноти с ниска номинация, постъпвали в швейцарски банкови сметки от 2004 г. до поне 2007 г. и
били използване за купуване на недвижими имоти, основно в България и Швейцария. Следващата година прокуратурата
започнала разследване на бореца и неговия работодател, а по-късно и на директор на Credit Suisse, който отговарял за
бизнеса на престъпната организация.
Основното престъпление на бореца било извършено през февруари 2006 година, когато той транспортирал от Барселона
до Швейцария еквивалента на над 4 милиона швейцарски франка в банкноти с нисък номинал, укрити в колата му. Бивш
директор на Credit Suisse, отговарящ за бизнес връзките с престъпната организация, извършил трансакциите за групата
"въпреки че е имало силни индикации, че парите са с криминален произход".
Директорът - жена, чието име не се посочва, целенасочено предотвратявал установяването на произхода на средствата,
които в крайна сметка достигнали трансакции на стойност над 140 милиона швейцарски франка. Тя е била наясно с тези
неточности поне от 2004 година. Фактът, че е позволила това да продължи поне до 2008 година или дори след тази дата,
е попречил или дори блокирал разкриването на дейностите по прането на пари, извършвани от престъпната организация
с помощта на банковия директор, отбелязва прокуратурата.
Credit Suisse реагира с изявление, в което отбелязва „с учудване“ ходът с повдигане на обвинение срещу банката „в
рамките на разследване, което вече е продължило повече от 12 години“.
„Банката отхвърля твърденията за предполагаеми организационни пропуски и възнамерява да се защитава енергично“,
се казва в него. От финансовата институция добавят, че наказателният съд може да нареди връщана на незаконно
придобитата печалба“ и максимална глоба от 5 милиона долара.
√ Путин се надява Байдън да разведри руско-американските отношения
Руският президент Владимир Путин каза на годишната си пресконференция вчера, че се надява избраният за президент
на САЩ Джо Байдън да помогне за решаването на някои от трудните проблеми в отношенията между Москва и
Вашингтон, предадоха Ройтерс и ТАСС.
"Ние изхождаме от това, че новоизбраният президент на Съединените щати ще разбере какво се случва - той е човек с
опит във вътрешната и външната политика, и разчитаме, че всички възникнали проблеми, или поне част от тях, ще
намират решение при новата администрация", каза руският президент.
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Отговаряйки на журналистически въпрос, той отново каза, че руски хакери не са се намесвали в американските
президентски избори през 2016 година, за да помогнат за избирането на Доналд Тръмп.
"Защо руските хакери този път не помогнаха за преизбирането на Тръмп? - повтори Путин, цитиран от ТАСС, въпроса на
журналиста. - Смятам, че това не е въпрос, а провокация. Руските хакери не са помагали за избирането на действащия
президент на САЩ и не са се намесвали във вътрешните работи на тази велика държава."
Той изрази мнение, че Доналд Тръмп има голяма подкрепа в страната си и, доколкото в Москва разбират, той не смята
да напуска политическия живот в САЩ, предаде БТА.
Путин също така заяви, че е сигурен, че ще има опити за намеса отвън в парламентарните избори във федерацията през
2021 година. Русия обаче се готви за това още отсега, заяви той, цитиран от ТАСС.
"Естествено ще правят опити да се месят, през цялото време правят така. И не само в нашите избори, на практика в цял
свят", каза Путин. По думите му това е "глобална политика - както бази в цял свят, така и намеса в цял свят". "Знаем това
и се готвим за това", увери руският лидер.
По думите му Русия ще може да даде ефективен отпор, само ако огромното мнозинство граждани на страната схванат, че
това е намеса, че Русия трябва да се противопостави, че това е нещо недопустимо и че Русия трябва сама да определя
съдбата си.
Затова нагласата на блогърите в интернет, нагласата на медиите да се защитават сами е нещо извънредно важно - това
означава да браним своя суверенитет, добави Владимир Путин.
В т. нар. единен ден за гласуване, на 19 септември 2021 г., в Русия ще се състоят избори на различни равнища,
включително за Държавна дума, уточнява агенцията
В началото на годишната си пресконференция Путин изтъкна, че не смята проявите от този вид за формални и им
придава голямо значение.
Естествено имам огромен поток от информация за събитията в страната и тя идва при мен по различни канали, но няма
нищо по-ценно от прякото общуване с хората у нас, с гражданите на Руската федерация. Няма нищо по-ценно от това да
чуя мнението им за това как живеем, какво ни занимава и какво трябва да направим, за да живеем по-добре, посочи
Путин.
Русия посрещна проблема с пандемията достойно и отчасти по-добре от други страни. В условията на пандемия руската
медицина се показа по-ефективна, отколкото в други държави. Хората в Русия отново потвърдиха колко е важно
сплотяването пред лицето на една заплаха, подчерта лидерът на федерацията.
Нивото на защита, осигурявано от руската ваксина срещу коронавируса, достига 97 на сто, припомни Владимир Путин,
като каза, че това е една добра ваксина.
Путин сподели, че все още не се е ваксинирал, но добави, че ще го направи, когато това бъде възможно за неговата
възрастова категория, предаде Франс прес. Президентът е на 68 години.
Той каза, че е уверен в необходимостта от всеобща ваксинация срещу вируса, допълва ТАСС.
Държавният глава изрази увереност, че сътрудничеството между фармакологичната компания AstraZeneca с Русия ще
бъде добро. За това сътрудничество бе съобщено по-рано този месец. AstraZeneca също разработва ваксина срещу
COVID-19.
Говорейки за пандемията, Путин призова да не се обсъжда въпросът за това кой е виновен за появата на коронавируса, а
как да се окаже помощ на хората и страните да преодолеят пандемията.
Той също така обрисува в розови краски националаната икономика. Безработицата е нараснала с по-малко от 2
процентни пункта от 4,7 процента в началото на годината до 6,3 процента в момента, изтъкна Путин.
За тази година се очаква увеличение от 1,5 на сто на средната заплата в Русия с отчитане на инфлацията, добави
държавният глава успокоявайки обществото, че страната се справя адекватно с кризата.
√ Джасинда Ардърн сред 10-те най-важни за науката личности на 2020-а
Престижното научно списание Nature обяви годишната си класация с 10-те най-важни за науката личности. Тази година
обаче изданието е избрало да се фокусира върху хората с ключови роли в борбата с новия коронавирус, като само трима
от тях не са свързани с постижния за COVID-19.
Първият от тях е генералният директор на Световната здравна организация, д-р Тедрос Гебрейесус, който според
изданието се е озовал в „политическа буря“ през април, когато САЩ се отказаха от финансирането на организацията.
„Тогава, вместо да реагира публично на обвиненията на Тръмп в „лошо управление“ и „прикриване“, Тедрос определи
САЩ като „щедър приятел“ и подчерта желанието на агенцията да служи на всяка държава и всеки партньор по време на
пандемията“, пишат от списанието и добавят, че Гебрейесус е първият ръководител на СЗО от Африка.
Тази година в класацията има и политическо присъствие - това на премиера на Нова Зеландия Джасинда Ардърн, считана
за един от лидерите за пример в борбата с пандемията. Тя въведе стриктни мерки в страната в средата на месец март,
когато бяха регистрирани едва шестима заразени от COVID-19. В резултат на бързата ѝ реакция броят на регистрираните
случаи бе ограничен до около 2 хил., докато починалите са 25-има. За сравнение смъртността в САЩ е със 170 пъти поголяма при калкулация спрямо броя на населението.
Като „защитник на науката“ от Nature определят д-р Антъни Фаучи, който в 40-годишната си кариера е съветвал общо
шест президента на САЩ по отношение на болести като ХИВ, ебола, зика, както и за притесненията за възможни
биологични оръжия. „Фаучи, който навършва 80 г. през декември, няма планове да се пенсионира скоро. Той прие да
остане в Националния институт по алергии и инфекциозни болести, за да служи като главен медицински съветник на
новоизбрания президент Джо Байдън“, пишат от изданието.
Ето го пълния списък на 10-те най-важни за науката личности за 2020 година и избраните за тях псевдоними:
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Д-р Тедрос Гебрейесус: Предупреждението на света
„Лидерът в общественото здраве се изправи пред предизвикателства от всички страни в опитите си да обедини света
срещу COVID-19.“
Верена Мохаупт: Полярният патрул
„В безпрецедентна мисия в Арктика този логистичен директор предпазва учените от мечки, силен студ и самите тях.“
Гонсало Мораторио: Ловецът на коронавируса
„Вирусологът, който подпомогна успешния отговор на Уругвай на новия коронавирус.“
Ади Утарино: Командирът на комарите
„Изследователката в областта на общественото здраве води пионерско изпитание на технология, която може да помогне
за елиминирането на треската от денга.“
Катрин Янсен: Лидерът на ваксините
„Директорката управлява едно от няколкото високоскоростни усилия за разработка на ваксина срещу COVID-19.“
Джанг Йонгджен: Споделилият генома
„Ученият и неговият екип публикуваха РНК последователността на коронавируса онлайн преди всички останали.“
Чанда Прескод-Уайнстийн – Силата във физиката
„Космологът преследва природата на тъмната материя, докато същевременно се сблъсква с расизма в науката и
обществото.“
Ли Ланждуан: Архитектът на локдауна
„Епидемиологът посъветва затварянето на Ухан, за да се постави под контрол най-ранното огнище на COVID-19.“
Джасинда Ардерн: Кризисният лидер
„Премиерът на Нова Зеландия спечели похвали за ефективните си действия по време на пандемията.“
д-р Антъни Фаучи: Защитникът на науката
„Американският лекар стана съвестта на нацията си за COVID-19, дори когато недоброжелателите заплашиха живота му.“
√ Загубите на световния туризъм достигнаха 935 милиарда долара
Намаляването на туристическите пътувания в целия свят заради пандемията от коронавирус са донесли на туристическия
сектор загуби за 935 млрд. долара за първите десет месеца на 2020 година. Това съобщи Световната организация по
туризъм (СОТ) към ООН, цитирана от ТАСС.
В периода от януари до октомври туристическите дестинации са приели с 900 милиона по-малко чуждестранни туристи
спрямо същия период на 2019 година. Това е довело до загуби от 935 млрд. долара за международния туризъм, уточнява
СОТ. В момента според данни на организацията туризмът се връща на нивата от 1990 година, уточнява БТА.
Очаква се за цялата 2020 г. броят на международните туристи да отчете спад от 70-75 процента, като броят на
пътуванията се свие с 1 милиард, а загубите достигнат около 1,1 трлн. долара, допълва СОТ. През 2019 г. туристите,
пътешестващи в други държави, бяха 1,5 милиарда или с 4 процента повече от 2018 година.
√ Леко поевтиняване на петрола в края на седмицата
Цените на петрола се понижиха леко в ранната търговия в петък, но останаха близо до 9-месечните си върхове на фона
на преговорите за стимули в САЩ, предаде Ройтерс.
Към 8:40 часа българско време цената на сорта Брент се понижи 0,19 долара или с 0,37% до 51,31 долара за барел,
докато американският лек суров петрол WTI поевтиня с 0,15 долара, или 0,31%, до 48,21 долара за барел.
И двата сорта записаха сериозен ръст в четвъртък на фона на оптимизма около напредъка в преговорите за пакет от
стимули в размер на 900 млрд. долара, възстановяването на търсенето на рафинериите в Азия и отслабването на долара,
което прави суровината по-евтина за страните с други валути.
Продължаващото разпространение на ваксини срещу COVID-19 предпази пазара от по-тежки загуби. Очаква се скоро
американската Агенция за контрол на храните и лекарствата (FDA) да одобри за спешна употреба ваксината на Moderna,
след като по-рано панел от независими експерти към агенцията препоръча нейното одобрение.
√ Световните борси се оцветиха в зелено
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха предимно повишения в ранната търговия вчера,
на фона на надеждите за нов пакет от икономически стимули в САЩ и очакванията за скорошно одобрение на ваксина
срещу COVID-19 в ЕС, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 1,3 пункта, или 0,33%, до 397,38 пункта, удължавайки своето рали за
четвърта поредна сесия. Немският показател DAX се напредна със 108,71 пункта, или 0,8%, до 13 674,69 пункта,
достигайки най-високото си ниво от февруари насам. Германският бенчмарк е на път да регистрира най-добрата си сесия
от три месеца. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се понижи с 5,18 пункта, или 0,08%, до 6 565,73 пункта.
Френският измерител CAC 40 отчете ръст от 14,02 пункта, или 0,25%, до 5 561,7 пункта.
Тези резултати идват на фона на новината, че Франция и Германия смята да започнат имунизация на населението с
ваксината срещу коронавирус на Pfizer и BioNtech през последната седмица на декември, след като тя бъде одобрена от
Европейската агенция по лекарствата.
„Ваксините са в основата на цялото рали на пазарите. Не смятам, че те щяха да са на това ниво без ваксините. Всяко
одобрение от регулатор на практика подкрепя икономическото възстановяване“, коментира Грейг Ерлам, старши
пазарен анализатор в OANDA.
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Междувременно американските законодатели постигнаха пробив в преговорите за пакет от стимули и са близо до
одобряването на такъв в размер на 900 млрд. долара. Федералният резерв на САЩ, от своя страна, заяви, че ще
продължи да инжектира ликвидност в пазарите докато икономическото възстановяване на САЩ не бъде подсигурено.
Това изявление идва на фона на разширяването на „Пандемичната програма за спешни покупки“ (PEPP) на ЕЦБ от
миналата седмица.
Днес инвеститорите очакват заседанието на Английската централна банка, като очакванията са тя да запази политиката
си без промени преди да стане ясен резултат от преговорите за Брекзит между ЕС и Великобритания.
„На пазарите има оптимизъм както около стимулите в САЩ, така и около сделката за Бкрезит. Това са два важни въпроса,
които изглежда вървят в позитивна посока и може да бъдат разрешени в следващите няколко дни“, коментира Ерлам.
Акциите на рекламния гигант WPP поскъпнаха с 4,73%, след като компанията съобщи, че очаква продажбите и да се
върнат към нивата от 2019 г. до 2022 г.
Книжата на Novartis скочиха с 1,35%, след като фармацевтичната компания съобщи, че ще придобие американската
фирма Cadent за до 770 млн. долара.
Разнопосочна търговия на Уолстрийт
Водещите американски борсови индекси регистрираха смесени резултати в сряда, след като Федералният резерв на САЩ
обеща да продължи да подкрепя икономиката, а от Конгреса отчетоха напредък по преговорите за пакет от стимули,
предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 44,77 пункта, или 0,15%, до 30 154,54 пункта. Широкообхватният показател
Standard & Poor’s 500 напредна с 6,55 пункта, или 0,18%, до 3 701,17 пункта, оставайки малко под рекордния си връх.
Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq записа ръст от 63,13 пункта, или 0,5%, до 12 658,19 пункта, след
като акциите на Microsoft поскъпнаха с 2,41%
До тези резултати се стигна, след като централната банка на САЩ съобщи, че продължи да купува облигации на стойност
от най-малко 12 мрлд. долара всеки месец, докато не бъде постигнат „значителен напредък по целите за максимална
заетост и стабилност на цените“. Гуверньорът на Фед Джером Пауъл обаче подчерта, че централната банка ще увеличи
покупките, ако икономическото възстановяване се забави.
Междувременно лидерите на демократите и републиканците в конгреса се договориха за пакет от стимули в размер на
900 млрд. долара, който ще включва и нови директни плащания към гражданите. Този пакет обаче не включва защити за
бизнеса и федерални и регионални помощи.
Новината дойде, след като председателя на Камарата на представителите Нанси Пелоси, лидерът на републиканското
мнозинство в Сената Мич Макконъл, лидерът на демократичното малцинство Чък Шумър и лидерът на републиканското
малцинство в Камарата на представителите Кевин Маккарти се срещнаха във вторник за договаряне на двупартийно
споразумение. В преговорите взе участие и финансовият министър Стивън Мнучин.
На пазарите повлияха и данните за търговията на дребно. Министерството на търговията съобщи, че продажбите на
дребно са намалели с 1,1% през ноември. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха спад с 0,3%.
„На фона на разочароващите данни за търговията, може да очаквате понижение на прогнозата за растежа на БВП през
четвъртото тримесечие“, коментира Питър Бууквар от Bleakley Advisory Group.
Повишения в Азия
Основните индекси на водещите борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно повишения в четвъртък на
фона на скорошно договаряне на стимули в САЩ, предаде Маркетоуч.
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 49,27 пункта, или 0,18%, до 26 806,67 пункта.
Континенталният китайски бенчмарк Shanghai Composite се повиши с 37,89 пункта, или 1,13%, до 3 404,87 пункта, докато
по-малкият измерител Shenzhen Composite напредна с 20,97 пункта, или 0,93%, до 2 269,48 пункта. Хонконгският индекс
Hang Seng записа ръст от 218,09 пункта, или 0,82%, до 26 673,38 пункта.
Южнокорейският показател Kospi се понижи с 1,36 пункта, или 0,05%, до 2 770,43 пункта.
В Австралия индексът ASX 200 напредна със 77,5 пункта, или 1,16%, до 6 756,7 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX
отчете спад от 1,10 пункта, или 0,25%, до 438,79 пункта. BGBX40 се попнижи с 0,12 пункта, или 0,12%, до 99,92 пункта.
BGTR30 изтри 0,29 пункта от стойността си, или 0,06%, достигайки ниво от 494,45 пункта. BGREIT се задържа на ниво от
136,14 пункта.
Cross.bg
√ Спорът за специалния прокурор влиза в пленарната зала
В последния работен ден преди коледната си ваканция депутатите ще разискват на първо четене промените в
Наказателно-процесуалния кодекс, с които се предвижда създаване на нова правна фигура - прокурор, който да
разследва главния.
Законодателните промени, внесени от ГЕРБ, предвиждат създаването на нова фигура на разследващ прокурор със 7годишен мандат, който да разследва действията на главния обвинител. Предлага се той да е със статут на действащ
прокурор по подобие на европейските делегирани прокурори и да се номинира от не по-малко от шестима членове на
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и да се избира от Пленума на ВСС с обикновено мнозинство.
Седемгодишният мандат би гарантирал работата му с различни главни прокурори, което според вносителите ще е гарант
за пресичане на потенциално влияние.
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В рамките на редовния парламентарен контрол ще се разисква питането на левицата към регионалния министър Петя
Аврамова за реформата в политиката за пътните такси.
На въпроси на депутати ще отговарят още социалният министър Деница Сачева, министърът на културата Боил Банов и
здравният министър Костадин Ангелов. Един от въпросите към Ангелов е за имунизационната кампания, свързана с
Covid-19. Следващото редовно пленарно заседание на Народното събрание ще е на 13 януари догодина.
√ НС ратифицира споразумението за заем между ЕС и България
Народното събрание окончателно ратифицира споразумението за заем между Европейския съюз и България.
Така страната може да прилага инструмента SURE- временна подкрепа за смекчаване на рисковете от безработица при
пандемията от Covid-19.
Средно на месец между 4500 и 5000 работодатели у нас могат да получат подкрепа за запазването на около 140 000
работни места.
Максималният размер на средствата, които Европейският съюз може да отпусне на България по инструмента SURE, e 511
милиона евро. Срокът, в който страната ни ще разполага с финансовата помощ, започва от 30 септември тази година и
ще е с продължителност 18 месеца.
√ Последен ден от преброяването на земеделските стопанства
Днес е последният ден от преброяването на земеделските стопанства в страната. То започна през септември, като в
началото беше онлайн, а по-късно в него се включиха над 1 600 анкетьори.
Такова преброяване се прави веднъж на 10 години по указание на Европейския съюз и струва около 8 милиона лева.
Третото преброяване на земеделските стопанства в България е към своя край.Според междинните данни експертите са
преброили около 190 хиляди стопанства, като се очаква окончателният брой да е около 200 хиляди. Това е със 100
хиляди по-малко отколкото през 2010-а, което вероятно се дължи на обезлюдяването на населените места и уедряването
на стопанствата.
У нас има около 50 милиона декара използваема земя, около 35 милиона декара е обработваемата земя, като добрата
новина от това преброяване е, че се увеличава точно тя.
Над милион овце, половин милион говеда и близо 200 хиляди кози са успели да въведат в системата анкетьорите до
момента.
Данните от преброяването ще послужат за формиране на адекватни земеделски политики, тъй като близо половината от
бюджета на Европейския съюз е насочена към подпомагане на селското стопанство, припомнят агроекспертите.
√ Министър Николова към посланик Макаров: Русия си остава най-важния туристически пазар за нас
Надявам се скоро да възобновим пътувания между двете държави, тъй като Русия продължава да е сред най-важните
пазари за българския туризъм. Министерството на туризма полага последователни усилия за гарантиране на най-добрите
условия за руските гости и руските представители на бизнеса, предлагащи България като приоритетна дестинация. Това
заяви вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова по време на разговора си с посланика на Руската
федерация Н. Пр. Анатолий Макаров.
Министър Николова обясни, че туристическите пътувания между двете страни все още са забранени, но въпреки това
Министерството на туризма работи в посока на задълбочаване на сътрудничеството с Русия, както на държавно, така и на
бизнес ниво. По думите ѝ, когато сме на прага на масовата ваксинация у нас и продължаващата такава в Русия, е
необходимо двустранно да бъде изтъкната готовността да се продължи развитието на своите приятелски отношения в
областта на туризма и на политическо ниво.
Вицепремиерът коментира още, че консулските служби в Москва, Санкт Петербург и Екатеринбург са готови да стартират
бързо и безпроблемно да издават на туристически визи при отваряне на границите между двете страни за обмен на
туристи. И допълни, че националният ни превозвач BULGARIA AIR е готов да стартира полети между България и Русия
след обявяване на възстановяване на полетната програма между двете страни.
От своя страна Н. Пр. Анатолий Макаров поясни, че българските курорти са много важни за руските граждани. И допълни,
че е от изключително значение да се поддържа активно взаимодействие между двете държави, въпреки пандемията от
коронавирус. Той изрази надежда, че предстоящата 2021 година ще бъде по-добра от тази.
√ Компенсация от 75 на сто за служителите на затворени бизнеси през януари
Работещите от бизнесите, които ще останат затворени и през януари, ще получат като компенсация за същия месец - 75
на сто от осигурителния си доход. Това обяви социалният министър Деница Сачева.
Мярката за 24 лева - за всеки ден неплатен отпуск ще действа само до края на декември, по нея вече се плаща на
кандидатствали.
С оглед на бързината, която беше необходима, взехме решение да бъдат 24 лв., но сега вече имаме достатъчно време и
възможност да го направим 75% от осигурителния доход - това ще бъде обезщетението, което ще получат хората от 1 до
31 януари", посочи Сачева.
Лек ръст на безработицата се регистрира в първите 2 седмици на декември, към днешна дата процента е 6,88, като не се
очаква да надхвърли 7 на сто в края на годината.
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√ След продължителна битка с Covid-19 почина депутатът Валентин Касабов
Зам.-председателят на партия НФСБ и съпредседател на парламентарната група на „Обединени патриоти" Валентин
Касабов почина в 22,30 ч. снощи в реанимация на УМБАЛ „Св. Екатерина" в София. В последните два дни бе направен
отчаян опит той да бъде изведен от критичното състояние, в което бе след тежко боледуване от Covid-19, продължило
повече от месец.
Това съобщиха от семейството на народния представител.
До кончината се е стигнало заради тежки усложнения по време на лечението му, предприето в бургаската УМБАЛ „Дева
Мария", където е бил поверен на реанимационния екип, ръководен от един от най-опитните ни специалисти в областта републиканския консултант д-р Николай Игнатов.
Заболяването е започнало внезапно на 17 ноември с характерните за появата на коронавируса симптоми - болки в
гърлото, главоболие и отпадналост. Четири дни преди това Касабов е направил пълна кръвна картина, за да установи
какво е здравословното му състояние предвид работата и срещите му с много хора. Резултатите са били в норма, нещо
повече - имало е образувани току-що антитела срещу коронавирус, което е дало основание да смята, че е преболедувал
на крака. До 23 ноември Касабов се лекувал у дома с предписани от джипито му медикаменти. Едновременно с това той
работеше и онлайн, участвайки в гласуването на части от държавния бюджет в този период.
Поради влошаване на състоянието му народният представител е приет в бургаската УМБАЛ „Дева Мария". Причина за
настаняването му е снимка на белия дроб, показваща прогресивно развиваща се бронхопневмония. На 30 ноември в
организма започва т. нар цитокинова буря, позната вече на медицината като повратна точка към бързо влошаване на
състоянието. Инфекцията обхваща все по-големи части от белия дроб и се налага дишането му да бъде подпомогнато от
кислородна маска с високо налягане, тъй като сатурацията (насищане на кръвта с кислород) рязко спада. Миналия петък 11 декември, реанимационният екип предприема действия по интубиране поради невъзможност пациентът повече да
диша самостоятелно. Във вторник вечерта той е докаран с реанимационна линейка в УМБАЛ „Св. Екатерина" в столицата,
където разполагат с апаратура, поддържаща жизнените функции, заобикаляща поразения напълно бял дроб. Няколко
часа по-късно настъпва сепсис, тъй като възпалението преминава в кръвта.
Семейството организира кампания по кръводаряване в сряда, на която откликнаха стотици добри хора.
През цялото време, докато реаниматори и медицински сестри опитваха в бургаската болница да го излекуват по
познатите за световната практика дотук методики, не са използвани дефицитни медикаменти като рековансцелентна
плазма. Народният представител Валентин Касабов не се е възползвал от привилегии, характерни за властимащите. За
него са полагани професионални грижи в УМБАЛ „Дева Мария", каквито се полагат за всички пациенти в болницата,
казват от семейството му.
Единственото изключение е, че д-р Игнатов е консултирал стратегията за лечение с проф. Николай Петров - светило в
медицината, считан за най-опитния към настоящия момент в борбата с Covid-19 в реанимационни условия.
Валентин Касабов не е имал придружаващи заболявания и в трите дни преди да се появят първите симптоми на болестта
- на 14, 15 и 16 ноември, е спортувал активно.
Той е роден на 6 февруари 1958 г. в Бургас, в семейството на д-р Кирил Касабов и д-р Лиляна Николова. Завършва
специалност „Българска филология" във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново.
Започва работа като журналист през 1987 г. за местни и национални вестници.
В зората на демокрацията той е сред основателите на първото опозиционно движение в Бургас „Клуб 19 ноември", което
се превръща в ядро на бъдещия Съюз на демократичните сили в морския град през 1989 г. Един от основателите на СДСБургас. Член на Координационния съвет и говорител на Съюза.
Основава първия опозционен вестник „Бряг" в Бургас през януари 1990 г. и го ръководи като главен редактор.
Следва журналистическата му кариера като зам.-главен редактор на най-големия всекидневник в региона „Черно море
юг" за периода 1993 - 1997 г.
След това започва работа като телевизионен водещ - автор на собственото публицистично предаване „Паралакс", което
става символ на свободната и критична журналистика в региона.
През 1999 г. става основател на първата структура на Движение „Гергьовден" в Бургас. Избран е за общински съветник
(1999 - 2003 г.)
Преизбиран е като общински съветник в мандатите 2007 - 2011 г. и 2011 - 2015 г. като една от видните фигури на
патриотичната партия, произлязла от ТВ СКАТ. Верен съратник в политическите борби на настоящия зам.-председател на
Народното събрание Валери Симеонов, с когото през 2011 г. основават партия НФСБ.
Внук на легендарния полк.Добри Касабов, който прави решаващия пробив в Унгарските Алпи през зимата на 1945 г. и
пресреща войските на ген.Джордж Патън, носител на пълководческия орден за храброст „Св.Ал.Невски".
По майчина линия Валентин Касабов е праправнук на поп Стамат Стаматов от Малко Търново, комитетски ковчежник на
Васил Левски.
Народен представител в 43-ото и 44-ото Народно събрание.
√ Десет ще са европейските делегирани прокурори за България
He двaмa, а дeceт щe ca eвpoпeйcĸитe дeлeгиpaни пpoĸypopи зa Бългapия. Toвa cтaнa яcнo нa извънpeднoто зaceдaниe нa
Πpoĸypopcĸaтa ĸoлeгия нa Bисшия съдебен съвет, на което беше откритата процедурата за техния избор.
Желаещите да са част от новата европейска прокуратура, оглавявана от румънката Лаура Кьовеши, имат 30 дни, за да
подадат документите си.
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За петкратно увеличения брой на българските представители в европейската прокуратура съдебните кадровици са били
информирани от европейския ни представител там прокурор Теодора Георгиева. Преди време - в онлайн разговор с
Лаура Кьовеши, от държавното обвинение предупредиха, че двама делегирани прокурори ще са недостатъчни.
Според приетите правила кандидатите трябва да са действащи магистрати с поне 8 години юридически стаж и на възраст
под 58 години, да имат статут на несменяемост и оценка „много добра" от последната атестация.
Задължително е доброто владеене на английски език.
В документите си кандидат-делегираните европейски прокурори трябва да посочат какъв опит имат по дела за
финансови, данъчни и икономически престъпления и дали са работили по случаи на измама с евросредства.
Тричленна комисия ще реши кои да бъдат допуснати до изслушване, а кога ще е то - ще се уточни по-нататък.
√ Спад в продажбите на нови коли в ЕС през ноември, най-голям срив в България
Продажбите на нови автомобили в ЕС се понижиха през ноември за втори пореден месец след първото повишение за
настоящата година, което беше отчетено през септември, тъй като втората вълна на коронавирусната пандемия доведе
до въвеждането на нови ограничителни мерки и локдауни в Европа. В същото време сривът при регистрацията на нови
автомобили в България е отново най-големият в рамките на ЕС, показват последни данни на Асоциацията на
европейските автомобилостроители (ACEA),
Продажбите (регистрацията) на нови пътнически автомобили в Европейския съюз се понижиха през ноември с 12,0%
спрямо същия месец на 2019 г., достигайки 897 692 нови автомобили, след като през октомври се понижиха със 7,8%, а
през септември се повишиха с 3,1%, нараствайки за пръв път в рамките на 2020 година.
ACEA отбеляза, че причина за подновения спад е въвеждането наново на рестриктивни мерки в цяла Европа, целящи да
ограничат втората вълна на Covid-19.
С изключение на Ирландия, Гърция, Кипър, Дания и Румъния, всички останали автомобилни пазари в ЕС отчетоха загуби
през ноември, включително и четирите водещи пазара. Във Франция беше отчете спад при продажбите с цели 27% на
годишна база, в Испания с 18,7%, в Италия с 8,3% и в Германия с 3 на сто.
За първите единадесет месеца на 2020 г. новорегистрираните автомобили в ЕС се понижиха с 25,5% спрямо същия
период година по-рано, достигайки 8 911 131. Това потвърждава, че пандемията Covid-19 продължава да оказва
безпрецедентно негативно влияние по отношение на търсенето на нови автомобили, като през периода януари ноември бяха продадени над 3 милиона по-малко автомобили, отколкото година по-рано, когато техният брой беше 11
963 059.
В Испания спадът от началото на годината до ноември включително беше с 35,3%, в Италия с 29,0%, Франция - с 26,9% и
Германия - с 21,6%.
Обобщените данни на ACEA за ЕС не включват Великобритания, която напусна съюза на 31-ви януари тази година. Само в
рамките на Обединеното кралство продажбите на нови автомобили през ноември се понижи с цели 27,4% до 113 781
броя спрямо година по-рано, докато през първите единадесет месеца на настоящата година беше отчетен спад от 30,7 на
сто.
В същото време данните на Асоциацията на европейските автомобилостроители показват за пореден месец, че
коронавирусната криза продължава да засяга много сериозно автомобилния пазар у нас.
Според ACEA продажбите на нови автомобили в България се сринаха през ноември с цели 45,2% спрямо година по-рано
и след спад с 25,4% през октомври, достигайки едва 1 544 броя спрямо 2 819 новорегистрирани автомобили през
ноември 2019 година. По този показател нашата страна заема последното място в ЕС, отчитайки най-драматично
намаляване на регистрираните нови автомобили.
За периода от януари до ноември включително регистрацията на нови автомобили в нашата страна пък се понижи с цели
36,4% до общо 20 661 спрямо 32 511 през същия 11-месечен период на 2019 г. По-голям спад за посочения период беше
отчетен единствено в Хърватия (с 42,4%), докато в Поругалия също беше отчетено понижение за първите 11 месеца на
годината с 36,4 на сто.
Всички водещи автомобилни компании в ЕС отчетоха понижения при продажбите през ноември спрямо година по-рано,
запазвайки и тенденцията на силен спад от началото на 2020 г. в резултат на негативния ефект от коронавирусната криза,
довела до голям икономически срив през второто тримесечие, последван от силно възстановяване през третото
тримесечие и забавяне на растежа към края на годината заради втората вълна на Covid-19 и въведените с оглед на това
нови ограничения и локдауни.
Продажбите на автомобили от немския автомобилен гигант "Фолксваген" (Volkswagen Group) се понижиха през ноември
с 13% на годишна база. В същото време Volkswagen намали и част от своя пазарен дял до 25,7% спрямо 26,0% през
ноември 2019 година, запазвайки обаче лидерската си позиция на автомобилния пазар в Европа.
По-слабо понижение с 6,4% отбелязаха продажбите на нови автомобили през ноември на немската компания BMW
Group, докато продажбите на Daimler (произвеждащ Mercedes и Smart) се свиха с 15 на сто.
Умерено понижение с 2,6% беше отчетено от италианската FCA Group (произвеждаща марките Fiat, Jeep, Chrysler и Alfa
Romeo), тъй като Италия се забави с въвеждането на нови строги противоепидемични карантинни мерки в началото на
есента, докато продажбите на нови автомобили от френската компания Renault Grouр (произвеждаща моделите Renault
и Dacia) се понижиха с 13%, а на другата голям френска автомобилна компания - PSA Group (произвеждаща марките
Peugeot, Opel и Citroen) продажбите се понижиха с 11,1%.
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√ Фон дер Лайен: Ваксинацията срещу Covid-19 в ЕС започва от 27 декември
Държавите от Европейския съюз ще започнат да ваксинират населението срещу Covid-19 от 27 декември, ако
лекарственият регулатор на ЕС одобри ваксината, заяви в четвъртък председателят на ЕК, съобщава Ройтерс. "На 27, 28 и
29 декември ваксинацията ще започне в целия ЕС", написа Урсула фон дер Лайен в Туитър. Преди това тя призова за
координиран старт на ваксинирането в едни същи ден във всички 27 държави от ЕС. Шефът на ЕК призова страните
членки на ЕС "да започнат бързо с ваксинацията заедно, в един и същи ден", добавяйки, че членовете на блока ще минат
през коронавирусната пандемия "заедно и обединени".
Европейската агенция по лекарствата (EMA) заяви по-рано тази седмица, че експертната комисия ще събере в
понеделник (21-ви декември), за да оцени ваксината, произведена от американската компания Pfizer и германския ѝ
партньор BioNTech. Доставките ще започнат на 26 декември от местата за производство на ваксини в Белгия и Германия,
но Комисията заяви, че всяка от 27-те държави на ЕС ще зависи от организирането и координирането на собствените си
програми за ваксинация.
Междувременно ЕК съобщи, че Европейският съюз е постигнал сделка с компанията Novavax Inc. за осигуряване на до
200 милиона дози от разработваната от нея ваксина срещу Covid-19. "Представеният договор предвижда възможността
държавите членки на съюза да закупят 100 милиона дози с възможност за закупуване на още 100 милиона дози", се
отбелязва в официалното изявление на комисията. През ноември Novavax разкри, че е преминала към последния етап от
своите клинични изпитвания, като първите междинни резултати се очаква да бъдат публикувани през първото
тримесечие на 2021 година.
√ Френският президент Еманюел Макрон е с коронавирус
Френският президент Еманюел Макрон е дал положителен тест за коронавирус, съобщи Елисейският дворец.
Както съобщи пресслужбата на президентството, държавният глава се е самоизолирал за следващите седем дни.
"Президентът на републиката беше диагностициран с COVID-19. В съответствие с действащите санитарни правила,
приложими за всички, държавният глава ще бъде изолиран за седем дни. Той ще продължи да работи и да извършва
дейностите си дистанционно", се казва в съобщението.
С втората вълна на коронавируса във Франция, блокирането заради COVID-19 в страната е заменено с вечерен час до
зазоряване от 20:00 до 6:00 ч. сутринта (19:00 до 05:00 GMT), считано от 15 декември.
√ Поредно затягане на мерките в Европа
Опитите за ограничаване на разпространението на коронавируса продължават - няколко европейски държави затягат
карантинните мерки.
В Чехия влиза в сила вечерен час, от днес са затворени всички заведения. В Литва започва изграждането на 250
контролно-пропускателни пункта по пътищата в страната, чиято цел е да ограничи пътуването по време на Коледноновогодишните празници.
Португалия наложи строги забрани за празничния 31 декември и 1 януари.
От 28 декември Полша влиза в триседмична строга карантина.
В Белгия и Швейцария ще направят оценка на досегашните ограничителни мерки.
След Германия и Австрия обяви готовност за начало на ваксинацията на 27 декември.
В глобален мащаб болните от COVID-19 наближават 75 милиона души.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
Здравната система - между мерките, пациентите и лекарите - гост проф. Асен Балтов;
След ваканцията отново в клас - как ще се организира учебният процес в училище за учениците от 1 до 4 клас и
има ли съгласие сред учители и родители;
92-годишен пациент пребори ковид. На живо - лекарите, които го спасиха;
Очакват ли ни температурни изненади по празниците и ще има ли сняг на Коледа?;
Годината през погледа на Стефан Вълдобрев - коя е добрата новина, кои са новите му вдъхновения;
БТВ, "Тази сутрин"
На живо - Кои са пожарникарите, рискували живота си, за да предотвратят трагедията на гарата в Борово?;
Оставаме затворени до края на януари - ще издържим ли новите ограничения? Коментар на Румяна Коларова и
Любен Дилов-син;
Как ще заработи планът за ваксиниране у нас и достатъчни ли са парите за битката с коронавируса догодина?
Гост д-р Петър Москов;
На какво се дължат по-високите сметки за парно в София за ноември?;
„Чети етикета" - безопасна ли е коледната украса на пазара?;
На живо, големият победител във „Фермата" - какво още не знам за Ваня Илиева?;
Нова телевизия, „Здравей България"
Ще овладеем ли заразата с удължаването на мерките? Как ще се следи за нарушители и какъв ще е контролът в
магазините? Темите коментира главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев;
Пребиха възрастна жена посред бял ден на улицата, за да я ограбят. Кои са нападателите?;
Агресия и унижение между деца! Защо момичета ритат, скубят и обиждат друго момиче, а други деца гледат и
снимат с телефоните?;
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С риск за живота. Говори пожарникарят, който спаси цял град от експлозия като тази в Хитрино;
Отмъщение по пернишки! Междусъседски войни със затрупани коли в „Пълен абсурд" с Румен Бахов;
Кога ще купуваме лекарства с електронна рецепта и как ще работи системата?;
Да пребориш COVID-19 на 99 години. Как Василка Ковачева от троянско село преодоля вируса;
PVC дограма върху паметник на културата. На живо - бурни реакции заради ремонт на емблематична сграда във
Велико Търново;
Предай нататък - как инициативата за топъл обяд в болниците се превърна в кауза за помощ на хора в цялата
страна;
Детските коледни желания. Нова доза от писмата до дядо Коледа с копие до NOVA.

√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Смолян първенец по починали от COVID-19, София държи последното място;
в. Монитор - За учебната 2021/2022: Слагат квоти по региони на езиковите паралелки;
в. Монитор - От 4 януари: Отварят градините и яслите, връщат малките ученици в клас;
в. Телеграф - Банско първи в Европа откри ски сезона;
в. Телеграф - Румънци ни обират в рейса, българи - в магазина;
в. Труд - Скопие пак играе жертва;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Решено: Мекият локдаун до 31.01., за нарушения затварят големите магазини;
в. 24 часа - СЕМ вече ще надзирава и видеата в новинарските сайтове;
в. 24 часа - Канал за кокаин от Суринам към Европа разбит във Варна, дрогата скрита в дъски;
в. 24 часа - Борисов: 3,1 млрд. лева за фермерите през 2020 г.;
в. Монитор - Борово на косъм от трагедия като Хитрино;
в. Монитор - 36% от фирмите спрели работа в пандемията;
в. Труд - В затворените бизнеси взимат 75% от заплатата;
в. Труд - Вицепрезидентът Илияна Йотова: Няма единна национална политика за българите в чужбина;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Нидал Алгафари, тв режисьор, пиар, писател: Може да има втори избори за парламент заедно с
президентските;
в. Монитор - Ваня Илиева, победител във "Фермата": Човек може да бъде щастлив и в трудни моменти;
в. Телеграф - Нина Стоянова, подуправител на БНБ: През 2021 г. плащаме с пръстов отпечатък;
в. Труд - Даниела Петкова, председател на Управителния съвет на ПОК Доверие, пред Труд: Лъжат хората и предизвикват
паника за вторите пенсии;
в. Сега - Бранко Миланович: "Връщането към нормалността" след Тръмп вещае нов Тръмп;
Водещи анализи
в. 24 часа - След пролетта ваксините пречупват тренда на икономическата криза;
в. Монитор - Училищни експерименти в пандемия;
в. Труд - Прогнози и очаквания за икономиката догодина;
в. Сега - Вирусът ще удари изборите;
в. Сега - След реакторите ще нарежем и ТЕЦ-овете;
в. Сега - Година след акцията срещу Васил Божков - много репресия, малко право.
√ Предстоящи събития в страната на 18 декември
София
От 9.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание.
От 10.30 ч. ще се състои онлайн церемония по награждаването на победителите в 16-то издание на националния
конкурс „Иновативно предприятие на годината" и представянето на основните изводи от годишния доклад
Иновации.бг.
От 19.30 ч. в Нов театър - НДК ще се играе музикалната сатира „Ганьоада".
***
Асеновград
От 10.30 ч. в зала 305 на Общината ще бъдат наградени децата, които спечелиха първите три места в детски
конкурс за стихотворение.
***
Бургас
От 9.00 до 16.00 часа онлайн ще се проведат заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Бургас;
От 10.00, от 14.00 и от 16.00 часа онлайн ще се проведе обществено обсъждане на Плана за интегрирано
развитие на община Бургас (ПИРО) за периода 2021 - 2027 година.
***
Добрич
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От 08.00 ч. на „Фейсбук" страницата на Младежки център - Добрич ще се проведе награждаване на есета от
Областен конкурс за есе на тема: "Промени ли ни изолацията към подобри?" реализиран от Община град
Добрич, Младежки център - Добрич и Фондация „Лумос" , България.
От 11.30 до 17.30 ч. в Младежки център - Добрич ще се проведе благотворителната инициатива „Коледно
вълшебство сътвори".
От 15.00 ч. Областен информационен център - Добрич ще проведе онлайн информационно събитие, на което ще
представи напредъка в работата си по различните оперативни програми за 2020 г.

***
Перник
От 09.30 ч. в зала „Панорама" Общинският съвет ще проведе заседание.
***
Търговище
От 19.00 ч. в Драматичния театър ще се играе комедията „Кастинг".
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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