
1 

 

 
 

 
 
 

 
 

Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Fakti.bg 
 
√ Васил Велев: Имаме ръст на безработицата със 100 000 души 
Популизмът трябва да бъде разкриван на хората 
Зa 2020 г. имaмe -7% cпaд нa БВП. Ниe щe ce върнeм в 2017 г. кaтo БВП. 2017 г. минимaлнaтa ни зaплaтa бeшe 460 лв., 2018 
г. - 510 лв. В нaй-дoбрия cлучaй щe ce върнeм в 2018 г. 
Тoвa зaяви в eфирa нa "Дeнят ОN АIR" прeдceдaтeлят нa Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл в Бългaрия (AИКБ) Вacил 
Вeлeв във връзкa cъc зaмрaзявaнeтo нa минимaлнaтa рaбoтнa зaплaтa. 
"Тoзи пoпулизъм трябвa дa бъдe рaзкривaн нa хoрaтa. Ниe имaмe ръcт нa бeзрaбoтицaтa c 100 хил. души. Вcякa ceдмицa 
Нaциoнaлнaтa cтaтиcтикa публикувa ocвoбoдeнитe и нaзнaчeнитe нa рaбoтa. 
Рaзликaтa e 100 хил. души. Тoвa ca хoрa c ocнoвнo пo-ниcкa квaлификaция. Зa тях cитуaциятa нe e дoбрa. Нe e дoбрa 
кaртинaтa и зa хoрaтa cъc cрeднa квaлификaция. Тoзи пoпулизъм e в пoлзa зa мaлкo хoрa. Зa пoвeчeтo рeaлнo e във врeдa. 
Ниe нe oчaквaмe дa нaддeлee икoнoмичecкaтa лoгикa пo врeмe нa избoри", кoмeнтирa Вeлeв прeд Bulgаriа ОN АIR. 
Пo думитe му към мoмeнтa cмe cвидeтeли нa двe тeндeнции - възcтaнoвявaнe нa индуcтриятa и кризa в туризмa. 
"Мaкaр и бaвнo, индуcтриятa ce възcтaнoвявa. Тoвa щe oтнeмe мнoгo врeмe, нямa дa cтaнe зa мeceц-двa. 2022 г. щe ce 
върнeм къдeтo бяхмe в 2019 г. Мaкaр и бaвнo, кoлeгитe зaпoчвaт дa ce oглeждaт зa нaзнaчaвaнe нa пeрcoнaл. 
В туризмa и зeмeдeлcкoтo cтoпaнcтвo ce ocвoбoждaвaт хoрa. Oт 1 oктoмври имaмe увeрeниe нa миниcтърa нa трудa, чe 
cхeмитe 60/40 щe прoдължaт във видa, в кoйтo ca в мoмeнтa дo крaя нa гoдинaтa. Вcичкo тoвa зaдържa увeличaвaнeтo нa 
бeзрaбoтицaтa. Нe cмe дocтигнaли мoмeнтa, в кoйтo щe cпaдa aбcoлютният рaзмeр нa бeзрaбoтицaтa", oбяcни oщe 
eкcпeртът. 
Тoй изтъкнa, чe прoизвoдитeлнocттa нa трудa нaмaлявa c 5,6 нa cтo. 
Вeлeв oтбeлязa, чe Нaциoнaлният cъвeт нa AИКБ e прoвeл cрeщa c Миниcтeрcтвoтo нa икoнoмикaтa, пo врeмe нa кoятo e 
cтaнaлo яcнo, чe ce уcкoрявaт двe нoви мeрки пo 78 млн. лв. в пoдкрeпa нa бизнeca. 
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√ Васил Велев: Имаме ръст на безработицата със 100 000 души  
Зa 2020 г. имaмe -7% cпaд нa БВП. Ниe щe ce върнeм в 2017 г. кaтo БВП. 2017 г. минимaлнaтa ни зaплaтa бeшe 460 лв., 2018 
г. - 510 лв. В нaй-дoбрия cлучaй щe ce върнeм в 2018 г. 
Тoвa зaяви в eфирa нa "Дeнят ОN АIR" прeдceдaтeлят нa Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл в Бългaрия (AИКБ) Вacил 
Вeлeв във връзкa cъc зaмрaзявaнeтo нa минимaлнaтa рaбoтнa зaплaтa. 
"Тoзи пoпулизъм трябвa дa бъдe рaзкривaн нa хoрaтa. Ниe имaмe ръcт нa бeзрaбoтицaтa c 100 хил. души. Вcякa ceдмицa 
Нaциoнaлнaтa cтaтиcтикa публикувa ocвoбoдeнитe и нaзнaчeнитe нa рaбoтa. 
Рaзликaтa e 100 хил. души. Тoвa ca хoрa c ocнoвнo пo-ниcкa квaлификaция. Зa тях cитуaциятa нe e дoбрa. Нe e дoбрa 
кaртинaтa и зa хoрaтa cъc cрeднa квaлификaция. Тoзи пoпулизъм e в пoлзa зa мaлкo хoрa. Зa пoвeчeтo рeaлнo e във врeдa. 
Ниe нe oчaквaмe дa нaддeлee икoнoмичecкaтa лoгикa пo врeмe нa избoри", кoмeнтирa Вeлeв прeд Bulgаriа ОN АIR. 
Пo думитe му към мoмeнтa cмe cвидeтeли нa двe тeндeнции - възcтaнoвявaнe нa индуcтриятa и кризa в туризмa. 
"Мaкaр и бaвнo, индуcтриятa ce възcтaнoвявa. Тoвa щe oтнeмe мнoгo врeмe, нямa дa cтaнe зa мeceц-двa. 2022 г. щe ce 
върнeм къдeтo бяхмe в 2019 г. Мaкaр и бaвнo, кoлeгитe зaпoчвaт дa ce oглeждaт зa нaзнaчaвaнe нa пeрcoнaл. 
В туризмa и зeмeдeлcкoтo cтoпaнcтвo ce ocвoбoждaвaт хoрa. Oт 1 oктoмври имaмe увeрeниe нa миниcтърa нa трудa, чe 
cхeмитe 60/40 щe прoдължaт във видa, в кoйтo ca в мoмeнтa дo крaя нa гoдинaтa. Вcичкo тoвa зaдържa увeличaвaнeтo нa 
бeзрaбoтицaтa. Нe cмe дocтигнaли мoмeнтa, в кoйтo щe cпaдa aбcoлютният рaзмeр нa бeзрaбoтицaтa", oбяcни oщe 
eкcпeртът. 
Тoй изтъкнa, чe прoизвoдитeлнocттa нa трудa нaмaлявa c 5,6 нa cтo. 
Вeлeв oтбeлязa, чe Нaциoнaлният cъвeт нa AИКБ e прoвeл cрeщa c Миниcтeрcтвoтo нa икoнoмикaтa, пo врeмe нa кoятo e 
cтaнaлo яcнo, чe ce уcкoрявaт двe нoви мeрки пo 78 млн. лв. в пoдкрeпa нa бизнeca. 
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√ Васил Велев: Имаме ръст на безработицата със 100 000 души 
Популизмът трябва да бъде разкриван на хората 
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За 2020 г. имаме -7% спад на БВП. Ние ще се върнем в 2017 г. като БВП. 2017 г. минималната ни заплата беше 460 лв., 2018 
г. – 510 лв. В най-добрия случай ще се върнем в 2018 г. 
Това заяви в ефира на „Денят ON AIR“ председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил 
Велев във връзка със замразяването на минималната работна заплата. 
„Този популизъм трябва да бъде разкриван на хората. Ние имаме ръст на безработицата с 100 хил. души. Всяка седмица 
Националната статистика публикува освободените и назначените на работа. 
Разликата е 100 хил. души. Това са хора с основно по-ниска квалификация. За тях ситуацията не е добра. Не е добра 
картината и за хората със средна квалификация. Този популизъм е в полза за малко хора. За повечето реално е във вреда. 
Ние не очакваме да надделее икономическата логика по време на избори“, коментира Велев пред Bulgaria ON AIR. 
По думите му към момента сме свидетели на две тенденции – възстановяване на индустрията и криза в туризма. 
„Макар и бавно, индустрията се възстановява. Това ще отнеме много време, няма да стане за месец-два. 2022 г. ще се 
върнем където бяхме в 2019 г. Макар и бавно, колегите започват да се оглеждат за назначаване на персонал. 
В туризма и земеделското стопанство се освобождават хора. От 1 октомври имаме уверение на министъра на труда, че 
схемите 60/40 ще продължат във вида, в който са в момента до края на годината. Всичко това задържа увеличаването на 
безработицата. Не сме достигнали момента, в който ще спада абсолютният размер на безработицата“, обясни още 
експертът. 
Той изтъкна, че производителността на труда намалява с 5,6 на сто. 
Велев отбеляза, че Националният съвет на АИКБ е провел среща с Министерството на икономиката, по време на която е 
станало ясно, че се ускоряват две нови мерки по 78 млн. лв. в подкрепа на бизнеса. 
 
Economy News.bg 
 
√ 80% от българската икономика изсветля  
В рамките на Седмицата на действието на Европейската кампания за деклариран труд за 2020 г., д-р Милена Ангелова 
представи постигнатите резултати от АИКБ по ограничаването и превенцията на недекларираната заетост и подобряване 
качеството на работните места, по време на конференция, организирана от ГИТ.  
„Близо 20 години АИКБ активно работи по търсене на подходящи мерки, с които да ограничи сивите практики. От миналата 
година, ние, в сътрудничество със социалните партньори, изпълняваме  проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване 
достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“. Особено 
полезен резултат е идентифицирането и анализирането на новите форми на заетост и рисковете за проявление на 
недеклариран труд, които те крият“ – посочи д-р Ангелова, която е и ръководител на проекта.  
Тя разказа за проведените две национално представителни проучвания за установяване на нагласите на работодателите 
и заетите към различните форми на недеклариран труд, причините за приемане на работа без договор, получаване на 
„пари в плик“, спестяване на осигуровки и други. Проучванията показаха, че над 90 на сто от българските работодатели и 
работници не познават новите форми на заетост и рисковете, които те крият за проявата на форми на недеклариран труд. 
Темата е особено актуална в контекста на кризата, предизвикана от COVID-19, която изведе на преден план 
необходимостта от реорганизация на работните процеси и използване на информационните технологии за работа от 
разстояние.  
По отношение на възприемането на формите на недекларирана заетост, и работодателите, и работниците посочват, че 
недекларираната заетост най-често се среща като работа без договор (93,7% от работодателите и 97,3% от работниците), 
втората най-често срещана практика е доплащането в плик (89,7% от работодателите и 90,6% от работниците). Следват 
извънредният труд, който не се доплаща, прикритите трудови договори, неплащане на осигуровки и други. 
През 2010 г. АИКБ разработи Композитен индекс за измерване на светлата част от икономиката. КИ показва, че българската 
икономика изсветлява с бързи темпове от 64,59 пункта през 2010 г. до 79,10 пункта за 2018 г. Това доказва, че мерките и 
инструментите, които се прилагат съвместно от всички заинтересовани страни - правителство, социални партньори и 
работодатели и заети, са адекватни.  
Въпреки това, недекларираната заетост остава проблем и справянето с нея изисква да се разработят специални мерки, 
включително за насърчаване  на декларирания труд. Това са и следващите цели, по които работи АИКБ. Една от тях е 
разработването на отделен Под-индекс за измерване на недекларираната заетост, както Национална карта на 
недекларираната заетост, която ще бъде представена в началото на 2021 г.  
Благодарение на извършената до момента работа е събрана обширна база данни от добри практики – както в световен и 
европейски мащаб, така и от над 30 предприятия. Те са анализирани и на тази основа се разработват механизми, методики 
и мрежи за позитивни въздействия върху пазара на труда за ограничаване на недекларирания труд. На този етап са 
идентифицирани няколко групи мерки, които ще бъдат подробно разписани през следващите месеци – като засилване на 
консултациите сред работодателите и заетите лица, подготовка на обучителни програми и други. 
Преди броени дни започна и изграждането на новата информационна система към Националния център „Икономика на 
светло“, чрез която не само ще се провеждат различни кампании за провеждане на проучвания, но и ще се даде 
възможност за получаване на сигнали и предложения за превенция на недекларирана заетост, потребителите ще могат да 
се самообучават, като научат повече за новите форми на заетост - какво представляват те, кои са основните елементи за 
полагане на деклариран труд при тях. 
Продължителността на проекта е 30 месеца, а одобрената безвъзмездна финансова помощ за неговото изпълнение е в 
размер на 2 033 230.47 лева. 
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Икономически живот 
 
√ Бизнесът с остра позиция за начина, по който се назначава нов шеф на БЕХ  
Работодателските организации АИКБ, КРИБ, БТПП и БСК, обединени в АОБР, изразяват своето несъгласие за начина, по 
който ще бъде назначен новият изпълнителен директор на Българския енергиен холдинг (БЕХ). 
Позовавайки се на разпространената информация, че за длъжността се спряга настоящият директор на дирекция 
„Продажби на електроенергия“ в АЕЦ „Козлодуй“ Мартин Тафров, работодателите изпратиха отворено писмо до премиера 
Борисов. 
В него те настояват да се въведе конкурсно начало при избора на изпълнителен член на Съвета на директорите на 
Български енергиен холдинг ЕАД. 
Аргументите за това искане са, че Българският енергиен холдинг ЕАД (БЕХ) е най-голямото държавно дружество в страната 
на база притежавани активи. Ръководството на това дружество реализира държавната политика в областта на 
енергетиката, акцентирайки върху стратегически цели и мерки за постигането им, осъществявани впоследствие от 
оперативното ръководство на съответното дъщерно дружество. 
Бизнесът обръща внимание, че БЕХ е едноличен собственик на основни структуроопределящи предприятия за: 

• Производство на въглища – Мини Марица-изток ЕАД; 

• Производство и търговия с електроенергия – АЕЦ Козлодуй ЕАД, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, Национална 
Електрическа Компания ЕАД; 

• Пренос на електроенергия – Електроенергиен Системен Оператор ЕАД; 

• Пренос, транзит и търговия с природен газ – Булгартрансгаз ЕАД и Булгаргаз ЕАД. 
Следователно, се изтъква в позицията, освен изискванията за професионален и ръководен опит, обичайно формализиран 
през критерии за образователен ценз и години трудов стаж (и двата непредставителни за експертиза, авторитет и морални 
качества), водещ критерий трябва да е представянето и защитата на управленска програма за период от поне 5 години по 
всяка от следните теми: 

• Развитие на въгледобива в Маришки басейн; 

• Развитие на ядрената електроенергетика; 

• Развитие на въглищната електроенергетика; 

• Развитие на алтернативни енергийни мощности и системи за съхранение; 

• Ангажираност и политики на предлагане на електроенергия на пазара на електроенергия, с цел обезпечаване на 
прозрачност, ликвидност и постигане на свободни пазарни цени; 

• Развитие на електропреносната мрежа и постигане на пълноценен интегритет с общия европейски пазар; 

• Ангажираност и политики на предлагане на природен газ; 

• Развитие на газопреносната система и съхранението на природен газ. 
Работодателите настояват управленската програма на всеки кандидат да бъде представена и защитена пред Националния 
съвет за тристранно сътрудничество – на открито заседание с осигурено участие и ангажираност на министъра на 
енергетиката, КЕВР и организации, представляващи заинтересовани страни – както съсловни, така и потребителски. 
Според информация на ИЖ в първоначалния вариант на отвореното писмо е присъствало и остро несъгласие на 
работодателите именно Тафров да бъде начело на БЕХ, тъй като не притежава необходимите качества и не може да му се 
гласува доверие. 
По препоръка на представители на БСК обаче тази позиция е премахната. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ В НС разглеждат ветото на президента върху Закона за съдебната власт  
Депутатите ще разгледат ветото на президента Румен Радев върху промените в Закона за съдебната власт. 
Държавният глава върна Закона за ново обсъждане заради т.нар. „кариерен бонус“ за членове на Висшия съдебен съвет. 
Президентът върна текстовете, които запазват възможността за повишаване на някои бивши членове на Висшия съдебен 
съвет след края на мандата им. 
Върховният касационен съд атакува кариерните бонуси пред Конституционния съд с мотива, че така се нарушават 
принципите за разделение на властите и за независимост на съдебната власт. 
Според Румен Радев и новата редакция в Закона продължава да противоречи на конституционните принципи, 
включително с равенството и недопускането на привилегии, основани на лично или обществено положение. 
Миналата седмица депутатите от правната комисия отхвърлиха президентското вето и повторно подкрепиха кариерните 
бонуси на членовете на Висшия съдебен съвет. 
Народното събрание ще разгледа и ратифициране на споразумението за принос между България и Европейската 
инвестиционна банка, то е свързано с паневропейския гаранционен фонд в отговор на Covid-19. 
Средствата, които страната ни трябва да предостави на Фонда, са в размер на 51 млн. евро. 
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√ До днес могат да се подават коригиращи данъчни декларации  
Днес изтича крайният срок, в който може да се подаде коригираща данъчна декларация, съобщават от Националната 
агенция за приходите. 
Данъкоплатците имат право да променят данните за получените от тях доходи миналата година еднократно, след края на 
данъчната кампания, която бе до края на април. 
За неверни данни в данъчната декларация се носи наказателна отговорност, припомнят от НАП. 
 
√ БНБ запази ключов капиталов буфер  
БНБ запази нивото на един от ключовите буфери в банковата система, отразяващ рисковете пред икономиката ни. 
За четвъртото тримесечие на годината антицикличният капиталов буфер, приложим към рисковите експозиции, ще 
продължи да бъде 0,5 на сто, реши управителният съвет на Централната банка. 
Решението е взето на база на свитото кредитиране и икономическа активост, които са последица от пандемията от Covid-
19. 
От централната банка подчертават, че това решение би съхранило устойчивостта на системата спрямо неблагоприятните 
тенденции, които са последица от пандемията. 
 
√ Румен Гълъбинов: Могат да се повишат социалните разходи за преодоляване на кризата  
Интервю на Снежана Иванова с Румен Гълъбинов в предаването ''12+3'' 
Министерството на финансите се готви да разхлаби фискалните правила, които въведе след кризата от 2008 година. Целта 
е разходите да са под контрол. Поводът за предложените промени е икономическият шок от наложените ограничения 
заради разпространението на коронавируса. 
"Резонно е да се внесе това предложение, защото се намираме в една безпрецедентна ситуация на криза - социална и 
икономическа, породена от здравния проблем Covid-19 и допълнена от икономически и финансови проблеми, както 
глобално, така и в България", каза в предаването "12+3" финансистът Румен Гълъбинов. 
"България може да повиши своите социални разходи за преодоляване на кризата, като дори би могло да поемем един по-
голям бюджетен дефицит", посочи той. 
За взетия дълг от 2,5 милиарда евро финансистът коментира, че страната би следвало да има достатъчно средства в 
момента: 
"Сега по-важният въпрос е да помислим как най-целесъобразно да ги вкараме в икономиката, т.е. как тези пари да ни 
послужат за преодоляване на последиците от кризата с коронавируса". 
Икономистът предложи мярката 60/40 да продължи до края на годината. 
"Вероятно има резон да се твърди, че в предизборните месеци ще се увеличат по-щедро плащанията. В същото време 
самата ситуация на кризата изисква да има такива плащания от страна на държавата, но за конкретни мерки с доказан 
резултат", допълни Румен Гълъбинов. 
 
√ Подемът на онлайн търговията продължава 
Расте броят на картовите разплащания 
Продължава подемът на онлайн търговията, отбелязан след началото на пандемията от коронавируса. За следващите 
месеци се прогнозира още по-категоричен ръст. 
Същевременно потребителската кошница се свива, но се разнообразяват методите за разплащане. 
Все повече предприемачи се насочват към електроните продажби и все повече търговци се преориентират от физическите 
към електроните магазини. 
Според проведено проучване повече от 40% от клиентите са започнали да пазаруват онлайн след началото на пандемията, 
а 16% са категорични, че ще продължават да го правят и след това. 
„Пазарувам електронно – много по-удобно ми е. Абсолютно всичко, дори напоследък вече и козметика.“ 
„Много рядко. Правя го за дрехи и в повечето случаи не ми стават.“ 
„Детски стоки. Доста съм зает и така практикувам. Смятам, че това е бъдещето.“ 
„Дрехи, обувки, неща за децата, неща за дома – почти всичко пазарувам от интернет“, отбелязват анкетирани от 
"Хоризонт". 
Онлайн търговията у нас все още се развива и не е показала целия си потенциал, смятат експертите. Това се дължи и на 
стереотипите на българите, твърди анализаторът Сава Ахмаков. „Ние сме свикнали да пазаруваме конвенционално – да 
отидем във физическия обект, да видим стоката, да я пипнем, да поговорим с търговеца…“ Сава Ахмаков отбелязва, че 
много от потребителите си набелязват стоката онлайн, а след това предприемат физически покупката й. 
Расте доверието към покупките в интернет, отчитат още пазарни тенденции анализаторите. За това според тях 
свидетелства все по-големият брой на електронните картови разплащания в сравнение с наложения платеж. От 80% преди 
пандемията, разплащанията в брой при получаване на стоката са паднали до около 50 на сто по време на извънредната 
обстановка, сочат данните. 
„Предпочитам наложен платеж, особено ако има преглед и тест.“ 
„Не желая да споделям данни за личните си сметки в интернет.“ 
„Картово предпочитам. Пазарувам от международни сайтове, нямам проблем.“ 
Светлозар Димитров е представител на фирмите за доставки. Пояснява, че в някои държави практиката на контакт с 
куриера вече е сведена до мининум и пратките даже се оставят близо до входа. Димитров уверява, че компаниите 
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доставчици са взели сериозни мерки по отношение на обезпаразитяването – както на превозните средства, така и относно 
хигиенните материали на работещите в складовите пространства. 
След първоначалното свиване на пазара, куриерските компании увеличават продажбите си почти на 100%, коментира 
Димитров. „Имаше магазини, които реално в рамките на 10 дена удвоиха среднодневните си продажби.“ 
Интернет магазините, които продават хранителни добавки, уелнес продукти и семейни игри са се радвали на засилен 
интерес, допълва Светлозар Димитров. „Всичко, което може да се ползва вкъщи, така че да разнообразява живота добре 
– всичко това се търсеше доста.“   
Търговци в България все по-често излизат и на европейските пазари, подчертава Светослав Тодоров - мениджър на 
софтуерна компания, която работи в сферата на онлайн търговията. 
„Имали сме случаи с търговци, които са постигали 100% ръст просто от един нов пазар в друга държава“, посочва той. 
 
√ Зинаида Златанова: Темата с върховенството на закона е изпит за ЕК 
Интервю на Диана Янкулова със Зинаида Златанова в предаването „Нещо повече“ 
„Предизвиквайки криза с върховенството на закона в Европейския съюз, в средносрочен план това би имало тежки 
последици за целия Съюз. Въпросът с върховенството на закона е силно политически и той стои години наред... 
Европейската комисия трябва да удържи на натиска от тези, които не искат да им се развяват мръсните ризи, и от тези, 
които искат строги санкции, за да може да придвижи Съюза към приемане на бюджета. Това ще бъде изпит за 
Европейската комисия“. Това каза пред БНР Зинаида Златанова, бивш вицепремиер и министър по правосъдието, бивш 
ръководител на представителството на Европейската комисия в България. 
Тя изрази надежда, че „конкретните събития няма да доведат до нова мини криза в ЕС“, визирайки предстоящия доклад 
на ЕК за върховенството на закона; обявения от Полша и Унгария призив за отпор на ЕК; представеното от Германия 
предложение за временно спиране на еврофондовете за страни с проблеми с върховенството на закона. „Събитията се 
случват на фона на това, че Европейската комисия задейства два от елементите на новия механизъм по върховенство на 
закона – докладите и преговорите по ново законодателство (отпускането на евросредства да бъде обвързано с 
върховенството на закона в страните)“. 
В предаването „Нещо повече“ Златанова допълни: „За съжаление България се проваля в борбата с корупцията и с 
нередностите по управление на европейските средства. В последните седмици България не слиза от страниците на 
европейските медии... България ще бъде в много слаба позиция“. 
 
√ ЕК ще представи докладите за върховенството на закона в отделните страни членки  
Европейската комисия ще представи докладите за върховенството на закона във всички страни-членки по новия 
хоризонтален механизъм. 
Представянето на докладите, което беше предвидено за 23-ти септември, се очакваше да се отложи още веднъж за другата 
седмица, но вчера говорителката на Комисията Дана Спинант обяви, че това ще стане днес след колегиума на комисарите. 
На 10 септември еврокомисарят за ценностите и прозрачността Вера Йоурова представи пред комисията  по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент състоянието на механизма за сътрудничество и 
проверка, който се прилагаше за България и Румъния. Тогава тя отбеляза, че България трябва да продължи работата по 
борбата с корупцията по високите етажи на властта и подчерта, че наблюдението над страната ни ще продължи по новия 
механизъм, който включва и свободата на медиите. 
Евродепутатката Софи инт Велд от "Обнови Европа", която е и председател на мониторинговата група, провела закрито 
заседание в края на август за ситуацията в България, определи обстановката като много сложна, тъй като двата механизма 
се застъпват и не е я ясно точно какъв ще бъде новият. Тя допълни, че все още има несвършена работа и Венецианската 
комисия не е била включена в отчетността на главния прокурор. 
 
√ Нервен първи дебат между кандидатите за президент на САЩ  
В обстановка на напрежение, нападки и неспазване на договорните правила американският президент Доналд Тръмп и 
кандидатът на демократите Джо Байдън се изправиха един срещу друг по време на първия си президентски дебат. Двамата 
спореха по въпроси за пандемията от Covid-19, икономиката и здравеопазването.  
Ожесточени спорове и прекъсвания, които накараха водещият да повиши глас, белязаха първия директен сблъсък между 
претендентите за Белия Дом. На няколко път Байдън каза на Тръмп да „замълчи,“ докато самият президент заложи на 
тезата, че опонентът му не е направил нищо през близо 50-те години, през които е във Вашингтон. 
По въпроса за Covid-19 Байдън заяви, че Тръмп не е имал план, посочи, че е слушал експертите си и попита зрителите дали 
могат да му вярват за това, което казва като цитира интервю, в което президентът е заявил, че още от февруари е знаел и 
не е казал подробности. Тръмп защити действията си и нападна интелекта на Байдън. 
Федералните данъци на държавния глава, минали на преден план след публикация на "Ню Йорк Таймс" също бяха 
разискван,и като Тръмп отговори на обвиненията, че е избягвал да плаща данъци с думите, че е платил милиони долари 
данъци. Байдън поиска Тръмп да си покаже данъчните декларации. 
Байдън нарече президента Доналд Тръмп "пудела на Путин", защото "отказва да каже и дума за премиите за убийства на 
американски военни". 
Според няколко американски медии руски агенти са раздавали пари на бойци, близки до талибаните, за да убиват 
американски войници в Афганистан. 
"Всички знаят, че той е лъжец", каза още бившият вицепрезидент по адрес на Тръмп и го нарече "клоун". 

https://bnr.bg/post/101348179/ek-predstava-utre-dokladite-po-novia-mehanizam-za-varhovenstvoto-na-zakona
https://bnr.bg/post/101348179/ek-predstava-utre-dokladite-po-novia-mehanizam-za-varhovenstvoto-na-zakona
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"У вас няма нищо интелигентно", каза президентът републиканец, обръщайки се към Байдън. Тръмп нарече опонента си 
"марионетка" на радикалната левица. 
Дебатът продължи 90 минути без прекъсвания за реклами като двамата не се здрависаха заради спазване правилата в 
сила по време на пандемията. Наложи се модераторът Крис Уолъс от "Фокс"  да въдворява ред и повиши глас като поиска 
участниците, предимно Тръмп да спре да прекъсва. 
Диспутът се проведе в момент, в който допитвания от ключови за победа щати като Пенсилвания, Уисконсин, Мичиган, 
Аризона и Флорида показват малка преднина за Байдън. Усреднени национални проучвания на "Вашингтон Поуст" дават 
8 процента предимство за кандидата на демократите. 
В края на дебата кандидатът Джо Байдън пое ангажимент да признае резултатите от президентските избори на 3 ноември. 
Президентът републиканец Доналд Тръмп избегна този финален въпрос на модератора. 
Доналд Тръмп не отговори на въпроса на модератора Крис Уолас за признаването на изборните резултати и за пореден 
път заговори за манипулиране на вота. "Ще има измами, каквито не сме виждали никога", каза Тръмп, който от седмици 
казва, без да има доказателства, че гласуването по пощата ще доведе до измами. По думите на президента обявяването 
на окончателните резултати може да се забави с месеци. 
Първият дебат между кандидатите за вицепрезидент Майк Пенс и Комала Харис ще се проведе следващата седмица. 
 
√ СС на ООН призова за незабавно прекратяване на боевете за Нагорни Карабах  
Съветът за сигурност на ООН призовава арменските и азербайджанските армии да "прекратят незабавно боевете" по повод 
спорния район Нагорни Карабах, след няколко дни на кръвопролитни сблъсъци. Това се съдържа в изявление, прието 
единодушно от петнайсетчленния Съвет, който заседава извънредно по темата, предаде Франс прес. 
В текста се посочва, че остро се осъжда използването на сила и се изразява съжаление за загиналите по време на 
конфликта. 
Съветът за сигурност потвърждава пълната си подкрепа за централната роля на съпредседателите на Минската група на 
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (САЩ, Руси и Франция), които посредничат в преговорите. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Българският автопарк прилича на заплаха за националната сигурност 
Калоян Желев, автомобилен експерт, Светът е бизнес, 29.09.2020 
Българският автопарк прилича на заплаха за националната сигурност и се нуждаем от бърза и смислена реакция, 
заяви автомобилният експерт Калоян Желев в предаването „Светът е бизнес“ с водещ Ивайло Лаков. 
„България има критична нужда от обновяване на автопарка, защото в това отношение още сме в 20-ти век. Ние сме 
кошчето за автомобилни отпадъци на Европа.“ 
Според Калоян Желев България трябва да започне да мисли как да се възползва от потенциала на Зелената сделка. 
„Цифрите показват, че имаше шоков спад в автомобилната индустрия в световен мащаб. Първоначално кризата 
изглеждаше като V-образна, защото след свиването в Китай страната, заедно с Южна Корея, бързо се възстанови“, 
обяснява автомобилният експерт. 
Той обаче обърна внимание на факта, че възстановяването в Европа е свързано с решителната подкрепа на много 
правителства, включително на Германия и Франция, които стимулираха продажбите на електрически автомобили. 
„Това даде подкрепа на продажбите, но от друга страна парите за тези бонуси се изчерпват и след приключването 
на цикъла наблюдаваме вторичен спад, както стана през август. Налице е  индикатор, че не сме излезли от 
кризисната ситуация, но по-голямото притеснение е свързано с неизвестността“. 
Калоян Желев определи три фактора, които оказват влияние на автомобилния сектор в момента – преходът към 
електрификация, деглобализацията и изчерпването на досегашния бизнес модел на автомобилната индустрия в 
традиционния ѝ вид. 
„Настъпват времена, в които транспортът ще се предлага като услуга, а дигитализацията даже превръща 
автомобилите в компютри на колела. Всичко това променя картината драстично и води до декапитализация на 
автомобилните компании“. 
 
√ Борис Петров: Съюзът на капиталовите пазари в ЕС е постижим 
Борис Петров, финансист, В развитие, 29.09.2020 
Целта на мегапроекта "Съюз на капиталовите пазари" на Европейския съюз, който се стреми да се доближи до прекъсване 
на раздробяването на небанковия финансов сектор и създаване на истински съюз в дългосрочен план, е постижима. В 
краткосрочен план е важна амбицията, защото в ЕС доминира банковото финансиране. Това заяви Борис Петров, 
финансист, в предаването на "В развитие" с водещ Делян Петришки. 
"В този аспект тази стъпка е втората по отношение на плана за единен капиталов пазар, който беше инцииран след 
кризата през 2008 г. и започнат през 2015 г. Сега блокът е насочил усилията си към задълбочаването на плана, към 
което изразявам известен конструктивен скептицизъм". 
По думите на Борис Петров следващите фази, които трябва да бъдат предприети, за да се задейства необратимостта на 
плана, имат политически и икономически аспект - "от едната страна е нужна политическа воля за участие чрез 
имплементирането на различните директиви и регулации, а от друга - индустрията излезе със 17 предложения, на база на 
които Европейската комисия ще подготви своя законодателен проект". 
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"Тези 17 предложения са насочени към постигане на важни цели, свързани с подкрепата на развитието на 
капиталовите пазари и уеднаквяването на правилата, по които те функционират: значително либерализиране на 
регулаторния режим, мерки по ускоряване на процеса по листване на малки и средни предприятия, тъй като това е 
секторът, който изпитва съществен капиталов недостиг, и задължителното листване на поне 25% от капитала на 
дадена компания, което да създаде инвеститорски интерес". 
Според Борис Петров правилата в момента са достатъчно унифицирани под формата на директиви и регулации, но 
въпросът е да се опрости и облекчи режима на инвестиции на големите институционални инвеститори в големи капиталови 
инструменти, защото изследванията показват, че европейските застрахователи имат доста по-малък дял в своите активи 
като инвестиции в листвани акции спрямо американските и японските застрахователни компании. 
"Подобни предложения има и по отношение на банковия сектор - стъпки за либерализиране на регулаторния режим, 
който количествено ще облекчи и ще доведе до по-голям инвестиционен потенциал". 
Същевременно друг фокус от предложенията е върху данъчните облекчения и "мярката е адекватна, тъй като 27 данъчни 
системи третират по различен начин дохода от дивидиенти и от капиталовия прираст", коментира Петров.  
"Чрез уеднаквяването на данъчното третиране и свързване на отделните институциоанални системи по подобие на 
единните банкови платежни системи може да бъде направен възможен трансграничния трансфер на капитали".  
По отношение на устойчивото финансиране на европейската икономика след пандемията гостът сподели своите очаквания 
за бум на зелените облигации - те приличат на стандартните класически дългови инструменти, но ще се използват за 
финансиранена  строго екосъобразни проекти, като ще бъде въвлечена трета независима страна, която да удостовери, че 
набраните суми са използвани по тяхното предназначение. 
"Нарастващият инвеститорски интерес към социално и климатично отговорните компании не е необоснован, тъй 
като пазарът наказва тези, които не желаят да преминат през зелена трансформация. Един от примерите е 
ExxonMobil, която в момента е напълно зависима от цените на петрола, докато Shell, поради диверсификацията си 
на климатичния риск, не отчете подобни загуби". 
 
√ Германия: Историческите стимули на ЕС може да се забавят 
Причината е нарастващото несъгласие по ключови въпроси сред страните членки на блока 
Историческият бюджет и пакет от стимули за 1,8 трилиона евро (2,1 трилиона долара) на Европейския съюз е заплашен от 
отлагане заради несъгласия между страните членки на блока, заяви говорител на германското правителство, цитиран от 
Bloomberg.  
“Наблюдаваме със загриженост, че броят на различията в бюджетните преговори изглежда се увеличава, вместо да 
намалява”, заяви говорителят за германското европредседателство. “Забавяне в бюджета на ЕС и възстановителния фонд 
е все по-вероятно”, добави той.  
Пакетът за икономическо възстановяване, който включва 750 милиарда евро под формата на съвместен дълг и 1,07 
трилиона евро общ бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г., цели да преодолее най-суровата рецесия в историята на блока 
и се нуждае от одобрението на всички 27 страни членки. Те обаче не могат да се спразумеят за гаранциите, че средствата 
няма да бъдат усвоени от страни, чиито демократичен контрол и баланс е слаб.  
Германия, която европредседателства на ротационен принцип, направи предложение тази седмица, което обвързва 
изплащането на средствата със спазването на върховенството на закона. Предпожението обаче беше отхвърлено от 
премиерите на Унгария и Полша, като полският премиер Матеуш Моравецки го нарече „политическо изнудване“, облечено 
като загриженост за демократичните ценности. 
Европейските дипломати се срещнаха във вторник и ще подновят усилията в сряда в Брюксел, за да постигнат 
споразумение на базата на германското предложение. По думите на германския говорител обаче дебатът е много 
поляризиран.  
Унгарското и полското правителство - и двете критикувани за разширяване на политическото си влияние върху съдилищата 
и медиите - обещаха да се борят с предложението. Унгария и Полша са единствените две държави членки, които в момента 
са обект на официални разследвания за върховенство на закона в ЕС. 
Група богати държави, включително Финландия и Холандия, също отхвърлят настоящото предложение с аргумента, че то 
не стига достатъчно далеч. 
"Има недоволство и критика в двата края на спектъра", коментира германският говорител. 
 
√ ЕС отхвърли последните усилия на Великобритания за компромис в преговорите за Brexit 
Рискът от финал на разговорите без споразумение все още е валиден 
Европейският съюз отхвърли последните усилия на Великобритания за изход от задънената улица в преговорите за Brexit, 
сигнализирайки, че разговорите, продължили осем месеца, едва ли ще успеят да постигнат напредък през тази седмица, 
съобщава Bloomberg.  
Великобритания се е опитала да преодолее различията, като е представила нов кръг от предложения за това как ще 
предоставя държавна помощ след Brexit, твърдят запознати източници. Въпросът е една от най-големите пречки пред 
споразумението. 
Според представители на Брюксел обаче предложението на Кралството все още не е достатъчно, за да може преговорите 
да навлязат в интензивната финална фаза в края на седмицата.  
Това може да се промени, ако Великобритания покаже желание за допълнителни компромиси при разговорите между 
главния преговарящ за блока Мишел Барния и неговия колега за Кралството Дейвид Фрост, посочват запознатите лица в 
Брюксел.  
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Също така Барние може да свика допълнителен кръг от преговори, което обаче би могло да затрудни постигането на сделка 
преди крайния срок, обявен от британския премиер Борис Джонсън в средата на октомври.  
Рискът от Brexit без сделка  
Възможно е двете страни все пак да не успеят да постигнат сделка. Ако Великобритания се оттегли от единния пазар на ЕС 
в края на годината, без да има сключено търговско споразумение, това може да остави бизнеса изправен пред 
предизвикателствата по отношение на цените и завръщането на митата и квотите.  
Двете основни пречки пред споразумението остават да се реши кои от правилата на ЕС за правителствена помощ 
Великобритания ще трябва да следва след края на преходния период, както и по отношение на достъпа за риболов в 
британските води.  
 
√ Пандемията може да отключи десетилетна пенсионна криза в Европа 
Правителствата трябва да задействат реформи, предупреждават от неправителствената организация Better 
Finance 
Коронавирусната пандемия нанася удар на пенсионните системи в Европа, като засилва натиска върху държавните 
ръководители да задействат реформи за предотвратяване на десетилетна пенсионна криза, предупреждава влиятелната 
неправителствена организация Better Finance, която защитава интересите на потребителите на финансови услуги на 
европейско ниво, цитирана от Financial Times. 
Голям ръст на безработицата ще свие данъчните приходи, използвани за финансиране на държавните пенсии, и ще намали 
вноските в програми за спестявания за пенсия, управлявани от работодатели и физически лица. 
Същевременно намаляването на лихвите и новите програми за изкупуване на облигации, подкрепени от правителствата, 
свиват печалбата на пенсионните фондове от инвестициите им с фиксирани приходи. 
Гийом Праш, управляващ директор на Better Finance, която представлява спестяващите хора в Европа, казва, че 
икономическите затруднения и извънредните мерки на правителствата в отговор на пандемията са „перфектната 
комбинация“ за унищожаване на дългосрочната стойност на спестяванията за пенсия. 
„Правителствата явно избират да пожертват защитата на спестяващите за пенсия за сметка на изкуствено намаляване на 
разходите за обслужване на дълговете на страните членки на ЕС, предоставяйки безпрецедентни субсидии под формата 
на отрицателни лихви и големи покупки на държавен дълг“, отбелязва Праш. 
Още преди COVID-19 спестяващите са били изправени пред предизвикателства да генерират достатъчно доходи за 
пенсионирането си. Better Finance е направила анализ на данни за частни пенсионни фондове в 18 европейски страни за 
20 години напред и установила, че фондове за проследяване, чиито инвестиции са разпределени поравно в акции и 
облигации, се представят по-добре от голямото мнозинство пенсионни продукти, като високите такси намаляват 
възвръщаемостта за спестяващите. 
Докато пенсионният фонд Dutch Pillar II, в който влагат средства както работодатели, така и служители, е постигнал годишна 
възвръщаемост от 5,5% след такси и инфлация през десетилетието до 2019 г., еквивалентни фондове в други страни не 
успяват да достигнат това равнище. 
Доброволни пенсионни фондове, финансирани с частни средства, които са в т. нар. „трети стълб“ на осигурителната 
система, са постигнали реална нетна годишна възвръщаемост от едва 1,3% във Франция, 1,6% в Германия и 2% в Италия 
през последния 10-годишен период. 
Възвръщаемостта като цяло се е подобрила значително през 2019 г. благодарение на процъфтяващите пазари на акции и 
облигации, но някои от ръстовете са заличени тази година. 
Големите вариации в представянето на пенсионните фондове в страните членки тревожат ръководителите на ЕС. Better 
Finance призова регулаторите да наложат стандартизирано обявяване на данни за представянето на пенсионните фондове 
в миналото, за да могат спестяващите по-лесно да сравняват продукти. Тя също така призова ЕС да защити спестяващите 
за пенсия, ако застрахователни компании, които са ключови доставчици на пенсионни продукти, фалират. 
Продължението на материала четете на Investor.bg. 
 
√ Русия призова Турция да помогне за прекратяване на сраженията между Армения и Азербайджан 
Военната криза оказа натиск върху турската лира и руската рубла на фона на опасенията, че Инстанбул и Москва 
могат да бъдат въвлечени 
Русия призова Турция да помогне за прекратяване на сраженията между Армения и Азербайджан, след като конфликтът 
ескалира за трети ден, съобщава Bloomberg. 
"Всички изявления за военна подкрепа или военна дейност определено добавят масло в огъня", каза говорителят на 
Кремъл Дмитрий Песков пред репортери във вторник по време на конферентен разговор. Русия очаква всички страни и 
„особено държави партньори като Турция“ да направят всичко, за да убедят враждуващите страни да спрат насилието, 
каза той. 
Неговите коментари идват, след като президентът Реджеп Тайип Ердоган обеща подкрепата на Турция „с всичките си 
средства“ за военната кампания на нейния съюзник Азербайджан срещу арменските сили над спорната територия Нагорни 
Карабах. Ердоган заяви в понеделник, че международните преговори „не са успели да разрешат този проблем в 
продължение на 30 години“. Руският президент Владимир Путин призова двете страни да прекратят конфликта и да 
възобновят мирните преговори. 
Военният конфликт между азерските и арменски сили за спорната територия Нагорни Карабах продължава вече трети ден, 
като вероятността да се разрасне се увеличава, подклаждайки опасенията, че могат да привлечени Русия и Турция. 

https://www.investor.bg/evropa/334/a/koronavirusyt-zastrashava-pensionnata-industriia-v-evropa-312769/
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Министерството на отбраната в Баку обвини във вторник Армения, че е започнала обстрел по азерската граница и заяви, 
че отговорът ще бъде пропорционален. Ереван отхвърли твърдението като „абсолютно невярно“ и обвини Азербайджан, 
че използва безпилотни летателни апарати над арменска територия. 
 

 
Конфликтът за спорните територии между Азербайджан и Армения се възобнови. 

Карта: Bloomberg 
 
Русия притежава военна база в Армения и двете страни имат пакт за отбрана, макар че договорът обхваща само атаки в 
границите на арменската държавна територия. Миналия месец Азербайджан беше домакин на мащабни съвместни 
военни учения с турските сили. 
Докато предишните конфликти са продължавали само в рамките на няколко дни, мащабът на настоящите сражения, 
включващ танкове, самолети и артилерия, изглежда по-голям, отколкото някога е бил. Русия успя да постигне 
споразумение за прекратяване на огъня през 1994 г., което сложи край на войната, взела над 30 000 жертви и принудително 
изселила повече от един милион души. Двете страни никога не са подписвали мирно споразумение. 
Кризата оказа нов натиск върху турската лира и руската рубла на фона на опасенията, че Истанбул и Москва могат да бъдат 
въвлечени в конфликта. Лирата потъна до рекордно ниво, а централната банка на Русия увеличава продажбите на 
чуждестранна валута до края на годината, след като рублата започна да се търгува до близо до най-ниското си си равнище 
от шест месеца насам. 
Нагорни Карабах е регион с важни енергийни и транспортни съоръжения, които свързват Централна Азия с Европа, 
заобикаляйки Русия. Тези съоръжения са част от преносната мрежа на Южния газов коридор, подкрепян от САЩ и 
управляван от BP. Нефтопроводът, който минава на по-малко от 50 километра от зоната на конфликта, има износен 
капацитет от около 1,2 милиона барела и изпомва петрол от Баку до турския град Джейхан. 
Нефтопроводът не е бил мишена на въздушни бомбардировки по време на предишни конфликти, но е относително уязвим 
за всяка промяна в боевете между двете бивши съветски републики. 
Призив за деескалация 
Германският канцлер Ангела Меркел призова за незабавно прекратяване на огъня по време на телефонни разговори с 
арменския премиер Никол Пашинян и азербайджанския президент Илхам Алиев, заяви говорителят на германското 
правителство Стефен Зайберт. 
В ясен призив към Русия и Турция Стефан Зайберт заяви, че „съседните държави на Азербайджан и Армения трябва да 
допринесат за постигане на мирно споразумение“. 
Китай, САЩ и Европейският съюз също настояха за прекратяване на военния конфликт. Съветът за сигурност на ООН ще 
заседава днес по време на закрита сесия, за да обсъди кризата по искане на европейските държави, съобщи агенция AFP, 
позовавайки се информация от дипломати 
Към този момент обаче двете страни на конфликта игнорират призивите за деескалация. 
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Министерството на отбраната на непризнатата Нагорни-Карабахска република заяви, че 84 арменски военнослужещи са 
загинали от началото на боевете в неделя. Редица военни позиции, загубени по време на по-ранните сблъсъци, са били 
отново завзети, коментира Араик Арутюнян, президентът на Нагорни Карабах. 
Министерството на отбраната на Азербайджан заяви, че са отблъснати опитите на Армения през тази нощ да си върне 
загубените позиции и че боевете продължават, включително в южния квартал Фузули близо до границата с Иран. Баку 
обяви, че и от нейна страна има жертви сред военнослужещи и цивилни. 
 
Икономически живот 
 
√ Искаме да купим от САЩ още осем F-16  
Правителството иска да купи още 8 броя самолети F-16 Block 70, нови три-координатни радари, поддръжка на Оперативния 
център за въздушен суверенитет и друго високотехнологично оборудване в контекста на проектите за модернизация на 
Въоръжените сили на България. 
Това е заявил премиерът Борисов по време на срещата си с представители на американската компания „Локхийд Мартин“. 
По думите му, цитирани от правителствената пресслужба, кабинетът планира развитието на стратегическото партньорство 
с „Локхийд Мартин“ в дългосрочен план“. Именно израз на това желание са и подготвените и изпратени от Министерството 
на отбраната писма-заявки, свързани с проучване на възможности за придобиване на още самолети и военно оборудване. 
Борисов е заявил по време на срещата, че българското правителство е осигурило финансиране в размер на 300 милиона 
лева за подготовка на летищната инфраструктура за разполагане и поддържане на самолетите F-16 Block 70. Първите сто 
милиона лева вече са отпуснати по бюджета на Министерството на отбраната още през август т.г., а планираната 
инфраструктура ще се ползва и от сега съществуващите бойни самолети във ВВС. 
Премиерът е определил подписаното Рамковото споразумение с „Локхийд Мартин“ като полезен инструмент за 
реализацията на индустриалното сътрудничество по линия на F-16 Block 70, което ще допринесе за дългосрочното 
икономическо развитие и за конкурентоспособността на страната ни в тази сфера. Мнението на Борисов е, че благодарение 
на договореностите ще се внедри уникално за страната ноу-хау в българската индустрия, която развива дейност в областта 
на сигурността и отбраната. 
 
√ ЕС ще финансира цифрови проекти у нас за 1,2 млрд. евро  
На около 1,2 млрд. евро може да разчита България по т. нар. цифров преход. Възможните проекти са изграждане на 
високоскоростни мрежи, осигуряване на гигабитова свързаност за центрове на социалния живот – сгради, болници, гари, 
училища, цифровизация на публичната администрация и ключови сектори като здравеопазване, транспорт и образование. 
Това съобщи министърът на транспорта и информационните технологии Росен Желязков на среща с представители на 
Държавната агенция за електронно управление, Комисията за регулиране на съобщенията и мобилните оператори. 
Българските проекти за цифров преход по Европейския механизъм за възстановяване и устойчивост ще бъдат подготвени 
заедно между държавата и бизнеса. 
До седмица Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще представи тематична рамка 
на потенциалните проекти, а след това обсъждането ще продължи оперативно в рамките на работна група с участието на 
представителите на държавата и бизнеса,  уточни министърът. 
Операторите са готови да се включат в проекти за цифров преход. 
 
√ Сканиране и e-mail: представата на администрацията ни за е-управление  
Динамиката във времето показва, че ножицата между нас и страните от Централна и Източна Европа в сферата на 
дигитализацията се разтваря все повече. Изключително рядко са случаите, в които България може да се похвали с 
достижения около или над средните за ЕС. 
Значителна чат от администрацията си представя е-управлението като изпращане и получаване по електронна поща на 
сканирани официални писма – с подпис и печат. Това разбиране е пречка пред по-нататъшното автоматизиране на 
взаимодействието между публична администрация с граждани и фирми, а и в самата администрация. Не се разбира ролята 
на създаването на документи само на машинно четим език, което е необходимо условие за свързването на различни бази 
данни. 
Изтъква се, че за много фирми наличието на интернет страница и/или Facebook е достатъчна дигитализация. Тези, които 
продават онлайн, са най-напредничавите. Същевременно проникването на софтуер за управление на клиенти и ресурси е 
крайно недостатъчно. А последното е необходимо стъпало за т.н. Индустрия 4.0 – съществен елемент за запазване 
конкурентоспособността на икономиката. Има държави, които подготвят навлизането на Общество 5.0. 
Събраната статистическа информация отделя особено внимание на дигитализацията на публичното управление 
(държавно, общинско) и на бизнеса (независимо от размера). 
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Става ясно, например, че страната ни е предпоследна – пред Румъния, по брой лица, ползвали интернет през последните 
12 месеца за получаване на информация от интернет страница на публична администрация, сваляне на служебни 
формуляри или изпращане на файлове и форми, през 2019 г. 
Друг извод от статистическата информация е, че българският бизнес изостава по отношение на дигитализацията си в 
сравнение с европейския. Страната ни е на опашката по брой фирми с уебсайт със сложни функционалности, напр. 
продуктов каталог с конфигуратор, възможност клиентите да приспособяват или преправят продукт (webctm), онлайн 
проследяване изпълнението и доставката на поръчката (webot), персонализиране на фирмения сайт за клиенти с чести 
посещения. 
 

 
 
Единствено България е на ниво над средното за ЕС по дял на публичните услуги, необходими за стартиране на бизнес и 
текущи делови операции, които са налични онлайн. Услуги, които се предоставят направо от онлайн портал, получават по-
висока оценка, отколкото предоставянето само на информация и бланки, които се попълват офлайн. 
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България значително изостава и по дял на абонатите със скорост над 100 Mbps. 
 

 
 
Особено тревожно е обаче, че цели 24% от българските домакинства в извънградските региони не могат да си позволят да 
плащат за интернет. Това е най-големият процент в Европа. България е водеща и по брой домакинства, които не могат да 
си позволят да плащат за интернет като цяло. Това дава отражение на дигиталните умения на българина – на второ място 
сме по липсата им. 
Само Румъния е по-зле от нас по дял на лицата с ниско ниво на дигитални умения и липса на базови умения. Подобно 
състояние на ИКТ сектора у нас е свързано с финансирането му. То е основно частно, публично почти няма, а „усвояването“ 
на европейски фондове е на изключително ниско ниво. 
 
БНТ 
 
√ Поправка в закона ще позволи бюджетен дефицит над 3% при извънредни обстоятелства  
Поправка в закона за публичните финанси ще позволи на финансовото министерство при извънредни обстоятелства да 
надвиши бюджетен дефицит от 3%. 
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До 14 дни всички заинтересовани от тази промяна могат да дадат становището си, преди текстът да бъде внесен за 
съгласуване в Министерския съвет. 
До този момент България спазваше строга бюджетна дисциплина. 
Европейската комисия обаче даде сигнал, че някои от финансовите параметри могат да бъдат променяни с оглед на 
пандемията от коронавирус. 
 
√ Любомир Дацов: Бюджетът е в добро здраве  
Бюджетът е в добро здраве. Има стабилизация на приходите и почти нищо не се харчи, заяви финансистът Любомир Дацов, 
бивш заместник-министър на финансите. 
Според него нов външен заем в размер на 5 милиарда лева е част от една мозайка. Още повече, че се навързва с 
предложението, което направи вчера Министерството на финансите за промяна в Закона за публичните финанси. 
„Правителството и Министерството на финансите са пропуснали няколко месеца в развитието на държавата. Ако преди 
можеше да правиш нещо, без да обясняваш, сега обстановката е такава, че първо общественото недоверие рязко нарасна 
и не можеш да си позволяваш да управляваш милиарди и да взимаш решения, които засягат хиляди хора, най-малкото 
засягат данъците ни, защото ти си решил и да не дадеш нормално обяснение“, коментира Дацов. 
Времената на криза са трудни, защото всичко се свива – свива се производството, икономиката по-трудно намира пазари. 
Социално-икономическия живот намалява активността си, но това е временно. По време на криза има най-много 
възможности – преструктурират се бизнеси, поясни Дацов. 
Той не очаква кризата да е с размерите на тази след 2008 г. Тогава тя беше с по-голям магнитуд, отбеляза финансистът. 
 
√ Говорителят на ЦИК: Ще са нужни около 10 000 машини, за да се осигури нормално гласуване  
След ветото на президента върху част от промените в Изборния кодекс, трябва отново текстовете да влязат в НС и там да 
бъдат разгледани, да се прецени дали ще се вземат под внимание мотивите на Радев или ще бъдат разгледани в този си 
вид. Това обясни в "Денят започва" по БНТ говорителят на ЦИК Александър Андреев. 
Бих се въздържал да отговоря дали споделям мотивите на президента за ветото. ЦИК ще изпълни закона такъв, 
какъвто е, тъй като на нас е възложено като правоприлагащ орган да изпълним подготовката на изборите. 
Според Андреев, все още не може да се каже какви ще бъдат машините за гласуване и кога ще бъдат доставени у нас. 
За колко време ще дойдат в България е въпрос, който зависи от участниците в обществената поръчка. Има различни 
срокове в зависимост от вида на машината, времето за производство и т.н. При всички случаи, колкото по-рано бъде 
обявена обществената поръчка, ще бъде толкова по-добре. 
Въпросът с машините не е само до осигуряването им. Машинното гласуване засяга и въпроси като тяхното съхраняване, 
охрана, логистика, техническо обезпечаване, допълни още говорителят на ЦИК. 
Според него, по груби оценки, в над 9500 секции с над 300 избиратели трябва да има машинно гласуване, като може би 
ще е необходимо да има повече от една машина в секция. 
Така че, около 10 000 машини ще е необходимо да има при всички случаи, за да се осигури нормално машинно гласуване, 
каза още Андреев. 
 
√ В "Референдум": 49,1% искат предсрочни избори  
 

 
 
49,1% от участвалите в представителното проучване на "Алфа Рисърч" за предаването "Референдум" заявяват, че 
са необходими предсрочни парламентарни избори. Според 45,8% избори сега не са необходими. 
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72,5 от хората казват, че не е възможен диалог между управляващите и опозицията. 
 

 
 
 
√ Доц. Ангел Кунчев: Няма да има затваряне на всички училища  
Вече седем месеца продължава извънредната ситуация у нас заради пандемията от COVID-19. Една от темите, които се 
разделиха общественото мнение е това трябва ли да е задължително носенето на маски и колко са нужни те. "Имайте 
предвид, че вирусът не лети в пространството сам. Той е върху частиците, които ние изхвърляме при говор, викане, 
кашлица, пеене. Когато има механична преграда, която ограничава излъчването на тези частици, то ограничава и 
разпространението на вируса", обясни в студиото на "Денят започва главният държавен здравен инспектор доц. Ангел 
Кунчев. 
По негови наблюдения на повечето места не се ползват маски, което води до покачване на случаите. "Носенето на маска 
е по-скоро отговорност не само към собственото, а към чуждото здраве", напомни доц. Кунчев. Той обясни, че маската е 
най-ефективна при човек, който излъчва вируса. При 60-70% хората, които носят вируса, нямат никакви признаци. Носенето 
на маска предпазва от това да бъдат заразени другите около нас. 
В никакъв случай не можем да говорим за огнища в училищата, категоричен беше главният държавен здравен инспектор. 
Той заяви, че няма да отговаря на спекулации относно това кога и дали ще се преминава към дистанционно обучение. 
"Казваме каква е истината. Не, няма да има затваряне на всички училища." 
Ще има преминаване към електронна среда за 14 дни в паралелки, в които има установени носители на вируса. ако са 
засегнати няколко класа, ще се премине към затваряне на определени училища. Ако заболеваемостта стане много голяма 
вече ще се говори за затваряне на училища в определени населени места. На национално ниво затваряне на училища 
вероятно ще се наложи през януари-февруари по време на грипната епидемия. "Тази година няма да има грипни ваканции, 
ще има преминаване в обучение в електронна среда", обясни доц. Кунчев. 
Утре ще бъде първият брифинг на Националния оперативен щаб (НОЩ), съобщи главният държавен здравен инспектор. 
"Липсата на достатъчно доверие и разпространяването на фалшиви новини пречат страшно много на нашата 
работа", той. "Ние ще продължим да казваме истината. Дай Боже повече хора да се вслушат." 
За момента доц. Кунчев не вижда нужда от промяна на противоепидемичните мерки у нас. Все пак уточни, че всичко зависи 
от ситуацията. 
 
√ Центрове за онлайн обучение все още няма. Как учат децата в електронна форма?  
Над 400 ученици в столицата избраха тази година да учат електронно от вкъщи. Причините - децата имат различни 
заболявания или родителите им се страхуват да не се разболеят и да предадат коронавируса. 
В момента децата учат асинхронно към своите училища, тоест не участват пряко в учебния процес, а обещаните от 
просветното министерство 15 Центъра за обучение още не са изградени. 
БНТ се опита да разбере колко ученици и как точно се обучават електронно от вкъщи. Просветното министерство не 
предостави данни за цялата страна, но в столицата тези ученици са около 425. Около 200 деца се обучават така заради 
различни заболявания. Още 225 - по желание на родителите. По неизвестни причини се оказа, че шестокласниците са най-
много - 42-ма. Училището с най-много деца, които учат електронно по желание, е столичното 138-о в район "Слатина". 
Децата там са 10. 
В столичното 32-о училище седем ученици се обучават електронно от вкъщи.Четирима от тях по здравословни причини, а 
трима по желание на родителите им. 
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Радка Караджова е учител по български език и литература и преподава на единия от учениците, седмокласник. Това става 
"асинхронно" т.е. след като приключи с другите ученици тя му изпраща материали, а той се обучава сам. Или с помощта 
на родителите си. 
Радка Караджова, учител по български език и литература, 32-о СУ: За съжаление, няма живия досег с детето, не мога 
винаги да разбера дали всичко е ясно и тук проблем, разбира се, става и за двете страни. 
Въпреки че има камери в стаите, тук казват, че седемте ученици не могат да се обучават "синхронно" с другите деца от 
класа си, като слушат урока от вкъщи, защото това ще е непосилно за учителя. 
Радка Караджова, учител по български език и литература, 32-о СУ: За огромно съжаление това би отнело едно 
допълнително време, ако и той се включи в часа. И пак няма да има чистата възможност да отговарям и на негови въпроси. 
Нели Костова, директор на 32-о СУ: За мен не е добро за децата, не е добро особено за децата, които не са със 
заболявания, защото психическото здраве също е не по-малко важно, а тази социална изолация няма да доведе до нищо 
добро. 
Децата са от целия спектър - трети, пети, седми, десети, единайсти, дванайсти клас. Изпити и тестове те ще полагат в 
училище. Именно тогава ще се разбере има ли изобщо успех това обучение. 
В столичното управление по образованието са получени 246 заявления за обучение в къщи по желание на родителите с 
различни причини. 
Боянка Кънева, старши експерт, РУО-София: Здравословни на член от семейството, рискова група на член от семейството, 
възрастни баби и дядовци. 
На 21 ученици е отказано такова обучение заради непълни документи. Изисква се декларация, че родителите могат да 
осигурят необходимата среда и становище от директора на училището, че детето се е учило добре миналата година. Има 
и родители, които в последния момент са променили решението си. 
Боянка Кънева, старши експерт, РУО-София: Комисията работеше в залата, дойде една майка и каза "моля ви, искам да 
си оттегля", ние тъкмо бяхме на това училище, "искам да си оттегля, прецених, че е по-добре да си бъде с децата". 
Още около 200 заявления са получили и директорите на училища в София като към тях се насочват молбите на децата с 
различни заболявания. Тук трябва да бъде представена и епикриза. Молби продължават да се подават и приемат и в 
момента. 
Колкото до 15-те Центъра за обучение на такива ученици, които бяха обещани от просветното министерство, такива все 
още няма. Но и от 32-о СУ, и от инспектората казват, че няма нужда от тях, тъй като децата макар и от вкъщи се чувстват 
по-добре със собствените си учители, в собствените си училища. 
 
√ Постоянен ръст в търговските отношения България-Румъния  
Лек спад с около 4 % бележи стокообменът между България и Румъния за първите пет месеца на тази година в сравнение 
със същия период на 2019 г. Това се дължи на извънредната епидемиологична обстановка и в двете държави. 
Въпреки това, за последните 10 години се наблюдава постоянен ръст в двустранните търговски взаимоотношения. Това 
стана ясно по време на общото събрание на Българо-румънската търговско-промишлена палата в Русе. 
Българските компании са траен лидер на румънския пазар. Сред утвърдените сектори са селското стопанство, 
машиностроенето, сервизната дейност. По думите на ръководителя на Службата по търговско-икономически въпроси в 
посолството на България в Букурещ Ивайло Маринов първенството обаче държи хранително-вкусовата промишленост. 
Ивайло Маринов – Посолство на България в Букурещ: Имаме български компании, които държат над 50% дял от пазара 
като цяло в Румъния, с което ние сме много горди. 
Дан Робу от 10 години работи с партньор от България, който внася български хранителни стоки в Румъния. Твърди, че 
именно това е секторът, на който не е повлияла ковид епидемията. 
Дан Робу – бизнесмен: По време на пандемията имахме ръст над 200%, защото осигурихме на пазара продукти, които 
румънците харесват, а не могат да намерят същото качество, като варива, тестени кори. 
Ивайло Маринов – Посолство на България в Букурещ: Българските стоки безспорно са качествени, но и самите компании 
са много гъвкави, когато предлагат всякакви начини на разплащания, на финансиране, също така бързината на доставка. 
В последните месеци се наблюдава нова тенденция в търговските отношения между България и Румъния. 
Ивайло Маринов – Посолство на България в Букурещ: Български IT компании все по-сериозно настъпват на румънския 
пазар, въпреки че там конкуренцията е много голяма, успяват да предложат един много добър продукт. 
Все повече компании преоткриват Румъния като свой партньор, коментира още Ивайло Маринов. Полезен съветник и 
партньор за начинаещите е Българо-румънската търговско промишлена палата в Русе. 
 
√ Посланикът на Азербайджан за конфликта: Ние имаме най-голям интерес от решаването на този проблем  
Военният конфликт в Нагорни Карабах продължава с цивилни жертви и от двете страни. Армения и Азербайджан се 
обвиняват взаимно за удари на територия извън Нагорни Карабах. 
Ереван съобщи за азерски обстрел с дрон на цивилен автобус във Варденис. Според Азербайджан арменските сили 
обстрелват Дашкесанския район. 
Чуждестранни дипломати, сред тях външните министри на Австрия, Сърбия, Канада и Великобритания, призоваха към 
прекратяване на огъня. Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредна среща във връзка с конфликта. 
Ескалацията на напрежението в Нагорни Карабах специално за "Светът и ние" коментира Наргиз Гурбанова, посланик на 
Република Азербайджан в България. 
Защо се стигна до ескалация на конфликта в Нагорни Карабах 

https://bnt.bg/news/svetat-i-nie-281676news.html
https://bntnews.bg/news/zashto-se-stigna-do-eskalaciya-na-konflikta-v-nagorni-karabah-1075971news.html
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Очакваме от съвета за сигурност на ООН да изпълни собствените си решения. През 1993 г. бяха приети 4 резолюции - за 
пълно, безусловно оттегляне от окупираните територии и това изпълнение трябва да бъде подкрепено от всички държави-
членки, категорична е посланик Гурбанова. 
Нека да изясним някои неща - говорим за това, че за съжаление, на 27 септември арменските въоръжени сили започнаха 
да обстрелват азербайджанската армия и то не непременно в района на Нагорни Карабах. Така че, освен позициите 
на азербайджанската армия, бяха обстрелвани и цивилни. 
Азербайджан има най-голям интерес от решаването на този проблем, защото става въпрос за наша територия, която е 
окупирана, много хора са напуснали своите домове, категорична е посланик Гурбанова. 
Има една група с три държави - Русия, Франция и САЩ, за съжаление, както каза президентът на Азербайджан, 
усилията на съпредседателството им не водят до някакви резултати. Не е необходимо да се водят преговори само, 
за да се отчетат, а да се види пълно оттегляне от територията на Азербайджан и да се предостави възможност за 
живот в мир. 
В района на Нагорни Карабах има арменци, но и много азербайджанци, хиляди души са принудени да избягат от този 
район, допълни дипломатът. 
Нашият президент в много случаи се обърна към международната общност, така че да покаже, че наближава нова 
война и за съжаление нищо не е направено, за да бъде спряна Армения. Ние имаме право на самозащита. 
Според посланика, откакто през 2018 г. се смени властта, се е преминало към една военнолюбива реторика - започна 
поставяне на неоснователни условия за преговори. 
Постави се условие за преселване на арменски граждани. Има всякакви опити от арменската страна да се води нова 
война за нови територии, това е провокация. 
 
Мениджър 
 
√ Радев ще предложи промени в Конституцията, но на следващ парламент  
Президентът Румен Радев не вижда основания в момента да обяви свои предложения за промени в Конституцията и 
затова, ще ги внесе след съставянето на нов парламент, тъй като сме стигнали друг етап на обществено развитие поради 
протестите и пълното изчерпване на лимита на доверие в този парламент.  
Това заяви самият той в отговор на журналистически въпрос след посещението си в Института по молекулярна биология 
към БАН, предаде БТА. Радев обаче уточни, че ще внесе предложенията си, когато българският парламент придобие отново 
легитимност - след избори - и може адекватно да разгледа промени в конституцията.  Най-голямата партия, с най-голям 
финансов, човешки и административен ресурс "внесе недоносче, подигравка към правото в България", отбеляза Радев в 
коментар за необходимостта конституционните промени да бъдат обсъждани първо с партиите и допълни, че той е избрал 
друг подход. Аз избрах другия път - първо, разговори с академичната общност за идентифициране на проблемите, 
разговор с неправителствени организации и граждани, разговори с експерти, с всички институции и на следващ етап - 
разговори с партии. Стигнахме друг етап на обществено развитие поради протестите и поради пълното изчерпване на 
лимита на доверие в този парламент. Аз не виждам основание да внасям моите предложения за промени в Конституцията, 
ще ги внеса когато българският парламент придобие отново легитимност, тоест след избори”, заяви президентът. 
Държавният глава отклони въпроса дали ще се кандидатира за втори мандат с думите, че "има много време и всеки ден е 
важен".  
Президентът обаче заяви, че България вече е в криза - политическа, социална, икономическа, здравна, но най-голямата 
криза е управленската. "Тази управленска криза на едно управление ,което е изчерпано откъм доверие и капацитет, което 
ежедневно ни тласка към безпътицата, управление благодарение, на което България пропада и става негативен герой в 
световното медийно пространство и губи легитимност във всички международни институции, на това трябва да се сложи 
по-скоро край", каза Радев. 
Той отново повтори тезата си, че "краят" на тази криза е с незабавни, честни, прозрачни избори, "дебат за почтеност в 
политиката и за нов обществен договор, който не само да върне доверието в хората, но да изгради ясни механизми за 
прозрачно, отчетно и отговорно управление." 
На въпрос за отхвърлянето на ветата му от депутатите Румен Радев коментира, че това показва липсата на диалог, но не от 
негова страна, а от парламента. Президентът посочи, че внася достатъчно ясни, подробни, аргументирани мотиви за вето, 
а от парламентарната трибуна се заявява, че те даже няма да се разглеждат, а ще се отхвърли ветото. 
Попитан за причината за напускането на началника на кабинета му Калоян Методиев, президентът Радев каза, че вече е 
коментирал неговото освобождаване и няма какво повече да каже. Радев допълни, че "политическият дневен ред е 
толкова наситен, даже критичен, че не можем да си позволим точно в този момент да го разпиляваме с каквито и да е 
кадрови въпроси". На въпрос дали са имали различия с Методиев по конституционните промени, президентът Радев каза, 
че няма как да има различия и всеки един в президентството спомага за реализацията на неговата политика.  
В отговор на въпрос за отношенията си с лидера на БСП, президентът коментира ,че никога не е снемал своята подкрепа 
от Корнелия Нинова и продължава да я подкрепя в усилията й да превърне БСП в силна опозиция.Радев посочи още, че 
без силна, обединена и конструктивна опозиция всяка демокрация залинява. Румен Радев каза още , че неговите критики 
са към тези, които управляват и когато управляват неефективно и разпиляват ресурсите не в интерес на народа, винаги ще 
критикува. Когато БСП вземе властта, той ще критикува там където вижда, че нещата не се вършат какво трябва, допълни 
Радев. Попитан дали е започнал да симпатизира на опозицията в БСП Румен Радев каза, че не се меси в делата на никоя 
партия, но и не допуска никой да се меси в неговите дела. 
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√ Конституционният съд не допусна разглеждане на промените в Закона за хазарта  
Конституционният съд не допусна за разглеждане искането на Висшия адвокатски съвет да бъдат обявени за 
противоконституционни промените в Закона за хазарта.  
С промените, които бяха въведени през февруари, беше въведена забрана друг освен Българския спортен тотализатор, да 
организира лотарийни игри. По този начин лицензите на действащите оператори бяха отнети. 
Решението на Конституционния съд беше взето единодушно с 11 гласа. Мотивите на конституционните съдии ще бъдат 
публикувани по-късно. 
 
√ Близо 2000 средни компании са поискали 264 млн. лв. от държавата заради COVID-19 
Близо 2000 средни компании са подали документи за държавна помощ заради COVID-19, съобщиха от Министерството на 
икономиката. Средният размер на едно проектно предложение на компания е 136,5 хил. лв. Парите за финансовата помощ 
се осигуряват с пренасочени средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по новата процедура 
„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. 
От ведомството поясняват, че са разписали план, според който срокът за обработването на всички проектни предложения 
ще бъде два пъти по-кратък от регламентирания в закона. Така вместо за три месеца резултатите от проверките ще бъдат 
готfви за месец и половина, като очакванията са в средата на ноември вече да е ясно кои компании са одобрени за 
финансиране. 
От държавната администрация поясняват, че за всеки един проект трябва да се получи и обработи информация от 
Националната агенция за приходите и Националния статистически институт. След тези засичащи проверки ще започне 
реалната оценка, която е на два етапа – административно съответствие и допустимост, и техническа и финансова оценка. 
Традиционният срок за цялата тази дейност е 3 месеца. 
За отстраняване на нередности от страна на кандидатите в закона са предвидени минимум 1 седмица, а за възражения на 
етап за административно съответствие още 1 седмица. 
За по-бързото приключване на оценката се предвижда тя да се извърши на базата на опростени вътрешни правила, което 
предполага максимално съкращаване на сроковете и публикуване на окончателните резултати. 
Въз основа на приетото от Министерски съвет изменение на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 – 2020 
е подготвена заповед за изменение на Условията за кандидатстване по процедурата, което ще позволи изплащане на 
цялата или част от субсидията веднага след сключване на договорите с одобрените кандидати. 
За нередности по процедурата може да се сигнализира на signali@mi.government.bg и на тел. (02) 940 7421, съобщиха от 
министерството.  
 
√ 68% по-малко чужденци посетили България през най-ваканционния месец  
През август 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната пътуванията на български граждани в 
чужбина са 470,9 хил., или с 37,7% под регистрираните през август 2019 година 
През август 2020 г. посещенията на чужденци в България са 747,1 хил., или с 67,9% по-малко в сравнение с август 2019 
година. Срив е регистриран при пътуванията по всички наблюдавани цели: „почивка и екскурзия“ - с 81,6%, „служебна“ – 
с 60,6%, и „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 47,6%. Транзитните преминавания през страната са 50,4% 
(376,4 хил.) от всички посещения на чужденци в България. 
От общия брой чужденци, посетили България през август 2020 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 63,1%, или с 
67,4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Регистриран е спад в посещенията на граждани от 
всички наблюдавани страни. Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ намаляват с 64,1%. 
През август 2020 г. относителният дял на посещенията по цели е, както следва: с други цели - 58,4%, с цел почивка и 
екскурзия - 32,5%, и със служебна цел - 9,1% 
 
√ Онлайн платформата Bulgaria Wants You тръгва офлайн из страната  
Мултимедийната платформа Bulgaria Wants You тръгва на път из страната през октомври. След официалния си старт през 
юли под надслов "Живот и кариера - защо в България?", платформата, която комбинира богато видео съдържание, 
представящо българските компании като добро място за кариерно развитие с подробна информация за стандарта, средата 
и начина на живот в различните райони на България започва да организира първите си събития. 
Популярните ТВ продуценти Иван Христов и Андрей Арнаудов - основатели на Движение за национална кауза са и 
създадели на платформата – ще бъдат водещи на форматите на жимо и ще представят гост-лекторите в отделните 
тематични панели, специално подбрани, за тези, които търсят своята мечтана работа, така че да се чувстват щастливи и 
удовлетворени и в личен, и в професионален план. 
Първото събитие е на 3 октомври (събота) във “Фестивален и конгресен център”  -Варна, а началният час е 11:00. 
Поредицата „Живот и кариера – защо в България?“ продължава в  Пловдив на 16 октомври в Гранд Хотел Пловдив, от 
18:00ч.  
За първи път на една сцена се събират  успешни българи, избрали да живеят и работят тук, които да разкажат за своя път 
и да споделят с публиката безценните си познания от своя професионален опит. Ще чуете историите и съветите на 
предприемачите Калоян Георгиев, Дарин Маджаров, Димитър Караиванов и Геновева Христова. Сред лекторите е и 
експертът по публична реч и дългогодишен ТВ журналист Анна Цолова. 
На специални щандове посетителите ще могат да получат професионална кариерна консултация и съвсем реални оферти 
за работа от компаниите-партньори на платформата и организации, подкрепящи инициативата. 

mailto:signali@mi.government.bg
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Организаторите са предвидили изненади и за феновете на хитовото риалити “Фермата”, а bTV e ексклузивен медиен 
партньор на платформата. 
Събитието е безплатно, но заради мерките срещу разпространение на COVID-19 местата в залата са ограничени, затова 
предварителната регистрация ТУК е задължителна. Повече информация за програмата и самото събитие може да откриете 
на: https://www.facebook.com/events/3622770377747408 
 
√ Българите - третата по големина група чужди туристи в Турция  
Броят на чуждестранните посетители в Турция е достигнал 7,3 милиона в периода януари - август, предаде Анадолската 
агенция, позовавайки се на данни на министерството на културата и туризма. Данните бележат спад с цели 76,6% в 
сравнение със същия период на миналата година, който се дължи на ограниченията за пътуване, наложени срещу 
разпространението на COVID-19.  
Истанбул, най-големият град на Турция и водеща туристическа дестинация, е приел близо 44 на сто от всички посетители,  
или около 3,2 милиона чужденци, през първите девет месеца на годината. Следва Анталия с 20-процентов дял, или 1,4 
милиона туристи от чужбина, а трети е северозападният окръг Одрин, който граничи с България и Гърция и който е приел 
981 026 чуждестранни посетители в разглеждания период, предава БТА. 
Българите съставляват третата най-голяма група от чужденците, посетили Турция, след германците и руснаците, показва 
още статистиката. Германците са 10,9% от общия поток и са наброявали 789 602 души. Втори са руснаците с дял от 10,65 
на сто, а трети българите с дял от 7,3 на сто. Следват украинци /7,1 на сто/ и британци /6,4 на сто/. 
Миналия месец общо 1,8 милиона чужденци са влезли в страната, което бележи спад на годишна база от 71 процента, но 
увеличение от 95 процента спрямо предходния месец.  
През 2019 г. страната е приела 45 милиона чуждестранни посетители, а през 2018 - 39,5 милиона, напомня агенцията.  
 
√ Понижения на борсите в Европа преди първия дебат между Тръмп и Байдън  
Европейските борсови индекси записаха понижения в ранната търговия във вторник, като вниманието на инвеститорите е 
насочено към първия президентски дебат между Доналд Тръмп и Джо Байдън, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 1,72 пункта, или 0,47%, до 361,67 пунктa, след като вчера регистрира 
най-силното си еднодневно представяне от три месеца насам. Макар че вчерашният ръст помогна на бенчмарка да излезе 
на зелено за третото тримесечие, индексът продължава да върви към завършване на септември с месечен спад от над 1% 
на фона на опасенията от ефекта на втора вълна от COVID-19 и липсата на напредък по преговорите за Брекзит. 
Немският бенчмарк DAX отчете спад от 94,33 пункта, или 0,73%, до 12 776,54 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 изтри 47,53 пункта от стойността си, или 0,8%, достигайки ниво от 5 880,4 пункта.  Френският измерител CAC 
40 се понижи с 23,7 пункта, или 0,49%, до 4 819,57 пункта. 
Въпреки че се наблюдават знаци за постигане на пробив в преговорите между републиканците и демократите за нов пакет 
за стимулиране на американската икономика, инвеститорите остават предпазливи преди първия дебат между Доналд 
Тръмп и Джо Байдън, който ще се състои днес в Кливланд. 
„Едно полуприлично представяне на Байдън може да бъде достатъчно, за да предизвика известно безпокойство на 
американските фондови пазари, като се има предвид, че подхода на демократите към бизнеса и икономиката включва по-
директен контрол.“, коментира Майкъл Хюсън от главен пазарен анализатор в CMC Markets. 
„Това може да обясни по-предпазливата търговия на пазарите в Европа днес, особено като се има предвид, че сме към 
края на месеца и на тримесечието“, добавя той. 
Акциите на Air France KLM поевтиняха с 4%, след като HSBC понижи рейтинга на авиопревозвача. 
Ръст в САЩ 
Водещите индекси на Уолстрийт записаха повишения в понеделник, удължавайки печалбите, натрупани по време на 
предходната сесия, на фона на надеждите, че Конгреса на САЩ ще постигне консенсус за новия пакет от икономически 
стимули, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones регистрира ръст от 410,1 пункта, или 1,51%, до 27 584,06 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 напредна с 53,14 пункта, или 1,61%, до 3 351,6 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq се повиши с 203,96 пункта, или 1,87%, до 11 117,53 пункта. Това е най-доброто еднодневно представяне 
за Dow и S&P 500 от 9 септември насам. 
Позитивното настроение на пазара бе подсилено от изказването на говорителя на Камарата на представителите Нанси 
Пелоси, която каза, че споразумението за нов пакет от мерки за стимулиране на икономката остава на масата за преговори. 
Представителите на Демократическата партия предлагат пакет от 2,4 трлн. долара, но републиканците искат по-малка 
сума. 
„Въпреки, че председателят на Камарата Пелоси и министърът на финансите Мнучин трябва да подновят преговорите, 
вероятно много от демократите в Камарата, изправени пред тежки предстоящи предизборни битки, нямат търпение да се 
стигне до решение”, коментира Кейти Никсън от Northern Trust Wealth Management. „Ние сме предпазливи в оптимизма 
си относно възможността споразумението да бъде постигнато преди изборите, но вярваме, че такова ще има“, добавя тя.  
Пазарът бе подкрепен и от ралито в технологичния сектор, където акциите на Facebook и Amazon поскъпнаха съответно с 
0,78% и 2,55%. Цените на книжата на Apple, Alphabet и Microsoft се повишиха с 2,39%, 1,36% и 0,83%. 
Банковият сектор също допринесе за печалбите в понеделник. Акциите на JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, 
Goldman Sachs и Morgan Stanley поскъпнаха с 2,88%, 2,55%, 3,14%, 2,11% и 2,80%. 
Въпреки това водещите индекси продължават да са в червената зона за септември. от началото на месеца S&P 500 се е 
понижил с близо 4,3%, а Dow – с 4%.  Nasdaq Composite регистрира най-големият спад – 5,6%. 

https://bulgariawantsyou.com/events
https://www.facebook.com/events/3622770377747408
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Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския записаха смесени резултати във вторник, след 
като  логистичната компания ZTO Express разочарова се дебюта си на борсата в Хонконг, предаде Си Ен Би Си. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 6,82 пункта, или 0,21%, до 3 224,36 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite се повиши с 21,57 пункта, или 1,01%, до 2 148,45 пункта. Хонконгският показател 
Hang Seng регистрира спад от 200,52 пункта, или 0,85%, до 23 275,53 пункта, след като акциите на ZTO Express поскъпнаха 
с 9% от първоначалното предложение от 218 хонгконгски долара (28,13 долара) за акциия. Това е поредната китайска 
фирма, листана на борсата в САЩ, която дебютира и в Хонконг. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 27,48 пункта, или 0,12%, до 23 539,1 пункта. 
В Южна Корея Kospi напредна с 19,81 пункта, или 0,86%, до 2 327,89 пункта. 
Австралийският показател ASX 200 остана без промяна при ниво от 5 952,1 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха понижения в ранната търговия в понеделник. Основният 
индекс SOFIX отчете спад от 1,70 пункта, или 0,40%, до 424,73 пункта. BGBX40 се понижи с 0,22 пункта, или 0,23%, 95,77 
пункта. BGTR30 изтри 0,61 пункта, или 0,13%, достигайки ниво от 474,65 пункта. BGREIT записа спад от 0,31 пункта, или 
0,23%, до 134,53 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Днес ще се проведе онлайн заседание на МС 
Министерският съвет и тази седмица заседава онлайн. Именно това беше и основен повод за напрежение между 
управляващи и опозиция през изминалата седмица. 
Днес премиерът и министрите от кабинета ще обсъдят държавния бюджет, равносметката за дълга през 2019 година и 
стабилността на пенсионната система. 
 
√ Готвените промени при шофьорските курсове ще гарантират по-високо качество на обучението  
Готвените промени при шофьорските курсове ще гарантират по-високо качество на обучението и ще намалят нелоялните 
практики. Това стана ясно по време на пресконференция, във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване 
на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за 
тяхното обучение. Новите предложения бяха представени от изпълнителния директор на ИА „Автомобилна 
администрация" Бойко Рановски и заместник изпълнителния директор на ИА „Автомобилна администрация" Дамян 
Войновски. 
Бойко Рановски обяви, че до предложените текстове се стигна след поредица от разговори, срещи и анализи на пътната 
безопасност и обучението на водачите.  
„Последните данни показват, че за шестте месеца на 2020 г. тежките ПТП с участието на нови водачи са 96 с 24 загинали и 
108 ранени. При тези произшествия 35 от водачите са самокатастрофирали, при което са загинали 6 и са ранени 35 
участници в движението. В населени места са настъпили 47 тежки ПТП с нови водачи, като 10 са загинали, а 52 са ранени. 
Извън населени места тежките инциденти са 49, с 14 загинали и 56 ранени. Голяма част от тези произшествия са причинени 
от слаба подготовка на водачите, липса на обучение и изпит извън населено място, подценяване на ситуациите които 
възникват на пътя, недобра преценка и реакция за избягване на пътен инцидент, движение с висока и несъобразена 
скорост", изтъкна Бойко Рановски. 
Той посочи, че основната цел на проекта е да се създадат еднакви правила за всички учебни центрове, поставяйки ги при 
равни условия. По думите му, това е важно за да може да се гарантира качеството на обучението и да се избегне 
нелоялната конкуренция, която влошава обучението.  
„Чрез електронна система ще постигнем прозрачно и гарантирано обучение. Ще намалим административната тежест, като 
премахнем хартиените документи. Курсистите и техните родители ще имат достъп до досието на курсиста, преминатото 
обучение и пътищата по които се е упражнявал. Веднъж вписани в регистрите инструкторите и учебните автомобили ще 
могат да бъдат местени в различни учебни центрове без необходимост от представяне на допълнителни документи, 
каквото е изискването към момента. Важно е да се отбележи, че достъпът до системата ще бъде безплатен, както за 
учебните центрове, така и за курсистите", допълни Бойко Рановски. 
Той бе категоричен, че предложените промени са изготвяни въз основа на данните от съвместните проверки с различни 
контролни органи, водените множество дискусии с бранша и анализите на експерти. „Текстовете не са окончателни. В 
момента тече едномесечното обществено обсъждане на наредбата. След приключване на обсъждането всички бележки 
ще бъдат разгледани и ще бъдат поканени заинтересованите страни за широко публично дебатиране на промените. След 
изчистването на всички спорни моменти наредбата ще бъде предложена за одобрение от министъра на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията", каза още Бойко Рановски. 
 
√ БНБ изважда от обращение банкнотата от 2 лева  
Управителният съвет на Българската народна банка взе решение да извади от обращение банкнотите с номинална 
стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г., които престават да бъдат законно платежно средство от 1 януари 2021 г. 
След тази дата банкнотите с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г., ще се обменят на касите на Българската 
народна банка по номинална стойност без ограничение на количеството, без такса и без краен срок на обмяна. 
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√ Лидерите на Армения и Азербайджан отрекоха възможност за диалог  
Малко след като Турция предложи дипломатическа и военна помощ на Азербайджан, Ереван съобщи за свален арменски 
военен самолет Су-25 над своя територия от турски изтребител Ф-16, потеглил от Азербейджан. 
Министерството на отбраната на Армения уточни, че пилотът на сваления самолет е загинал и подчерта, че инцидентът е 
станал във въздушното пространство на Армения. 
От Министерството на отбраната в Баку и Анкара отрекоха информацията. 
Военните действия между Армения и Азербайджан взеха нови жертви. И двете страни съобщават за тежки загуби в боевете 
за Нагорни Карабах, които продължават трети ден. 
Ожесточени боеве се водят за Нагорни Карабах, съобщават военните от двете страни. Настроението в двете столици 
отразяват анкети с жители на Ереван и Баку. 
"Не ме е страх от войната, защото армията ни е силна". 
"Искам отново да седнат на масата за преговори, единственото нещо, което искам, е мир, нищо друго". 
"Азербайджанската армия ще спечели тази война и ще си върнем земите, ще развеем нашето знаме над Карабах". 
"Откакто съм роден тлее конфликтът за Карабах. Надявам се, че ще бъде разрешен веднъж завинаги и няма да го 
прехвърлим на следващите поколения", казват анкетираните. 
Съветът за сигурност на ООН провежда извънредно заседание, след като световните лидери призоваха за незабавно 
прекратяване на огъня в Нагорни Карабах. Минската група, водена от Франция, Русия и САЩ, "предлага подходящ форум" 
за диалог. 
Премиерът на Армения Никол Пашинян и президентът на Азербайджан Илхам Алиев почти по едно и също време 
отхвърлиха възможността за диалог помежду си за решаване на кризата около спорния район.  
Има опасност Русия и Турция да се намесят в конфликта между мюсюлмански Азербайджан и християнска Армения. 
По-рано турският президент Реджеп Ердоган настоя да се прекрати "окупацията на Нагорни Карабах" и потвърди 
подкрепата си за Азербайджан. 
Това пък предизвика говорителят на Кремъл Дмитрий Песков да призове Турция да направи всичко възможно за 
прекратяване на огъня. 
Армения заяви, че разчита на помощта на Русия в случай на ескалация, стана ясно от интервю на арменския посланик в 
Москва пред Интерфакс. Основната причина за напрежението е растящото недоволство на Азербайджан от липсващо 
международно признато решение на конфликта, смятат политически наблюдатели в района. Както и от действията на 
Армения, която строи пътища към Нагорни Карабах, където заселва арменски сирийци и ливанци. 
 
√ Наргиз Гурбанова: Призивите Армения и Азербайджан да седнат на масата на преговорите, не дадоха резултат  
Проблемът е, че на 27 септември арменските военни сили започнаха въоръжена атака, атакуваха цивилни и цивилна 
инфраструктура, както и позиции на войската на Азербейджан. В момента сме при условия, при които азербейджанската 
войска с цел да защити своите цивилни граждани, бе принудена да започне контраатака, упражнявайки правото си на 
самозащита по член 51 от Хартата на ООН. Това каза в сутрешния блок на БТВ „Тази сутрин" н.пр. Наргиз Гурбанова, 
посланик на Република Азербейджан в България. От 28 септември в Азербейджан бе въведено военно положение и 
частична мобилизация в страната, допълни тя. 
Имаше разговори в ООН и имаше призиви да се прекратят враждебните отношения от двете страни, и да се върнат 
Армения и Азербейджан на масата на преговори. Но очакванията ни от Съвета за сигурност са първо да гарантират 
прилагането на собствените им четири резолюции, които изискват пълното, безусловно оттегляне на арменските 
окупационни сили от територията на Азербейджан, коментира още посланик Наргиз Гурбанова. 
 
√ Ядящ пластмаса суперензим влиза във войната с отпадъците  
Потенциално трансформационен пробив в глобалната борба срещу изменението на климата е направен от учени от 
Великобритания и Америка. 
Ядящ пластмаса „суперензим" е създаден от учени от Университета в Портсмут, Великобритания, и Националната 
лаборатория за възобновяема енергия, САЩ, което може да доведе до значително намаляване както на замърсяването с 
пластмаса, така и на парниковите газове. 
Подобреният ензим може премахва PET (полиетилентерефталат), пластмасата, използвана в опкаовките на 
безалкохолните напитки и плодовите сокове, както и PEF (полиетиленфураноат), биопластика на захарна основа. PET не е 
биоразградим и може да отнеме стотици години, преди да се разложи. 
Същият екип от учени вече е открил един ензим, който яде PET, наречен PETase, проправяйки път за революция в 
рециклирането. Този ензим сега е комбиниран с MHETase, който се намира в бактериите, обитаващи боклука, които живеят 
върху пластмасови бутилки. Резултатът е мощен коктейл, който разгражда пластмасата до шест пъти по-бързо от PETase. 
Проф. Джон Макгиън от Центъра за ензимни иновации към Университета в Портсмут, който ръководи проучването, каза, 
че „изглежда естествено да видим дали можем да използваме (PETase и MHETase) заедно, имитирайки това, което се 
случва в природата". 
„Първите ни експерименти показаха, че наистина работят по-добре заедно, затова решихме да се опитаме да ги свържем 
физически", каза той. 
Ензимите са изследвани с помощта на Diamond Light Source, устройство, което използва интензивни рентгенови лъчи, 10 
милиарда пъти по-ярки от слънцето, за да наблюдава отделните атоми. 
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Суперензимът увеличава перспективата за промяна в битката срещу пластмасовите отпадъци - глобална болест, която 
досега се оказа неразрешима. 
„Това е доста значителен скок напред, защото пластмасата, която днес попада в океаните ни, ще изисква стотици години, 
за да се разпадне естествено", каза проф. Макгиън пред „Нешънал". 
Чрез връщането на пластмасата към първоначалните градивни елементи, тя може да се произвежда и използва повторно 
безкрайно, намалявайки зависимостта от изкопаеми горива като нефт и газ. 
Откритието отваря и „нови пътища за по-нататъшни подобрения", каза проф. Макгиън. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Достатъчни ли са мерките срещу коронавируса - какво да очакваме през новия сезон и ще се справят ли 
здравните органи - главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев; 

- Разцепление в БСП - как ще се отрази напускането на шестима депутати от парламентарната група на партията?; 
- Изборни правила и промени - ще има ли машинно гласуване - и каква е готовността за провеждането им - 

говорителят на ЦИК Александър Андреев; 
- Промените в шофьорските курсове - как ще работят автошколите и какво ще съдържа електронното досие на 

кандидата; 
- Нестандартна находка обиколи социалните мрежи - част от двора на детска ясла в София е покрита с 

емблематичните жълти павета. Как са попаднали там?; 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Доналд Тръмп срещу Джо Байдън - кой надделя в първия дебат преди изборите в САЩ? Коментар на Елена 
Поптодорова; 

- Защо част от депутатите на БСП напуснаха парламентарната група? Гост Красимир Янков; 
- Работа и училище по време на пандемия - какви са новите предизвикателства пред киберсигурността? В 

студиото Явор Колев; 
- На живо: Каква е причината за критично ниското ниво на язовир „Жребчево"?; 
- Каква есен ни очаква и ще има ли сняг през октомври? Прогнозата на Анастасия Стойчева. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Ученици си свършиха извинените отсъствия заради COVID-19, родител да разрешава поне 15 дни без 
училище; 
в. Монитор - Социалното министерство предлага: Помощи за над 650 000 инвалиди по скъсена процедура; 
в. Монитор - Над 60% от българите са свили харчовете си; 
в. Труд - Отрязаха хората от автомати за лекарства; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Въпроси и отговори! При съученик с коронавирус детето е под карантина, но родителят не; 
в. 24 часа - 5-има депутати напуснаха БСП заради Нинова, групата й в парламента минус 6; 
в. 24 часа - Румъния и Италия ще разследват боклуците на братята Бобокови; 
в. 24 часа - Лотариите остават само държавни; 
в. Монитор - Три пъти по-малко пари за спасяване на стари сгради; 
в. Телеграф - КАТ пуска 6 суперкамери за лов на джигити; 
в. Телеграф - Проучваме възможността за покупка на още осем Ф-16; 
в. Телеграф - Учим вкъщи за даскали, в университета за лекари; 
в. Телеграф - Финансист разкри в съда схемата с кухите фирми на Цветан Василев; 
в. Телеграф - Българи без право да работят в Англия; 
в. Труд - Бобокови заровили 17 хил. тона отпадъци; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Радослав Миленков, подуправител на БНБ и ръководител на "Банков надзор": Съвместни екипи на ЕЦБ и БНБ 
ще са отговорни за оценката на риска, стабилността и уязвимостта на значимите банки; 
в. 24 часа - Алек Попов, писател: Ако цената на радикалната промяна е гражданска война, не си струва; 
в. Монитор - Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма: Нашето национално меню може да 
привлече милиони туристи; 
в. Монитор - Еньо Енчев, зам.-председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска организация: Ще 
популяризираме стари български рецепти; 
в. Телеграф - Председателят на социалната комисия в НС Хасан Адемов: Коефициент 1,3 ще гарантира скок на пенсиите с 
10%; 
в. Труд - Проф. д-р Трендафил Митев - историк и политолог в УНСС, пред "Труд": Време е за консенсусна демокрация, 
иначе загиваме; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - През октомври в САЩ ще гърмят бомби; 
в. Монитор - Културните паметници са между решения на парче и падащи парчета; 
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в. Телеграф - С мейл до учителя лекуваме детето вкъщи; 
в. Труд - Малките закони, които ще нанесат огромни вреди. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 30 септември 
София 

- От 9.00 часа ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 ч. чрез видеоконферентна връзка ще се проведе редовно правителствено заседание. 
- От 10.00 ч. в сградата на Народното събрание на площад „Княз Александър I" 1 ще се проведе пресконференция 

на ПГ на „БСП за България". 
- От 9.00 часа в ИНТЕРПРЕД-СТЦ София ще се проведе форум на тема „Корпоративна социална отговорност: 

устойчиво развитие за българския бизнес". 
- От 11.00 часа в залата на БТА ще се проведе пресконференция на Съюза на центровете по авто-мото подготовка, 

Асоциацията за обучение в транспорта,Съюза на българските автомобилисти, Национален автоинструкторски 
съюз,Български автоинструкторски съюз и Българско обединение на шофьорите. 

- От 11.00 часа в базата на Фондация „Очи на четири лапи" на бул. „Европа" 138 ще се проведе дипломиране на 
обучени кучета-асистенти, откриващи хипогликемични кризи при пациенти с диабет. 

- От 13.00 часа в централата на ПП АБВ ще се проведе среща на ръководството на партията с акад. Антон Дончев. 
- От 13.30 часа в сградата на ВСС ще се проведе заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. 
- От 14.00 часа в зала 3 ще се проведе заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм. 
- От 14.30 часа в зала 232 ще се проведе заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. 
- От 14.30 часа в зала 130 ще се проведе заседание на Комисията по земеделието и храните. 
- От 14.30 часа в зала 1 ще се проведе заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика. 
- От 14.30 часа в зала 238 ще се проведе заседание на Комисията по правни въпроси. 
- От 15.30 часа в зала 456 ще се проведе заседание на Комисията по политиките за българите в чужбина. 
- От 15.30 часа в зала 134 ще се проведе заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на 

европейските фондове. 
*** 
Бургас 

- От 13.30 часа в района на Черноморските солници ще се извърши почистване на северния плаж. 
*** 
Видин 

- От 13.00 ч. на археологическия обект „Западна порта на антична Бонония" (до Професионална гимназия 
"Михалаки Георгиев") археолозите ще представят резултатите от работата си през сезона. Ще присъства и кметът 
д-р Цветан Ценков. 

*** 
Добрич 

- От 9.00 часа в Общината ще се състои откриване на Национална научна конференция „80 години от Крайовския 
договор. Българската и международната общественост за Добруджанския въпрос. Нови документи, нови 
прочити, нови тези". 

*** 
Казанлък 

- От 11.00 часа на площад „Севтополис" ще се състои тържествено освещаване знамето на Осми ученически 
гвардейски отряд и връчване на тамбурмажор на Трети ученически гвардейски духов оркестър при ПГ „Иван 
Хаджиенов". 

*** 
Пловдив 

- От 11.00 часа пред Палата 3 на Международния панаир президентът и върховен главнокомандващ на 
Въоръжените сили Румен Радев ще открие 14-ата специализирана международна изложба за отбранителна 
техника „Хемус - 2020". в Церемонията ще участват също министърът на отбраната Красимир Каракачанов и 
началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов. 

- От 10.30 ч. в Зала „Москва + Париж" на Гранд хотел „Пловдив" зам.-министърът на регионалното развитие и 
благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова ще представи новия 
регионален подход и интегрираните териториални инвестиции за бъдещия програмен период 2021-2027 г. пред 
представители на общините от Южен централен район. Тя ще проведе и обучение на избраните представители 
на общините от района в Регионалния съвет за развитие. 

- От 10.00 часа в зала "Пресклуб" на панаирния град заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков ще 
даде пресконференция преди откриването на 14-ото международно изложение за отбранителни продукти и 
услуги "Хемус 2020". 

*** 
Разград 

- От 9.30 часа в хотел „Cartoon" ще бъде открита 14-ата национална конференция  по проблемите на превенцията 
на употребата и злоупотребата с наркотични вещества с участието на зам.-министъра на здравеопазването 
Светлана Йорданова. 
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- От 10.50 часа на пътя за жп гарата в Разград ще се проведе учение по безопасност на движението по пътищата. В 
12.00 часа ще се състои брифинг на областния управител Гюнай Хюсмен, заместник-председателя на Държавна 
агенция „Безопасност на движението" Анжелина Тотева, представители на ОДМВР - Разград и ОДПБЗН - Разград. 

*** 
Стара Загора 

- От 10.00 часа в Административната сграда на МТСП - Стара Загора ще се проведе пресконференция, на която 
трите агенции към министъра на труда и социалната политика ще представят резултатите от дейността си за 
предходния месец. 

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. 

http://bica-bg.org/?p=5966&fbclid=IwAR1W1cMRDdmc0DLZVBhcxulud8OiCPoUBiDCDqDBGRobgRX1Knr-9OfYpTw

