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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Инженер.бг 
 
√ Кариерно развитие по време на пандемия? Мисията възможна с „Дни на кариерата“ в ТУ-София 
В навечерието на своята 75-годишнина Технически университет – София (ТУ-София) отново даде среща на 
мотивирани студенти с изявени и утвърдени работодатели у нас. Петнадесетото издание на изложението, 
благодарение на което хиляди студенти са стартирали своя кариерен път – „Дни на кариерата“, се състоя в два 
поредни дни – на 13 октомври в ТУ-София и на 14 октомври във филиалите на университета в гр. Пловдив и гр. 
Сливен. Инженер.БГ е медиен партньор и традиционен участник в събитието. А как премина то? Да видим… 
По традиция началото на форума бе дадено от г-жа Силвия Янева-Стоянова, директор на Център „Кариера и възпитаници 
(Алумни)“ на ТУ-София. „Уважаеми работодатели, уважаеми студенти, днешният ден е възможност за множество срещи, 
разговори и създаване на нови партньорства. Възползвайте се максимално от този шанс!“, приветства гостите г-жа Янева. 
Приветствие към гостите отправи и проф. д-р инж. Любомир Димитров, заместник-ректор по учебната дейност и 
акредитацията на ТУ-София. „Всички изложения досега са били много успешни и изказвам благодарност към 
работодателите, които са дошли да търсят млади, образовани специалисти – инженери. ТУ-София тази година чества 75 
години от създаването си и досега е обучил над 120 000 инженери, цвета на българската индустрия. Ние даваме най-
доброто инженерно образоване, поредно доказателство за което е, че сме единственото българско висше техническо 
училище, което участва в Европейска университетска мрежа, а именно Европейски технологичен университет“, 
коментира проф. Димитров. 
След него приветствие към студентите отправи инж. Васил Велев, председател на Съвета на настоятелите на ТУ-София и 
на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България. „Във всяка икономическа ситуация, ние, 
работодателите, търсим специалисти като Вас. „Локомотивът“ на индустрията се кара от висококвалифицирани 
инженери. Затова, ние Ви очакваме, а днешният форум е една възможност да намерите точното работно място за Вас“, 
заяви г-н Велев. 

Сред официалните гости на откриването бяха и д-р 
Ивана Радонова, представител на Министерство на 
образованието и науката (МОН), г-жа Надя 
Обретенова, изпълнителен продуцент „Новини“ в 
дирекция „Новини и актуални предавания“ на БНТ и 
ментор в „БНТ Академия“, както и г-н Даниел Панов, 
председател на Студентския съвет на ТУ-София. 
Поздравителни адреси бяха получени от г-н 
Драгомир Николов, изпълнителен директор на 
Агенцията по заетостта, и от г-жа Соня Кръстанова, 
ръководител на проект „Студентски практики – фаза 
2“, Директор Дирекция „Финанси“ в МОН. 
пандемията, 86 работодатели се срещнаха със 
студентите, за да предложат възможности за 
кариерен старт.  
 
 

Сред тях бяха: АББ България, Айгер Инженеринг, Атлас Копко България, Бер-Хелла Термоконтрол, Интегрейтид Микро-
Електроникс България, ЛД,  Либхер-Хаусгерете Марица, Либхер Транспортейшън Системс, Луфтханза Техник София, ММ 
Механикс, РАИС, Сентилион, Строително оборудване, Фесто Производство, ЧЕЗ България, Melexis България. 
Възможности за реализация представиха още и Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България, ИКИС СЛ,  Вистеон, Елаците Мед, 
Спектри, А-LIGN и др. 
ТУ-София, заедно с други университети, подкрепи Българската национална телевизия в разработването на „Академия 
БНТ“, която вече приема студенти. В рамките на „Дни на кариерата“, студентите имаха възможността да разберат как се 
прави телевизия в специално импровизирано студио на БНТ. 
И тази година екипът ни присъства със своя щанд, за да представи възможностите за обучение, стаж и работа, които 
предлага единствената у нас специализирана търсачка за инженерни кадри, обучения и технически решения Борса.bg. 

https://борса.bg/akademichna-borsa/organizatsiya/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%83-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://борса.bg/engineering/%D0%B0%D0%B1%D0%B1-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BE%D0%BE%D0%B4
https://борса.bg/engineering/%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D1%80-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BE%D0%BE%D0%B4
https://борса.bg/engineering/%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BE%D0%BE%D0%B4
https://борса.bg/engineering/%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB-%D0%B5%D0%BE%D0%BE%D0%B4
https://борса.bg/engineering/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%B4-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BE%D0%BE%D0%B4
https://борса.bg/engineering/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%B4-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BE%D0%BE%D0%B4
https://борса.bg/engineering/%D0%BB%D0%B4-%D0%BE%D0%BE%D0%B4
https://борса.bg/engineering/%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%85%D0%B5%D1%80-%D1%85%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B5%D0%BE%D0%BE%D0%B4
https://борса.bg/engineering/%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%85%D0%B5%D1%80-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D1%8A%D0%BD-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B5%D0%BE%D0%BE%D0%B4
https://борса.bg/engineering/%D0%BB%D1%83%D1%84%D1%82%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%BE%D0%B4
https://борса.bg/engineering/%D0%BC%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%BE%D0%BE%D0%B4
https://борса.bg/engineering/%D0%BC%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%BE%D0%BE%D0%B4
https://борса.bg/engineering/%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%81-%D0%BE%D0%BE%D0%B4
https://борса.bg/engineering/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D0%BE%D0%B4
https://борса.bg/engineering/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%BE%D0%BE%D0%B4
https://борса.bg/engineering/%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D0%BE%D0%BE%D0%B4
https://борса.bg/engineering/%D1%87%D0%B5%D0%B7-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%B0%D0%B4
https://борса.bg/engineering/%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BE%D0%BE%D0%B4
https://борса.bg/
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С огромно вълнение представихме и новата визия на Инженер.bg. Новата платформа е не само много по-модерна, 
стилна и функционална, но предлага многобройни нови възможности за „Employer branding“. И не само! Платформата е в 
пъти по-интерактивна, а възможностите за абонамент са оптимизирани максимално. Разбира се, Инженерна борса заема 
специално място в нея. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНР 
 
√ НС обсъжда искането за предсрочно освобождаване на председателя Цвета Караянчева 
Оставката на председателят на парламента Цвета Караянчева ще бъде разгледана от депутатите в пленарната зала, след 
като БСП и ДПС внесоха искане с 96 подписа за отстраняването й.  
Според опозицията Караянчева не успява да доведе премиера Борисов на парламентарен контрол. Лидерът на БСП 
Корнелия Нинова изтъкна няколко причини за искането -  непознаване на Конституцията, поставяне на законодателната 
власт в подчинение на волята на премиера, погазване на правилата за законодателния процес и незачитане принципа на 
прозрачност в работата на Народното събрание. 
"Знаете ли откога премиерът Борисов не е идвал на парламентарен контрол? От една година. Няма го на промени в 
кабинета, няма го на приемане на бюджет. Въпреки многократните ни искания  да бъде извикан за изслушвания, госпожа 
Караянчева не може или не иска да осигури присъствието му", каза Нинова от трибуната на Народното събрание 
Управляващите обвиниха опозицията, че е минала в нелегалност и реди кабинет в сянка. Даниела Дариткова -
  председател на парламентарната група на ГЕРБ: 
"Какъв авторитет искате да има това събрание, след като в момента не участвате в заседанията на Председателския 
съвет, след като сутрин се криете по ъглите на Народното събрание, идвате тук да се регистрирате само да прочетете 
някоя декларация и да си осигурите надницата за деня." 
ДПС напомниха, че още преди месец са започнали консултации с други парламентарни групи за оставката на Караянчева. 
Лидерът на партията Мустафа Карадайъ: 
"В мотивите са посочили конкретни нарушения на конституцията и законите на страната и конкретни факти за 
неизпълнение на задълженията й като председател на Народното събрание." 
За  да бъде прието предложението, ще са необходими гласовете на 50 плюс един процента от присъстващите народни 
представители. ГЕРБ и "Обединените патриоти" имат 116 депутати, БСП и ДПС - 97. От "Воля" запазиха мълчание. 
Независимите депутати в парламента са 15.  
Днес също така се очаква парламентарната правна комисия да изнесе мотивите си в пленарната зала, с които вчера 
подкрепи отчета на главния прокурор Иван Гешев, след като неговото изслушване продължи над три часа. 
 
√ Радев: България и Гърция са пример, че на Балканите може да има добросъседство 
България и Гърция дават пример, че на Балканите може да има мир, добросъседство и ползотворно сътрудничество. 
Това посочи президентът Румен Радев на среща с гръцкия си колега Екатерини Сакеларопулу в Атина. 
Двамата президенти обсъдиха отношенията между София и Атина, теми от европейският дневен ред, както и 
сътрудничеството в региона. 
В началото на срещата Румен Радев подчерта, че България и Гърция доказват, че могат не само успешно да преодоляват 
наследството от миналото, но и да развиват стратегическо партньорство. 
"Днешните предизвикателства и пред Гърция и пред България трябва да ги разглеждаме като предизвикателства в целия 
ЕС. Наша обща задача е да отстояваме заедно единното европейско пространство - на ценности, на културни, социални и 
икономически постижения“. 
Отношенията на София и Атина се базират на обща визия за мир и стабилност в региона, каза гръцкият президент 
Катерина Сакеларопулу. 
Освен  справянето с несигурността от пандемията тя посочи като предизвикателство нарастващото напрежение през 
последните месеци между Атина и Анкара по отношение на териториалните спорове в източното средиземноморие: 
"ЕС вече трябва да реши какво послание ще изпрати на Турция. Единственият път за Турция е да уважава 
международното право. ЕС трябва да постигне това не само, за  да защити суверенното право на страните членки, а и, за 
да осигури безопасността и стабилността в региона". 
 
√ Започва да работи електронната система за ТЕЛК-овете 
От днес започва да работи електронната система за издаване на ТЕЛК-решения. Пациентите ще могат да подават 
заявления по електронен път, но остава и възможността за подаване на заявления на хартия. Достъпът до системата ще 
бъде с електронен подпис. 
Системата ще бъде в помощ на гражданите, на които им предстои издаване на ТЕЛК-решение. Чрез нея трудни лицата 
могат да подават заявленията за освидетелстване, уведомленията също ще стават по електронен път. Чрез въвеждането 

https://инженер.bg/%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0
https://bnr.bg/post/101356130/pravnata-parlamentarna-komisia-shte-izslusha-glavnia-prokuror-ivan-geshev-za-doklada-mu
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й всички издадени решения на ТЕЛК ще са достъпни до институциите. Обжалването на решение също може да става през 
системата. При електронно подаване на документи единственото физическо присъствие на лицето може да бъде само 
ако му е назначен преглед по повод на освидетелстване, съобщи заместник-министър Жени Начева: 
"Т.е. назначава се изследване, прави се преглед, тогава, разбира се, трябва да посети или личния лекар, или съответната 
лаборатория, или съответното лечебно заведение, към което трябва да му се извършват изследванията." 
 От днес личните лекари са длъжни да издават направление за ТЕЛК през новата електронна система.  
 
√ Слабо възстановяване на индустриалното производство в ЕС и България през август 
Европейската индустриално производство нарасна през август за четвърти пореден месец, но с доста по-бавно темпо 
спрямо юли въпреки продължилото през летните месеци разхлабване на строгите противоепидемични мерки, които 
бяха наложени по-рано през годината, показват данни на европейската официална статистика. 
В същото време и производството в България продължава да нараства за четвърти пореден месец, но и то се 
възстановява с по-слабо темпо спрямо предходните месеци, отчита Евростат. 
Производството в рамките на целия ЕС се повиши през август с 1,0% спрямо юли, когато обаче нарасна с 4,9%, докато в 
еврозоната нарасна с 0,7% след скок с 5% месец по-рано. Поредното, макар и доста слабо повишаване на 
производството е факт с оглед на започналото през май разхлабване на строгите ограничителни мерки, въведените през 
предходните месеци с цел овладяване на коронавирусната пандемия. 
Двигател за растежа през август е нарастването с 6,8% на производството на потребителски стоки с дълготрайна употреба 
в еврозоната и с 5,7% в целия Европейския съюз, докато средствата за производство се повишават съответно с 3,1% и с 
2,9%.  Производството на недълготрайни потребителски стоки се понижава съответно с 1,6% и с 0,6%, а енергийното 
производство нараства в еврозоната с 2,3%, а в целия ЕС - с 1,6 на сто. 
Спрямо година по-рано производството в еврозоната през август се сви със 7,2% (след понижение със 7,1% през юли), а в 
рамките на ЕС с 6,2% (след понижение с 6,9% месец по-рано), отбелязвайки спад за пореден месец в рамките на 2020 
година. 
Промишленото производство в България нарасна през август с 0,7% спрямо юли, когато се повиши с 2,1 на сто. Въпреки 
че това представлява повишение за четвърти пореден месец, то все още не може да компенсира солидния спад с 5,1% 
през март и с 11,6% през април, показват данните на Евростат. 
Спрямо август 2019 г. промишленото производство в България се сви през август 2020 г. с 5,6% след спад с 6,1% през юли, 
понижавайки за шести пореден месец, след като за последна отчете стагнация през февруари. 
 
√ Г-20: Пандемията трябва да бъде под контрол, за да има успешно икономическо възстановяване 
Финансовите лидери от групата на 20-те най-големи икономики, известни като Г-20, подчертаха спешната необходимост 
да се овладее разпространението на пандемията от коронавирус и обещаха да "направят всичко необходимо" в 
подкрепа на световната икономика и финансовата стабилност, съобщава Ройтерс. 
Според тях коронавирусната пандемия трябва да бъде поставена под контрол, за да бъде успешно глобалното 
икономическо възстановяване. 
Групата, съставена от министри на финансите и управители на централни банки от страните, които представляват 
приблизително 90% от световния брутен вътрешен продукт, обеща да направи "каквото е необходимо" в подкрепа на 
глобалната икономическа и финансовата стабилност. 
В съвместното изявление Г-20 се ангажира да продължи да се справя с непропорционалното негативно въздействие на 
кризата върху жените, младите хора и други уязвими сегменти на обществата по света. 
Финансовите лидери също така се съгласиха да удължат мерките за облекчаване (за замразяване) на официалните 
двустранни плащания за най-бедните страни по света с още шест месеца предвид продължаващия натиск върху тяхната 
ликвидност, като същевременно изразиха разочарование от липсата на кредитори от частния сектор в съвместния дългов 
мораториум. 
Освен това от Г-20 обявиха, че има възможност за още едно ново удължаване на договорения дългов меморандум през 
април догодина. 
 
Investor.bg 
 
√ Предлагат Зорница Русинова за председател на Икономическия и социален съвет 
Мандатът на консултативния орган, председателя и членовете му е 4-годишен  
Правителството предложи Зорница Русинова за председател на Икономическия и социален съвет (ИСС), съобщиха от 
пресслужбата на Министерски съвет. 
Мандатът на консултативния орган, председателя и членовете му е 4-годишен. Сред основните цели на ИСС е да осигури 
участието на широк кръг представители на гражданското общество в обществения и икономическия живот, като 
утвърждава принципите на правовата демократична и социална държава.  
Решението на Министерски съвет е предложено на Народното събрание. 
Зорница Русинова беше министър на труда и социалната политика в периода май 2016 г. - януари 2017 г. На поста тя 
отговаряше за политиките на пазара на труда, социалното включване, европейските въпроси и международното 
сътрудничество, вкл. в областта на труда и социалната политика, както и за управлението на европейските фондове. 
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"Координирала е дейността на Агенцията по заетостта, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално 
подпомагане и Агенцията за контрол на качеството на социалните услуги и е ръководила управляващия орган на 
Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, пише още в мотивите на правителството. 
 
√ Приходите от строителни разрешения в София - с 3,8 млн. лв. по-малко от очакваното 
18 хил. работни места в столицата са били изгубени през двата месеца на извънредно положение 
Приходите от строителни разрешения в София през тази година ще са с 3,8 млн. лв. по-малко от първоначалните 
предвиждания, съобщи заместник-кметът по финансите Дончо Барбалов.  
„В първоначалната корекция на бюджета намалихме нашите очаквания с 2 млн. лв., сега увеличаваме с още 1,8 млн. лв. 
предвижданото намаляване на приходите от строителни разрешения до общо 3,8 млн. лв. до края на годината. Към 
момента имаме 3,5 млн. лв. по-малко приходи от строителни разрешения. Сумата беше натупана през няколко летни 
месеца, докато през последните месеци се наблюдава леко стабилизиране на приходите и може би се касае за временно 
разколебаване на пазара“, каза Барбалов. 
Спад има и в неданъчните приходи и средствата от приватизация. До края на седмицата в Столичния общински съвет 
(СОС) ще бъде внесена втора актуализация на бюджета на София за 2020 г., съобщи още заместник-кметът по финансите. 
Предвиждат се допълнителни 4 млн. лв. за финансиране на транспортния сектор в столицата, който пострада най-тежко 
от кризата. „Тази година има по-малка продажба на превозни документи, тъй като няколко месеца пътниците в градския 
транспорт бяха силно намалели“, каза Барбалов. 
Допълнителни средства в размер на 1,2 млн. лв. се предвиждат за улично осветление и маркировка. 
„Правителството отдели тази година допълнителни средства за строителството на детски градини и ясли в София. 
Средствата са значителни и ще ни помогнат много в дългогодишните усилия на общината за премахване на дефицита на 
места. Предлагаме три нови сгради да бъдат включени в капиталовата програма за тази година – две нови в „Люлин“ и 
„Витоша“ и разширение на сграда в район „Възраждане“, съобщи Барбалов. 
С отпуснатите средства от държавата продължава работата и по още осем детски градини, които са били включени в 
първоначалния бюджет за 2020 г., но реализирането им им е било под въпрос с оглед на изпълнението на приходната 
част от бюджета, допълни Барбалов.  
40% от БВП на страната идват от София 
Столицата дава 40% от БВП на България, като 89% от добавената стойност в града идват от сектора на услугите, а 
останалите 11% - от промишлеността, съобщи Петър Ганев от Института за пазарна икономика (ИПИ). Най-динамично 
развиващият се сектор от икономиката на София между 2016 и 2018 г. са информационните и комуникационните 
технологии, където е отчетен ръст от 44% и произведена продукция за 5,5 млрд. лв. Само в IT сектора за двете години са 
прибавени над 9000 работни места, а средната заплата достига 3500 лв., каза Ганев. 
Бумът на имотния пазар в София се е отразил на сделките с недвижими имоти, които са отбелязали ръст от 52% между 
2016 и 2018 г., и на строителството, където скокът е с около 30%. 
През двата месеца на извънредно положение в София са загубени около 18 хил. работни места, но след края му се 
наблюдава затишие и дори през последните седмици се създават повече работни места, отколкото се губят, съобщи 
Ганев. 
Блокадата заради коронавируса е спряла и туристическия поток към столицата. През януари и февруари София е била 
посетена от около 80 хил. туристи, като над половината са били чужденци. По време на извънредното положение 
туристите са намалели до 4000 на месец, от които под 1000 са чужденци. „Сега има известно възстановяване, което е по-
бързо при българите, докато при чужденците то е по-бавно, като вероятно това ще продължи и през 2021 г.“, очаква 
Ганев. 
През април броят на пътниците на летище София е намалял с 94% и с 88% през май. „И тук има известно възстановяване 
– преди пътниците са били над 500 хил. на месец, а сега са 250 хил.-300 хил. месечно“, каза той. 
Два сценария за икономиката на София 
ИПИ има два сценария за икономиката на столицата през 2021 г. Базовият сценарий, наречен „Лято 2020“, е по-лек и би 
се реализирал, ако ситуацията догодина е близка до тази от това лято – има пандемия, но мерките у нас са сравнително 
леки и без строги ограничения на стопанската дейност. При този сценарий ефектът върху бюджета на Столична община 
би бил ограничен – с по-малък ръст на приходите от основни местни данъци с едно наум за туристическия данък и такса 
тротоарно право и повишен риск при неданъчните приходи, отбеляза Ганев. 
Негативният сценарий е „Пролет 2020“, или ситуация, която е близка до тази от пролетта – със строги мерки, 
ограничаване на стопанската дейност и продължително затворени детски градини. Това ще означава отлагане на  
плащания, въвеждане на облекчения и силно негативен ефект върху бюджета, който ще се отрази както при данъчните, 
така и при неданъчните приходи. При този сценарий неизбежно ще има актуализация на бюджета догодина, посочи 
Ганев. Той препоръчва да се планира в рамките на базовия сценарий, а при настъпване на негативния сценарий, 
бюджетът да се нагажда спрямо променената ситуация. 
Според Лъчезар Богданов настоящата криза не се е превърнала във финансова за разлика от 2008 г. „Няма да имаме 
финансов шок, какъвто преживяхме тогава, и това е една от разликите, които отчитаме. Сега имаме срив във физическата 
активност. Помислете колко много хора можеха да дойдат на почивка в България това лято, нямаше ограничения, но не 
го направиха. Така че голяма част от ефектите, които търпим и които вероятно ще продължат и през 2021 г., са ефектите 
от доброволните ограничения“, отбеляза Богданов. 
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Прогнозите на ИПИ сочат, че тази година българската икономика ще отчете спад, а през 2021 г. ще има възстановяване, 
което обаче няма да е достатъчно, за да компенсира спада от настоящата година. Загубата на работни места през 2020 г. 
– между 70 хил. и 90 хил., ще бъде възстановена наполовина догодина. 
 
√ Нов доклад очертава пътя на Европа към икономически ефективно зелено бъдеще 
Capgemini Invent представя 55 проекта, които могат да доведат до създаването на 12,7 млн. нови работни места и 
пазар на стойност близо 800 млрд. евро 
Организацията за цифрови иновации, консултации и трансформация Capgemini Invent публикува нов доклад, който се 
фокусира върху 55 проекта за чисти технологии, които могат да ускорят икономическото възстановяване и да помогнат на 
Европа да постигне целите си относно емисиите на парникови газове през следващите години. Докладът, озаглавен Fit 
for Net-Zero: 55 Tech Quests to Accelerate Europe’s Recovery and Pave the Way to Climate Neutrality, служи като 
ръководство за политиците и инвеститорите и предлага проекти, които да бъдат добавени към плана на Европейската 
комисия (ЕК) за възстановяване в размер на 750 млрд. евро, който цели едновременно да подпомогне европейската 
икономика и да я трансформира до 2050 г. 
Проучването е поръчано от Breakthrough Energy, мрежа от организации, основана от Бил Гейтс и водещите световни 
технологични и бизнес лидери за ускоряване на прехода към чисто енергийно бъдеще. 
Държавите членки на Европейския съюз (ЕС) ще започнат да представят своите национални планове за възстановяване и 
устойчивост от 15 октомври. Съществуват редица въпроси, които трябва да бъдат разгледани, включително дали техните 
планове са в съответствие със законодателството на ЕС в областта на климата. 
Докладът на Capgemini Invent изследва и анализира съществуващи и бъдещи технологии в пет взаимосвързани 
икономически области: енергетика; сгради и строителство; промишленост; транспорт; храна и земеделие.  
 

 
 

Въз основа на това изследване Capgemini Invent идентифицира 55 технологии, които най-вероятно ще доведат до 
резултати с нужните скорост и мащаб. Тези проекти имат потенциал да създадат пазар на беземисионни стоки и услуги 
на обща стойност до 790 млрд. евро брутна добавена стойност годишно, да намалят емисиите с 871 тона въглероден 
еквивалент и да създадат близо 13 милиона работни места до 2030 г. както чрез нови позиции, така и чрез 
трансформация на съществуващите. С течение на времето всяко евро, вложено в това портфолио от чисти технологии, се 
очаква да генерира 9 евро от бъдещия оборот на европейските пазари до 2050 г. Тези проекти също могат да помогнат за 
подобряване на качеството на въздуха, безопасността на храните и енергийната независимост в Европа. 
Изследването заключва, че драстичното намаляване на емисиите е възможно в петте ключови области, като това може 
да помогне на Европа да намали с 55% емисиите спрямо нивата от 1990 г. до 2030 г. и да осигури климатично неутрална 
икономика до 2050 г. 

https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2020/10/Net-zero-main-report-2020.pdf
https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2020/10/Net-zero-main-report-2020.pdf
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В същото време новите инвестиции в иновации ще осигурят нови работни места. 55-те проекта ще изискват около 144 
млрд. евро публични и частни инвестиции годишно и ще подкрепят 12,7 млн. нови специализирани и устойчиви работни 
места. 
Средствата за възстановяване на ЕС могат да бъдат насочени към ускоряване на тези проекти, за да направят Европа по-
конкурентоспособна, тъй като настоящата икономическа криза отслабва нейната сила.  
 

 
 
С течение на времето тези 55 технологични проекта могат да създадат 790 млрд. евро брутна добавена стойност до 2030 
г. Иновативните инвестиции във всичките пет икономически области (енергетика, промишленост, сгради, транспорт, 
храни и земеделие), в областта на електрификацията, екологичния водород, интелигентните мрежи, големите фабрики, 
биоикономиката и улавянето, използването и съхранението на въглерод ще помогнат за изграждането на секторите на 
бъдещето. 
Това ще доведе до подобрено качество на въздуха, намаляване на шумовото замърсяване, повишена енергийна 
независимост, осигуряване на европейско технологично лидерство, разширяване на нисковъглеродните индустрии и 
подобрена безопасност на храните. 
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В същото време е ясно, че не всички технологии са на един и същ етап на зрялост. Ето защо инвестициите в портфолиото 
от климатични технологични проекти е от ключово значение. Този подход подкрепя компаниите и заетостта в целия 
спектър на иновационния цикъл, от демонстрациите в ранен етап до внедряването на технологиите на един по-късен 
етап в сектори, включително енергетика, промишленост, транспорт, сгради, храни и земеделие. 
Това помага да се осигурят незабавни ползи (намаляване на емисиите, нови работни места, икономическо 
възстановяване и т.н.), като същевременно диверсифицира риска и проправя пътя за дългосрочно европейско лидерство 
на пазарите на климатични технологии, на които светът ще разчита в продължение на десетилетия, за да достигне до 
нулеви емисии. Докладът включва набор от мерки за политика и подкрепа, които помагат да се определят правилните 
рамкови условия за проектите на различни етапи на разработване, които бързо да стартират и да се мащабират. 
Сценарият на ЕК 1.5Tech е разработен и публикуван през 2018 г. въз основа на модела на енергийната система PRIMES. 
Този сценарий е част ой инициативата на ЕК „Чиста планета за всички. Европейска стратегическа дългосрочна визия за 
просперираща, модерна, конкурентна и неутрална по отношение на климата икономика“. 
 

 
1.5Tech е по-амбициозен сценарий от тези на отделните страни членки с хоризонт до 2050 г. Той комбинира опции от 
предишните планове и е насочен към нулеви емисии към 2050 г. 
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Сценарият се фокусира върху водорода и технологиите power-to-X (P2X), предвиждайки производството на 
електроенергия да се увеличи до 7 948 тераватчаса (TWh), за да се захранва процесът на електрификация, както и 
производството на водород. 
 

 
 
Пандемията от COVID-19 предизвика големи смущения и разтърси европейската икономика. В резултат на глобалните 
блокади и социални ограничение енергийният, транспортният и индустриалният сектор бяха силно засегнати, докато 
безработицата се увеличава. Данните на Международната агенция по енергетика (МАЕ) показват, че ограничаването на 
глобалната икономическа активност и мобилността през първото тримесечие на 2020 г. намалява глобалното търсене на 
енергия с 3,8% в сравнение с първото тримесечие на 2019 г., което води до временно намаляване на глобалните емисии 
на въглероден диоксид (CO₂). 
Търсенето на енергия е спаднало с цели 5% през същия период. Блокадите на правителствата също предизвикаха 
промени в поведението на потребителите. Много от хората преминаха на дистанционна работа, което сви бизнес 
пътуванията, като голям процент от пазаруванията също преминаха онлайн. 
В същото време енергетиката е отговорна за 72% от емисиите на парникови газове в Европа, тъй като изкопаемите горива 
осигуряват 73% от енергията, консумирана в Европа, докато възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) представляват 
само 14% въпреки бързия си растеж. 
Въпросните 55 проекта имат потенциала да въздействат върху създаването на пазар на стойност 152 млрд. евро (оборот 
плюс инвестиции) годишни през 2030 г., както и да осигурят 2,3 млн. нови устойчиви работни места след десетилетие, 
докато ограничават в това време емисиите от енергетиката и останалите сектори. 
 
В. Монитор 
 
√ Борисов и евролидерите обсъждат Брекзит и ваксина срещу COVID-19 
Премиерът Бойко Борисов ще участва в двудневно заседание на Европейския съвет в Брюксел, което започва днес, 
съобщиха от "Дондуков" 1. 
Евролидерите ще обсъдят отношенията между Европейския съюз и Обединеното кралство. Те ще направят преглед на 
изпълнението на Споразумението за оттеглянето на Великобритания и на състоянието на преговорите за бъдещото 
партньорство между ЕС и Обединеното кралство. Ще се дискутира подготовката за всички възможни сценарии след края 
на преходния период, приключващ на 31 декември 2020 г. 
Изменението на климата също е в дневния ред на Европейския съвет. Дебатът ще се проведе в контекста на 
представеното от ЕК предложение на План за климата до 2030 г., в който амбицията за намаляване на емисиите в ЕС до 
2030 г. е повишена от 40 % на 55 % спрямо нивата от 1990 г. В белгийската столица лидерите ще обсъдят и настоящата 
епидемична обстановка в следствие на COVID-19, цялостната координация на мерките в отговор на пандемията и 
въпроси, свързани с разработването и разпространението на ваксина срещу новия вирус. 
Отношенията между ЕС и Африка, както и други външнополитически въпроси, също ще са сред темите на лидерите. 
 
√ Захариева се срещна с посланика на Великобритания Роб Диксън 
Двамата обсъдиха отношенията между България и Великобритания, Външната ни министърка настоя 
карантината за българите, пристигащи във Великобритания, да отпадне 
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева обсъди отношенията между България и 
Великобритания с новоназначения извънреден и пълномощен посланик на страната д-р Роб Диксън, когото прие в МВнР. 
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"Радвам се да призная доброто ниво на отношенията между България и Великобритания както на двустранно, така и на 
многостранно ниво. Двете държави имаме конструктивно сътрудничество по въпроси от регионално и глобално 
значение. Бихме искали бъдещото двустранно сътрудничество да обхваща още по-широк, взаимноизгоден спектър от 
области“, каза Екатерина Захариева. 
Сред темите на срещата бяха и бъдещите отношения между ЕС и Великобритания след Брекзит. 
Министър Захариева и посланик Диксън обсъдиха и последствията от кризата с коронавируса, включително нейното 
отражение върху туристическия и търговски обмен между двете ни страни. 
Захариева постави въпроса карантината за българите, пристигащи във Великобритания, да отпадне, като подчерта, че  
тази мярка има отрицателен ефект върху българската общност във Великобритания. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Затяга се контролът по спазването на противоепидемичните мерки у нас 
Темата за контрола в нощните клубове и дискотеки беше обсъдена в рамките на среща на здравния министър, 
здравни експерти и представители на браншовите организации  
Тъй като на много места установяваме неспазване на мерките за дистанция, дезинфекция и употреба на лични 
предпазни средства, в т. ч. в градския транспорт, търговски обекти, обекти с обществено предназначение и др., 
засилваме контрола навсякъде - както по отношение на физическите лица, така и спрямо юридическите, заяви здравният 
министър проф. Костадин Ангелов.  
Ангелов участва в среща с директора на СРЗИ д-р Данчо Пенчев и представители на браншовите организации в лицето на 
Ричард Алибегов – председател на Българската асоциация на заведенията, и Евгений Зумпалов от Управителния съвет на 
Сдружението на заведенията в България, която се проведе в Министерството на здравеопазването. Според участниците в 
разговора има необходимост контролът по спазване на противоепидемичните мерки да бъде засилен и в нощните 
клубове, и в дискотеките. 
„Подкрепяме засилването на контрола и апелираме колегите да бъдат отговорни и да се съобразяват с мерките, за да се 
справим максимално бързо с тази криза. Ако има недобросъвестни, нека бъдат санкционирани. Важното е да не 
затваряме браншове, а да се наказват конкретните нарушители“, посочи Ричард Алибегов. 
По думите на Ангелов компромиси няма да бъдат правени, тъй като "мерките са елементарни, а от съобразяването с тях 
зависи как страната ни ще премине през пандемията“. 
 
√ Ученици от София създадоха система за безконтактно доставяне на пратки с дрон 
Ангел Пенчев и Богдан Миронов, ученици от 12 клас в Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ – София 
,„Бизнес старт“, 14.10.2020 
Системата за доставки чрез дронове няма аналог у нас и затова идеята за такава дойде по време на шестото издание на 
ученическото състезание HACK TUES, споделиха авторите на автоматизирана система за доставка на пратки с 
дронове DRUN Ангел Пенчев и Богдан Миронов, ученици от 12 клас в Технологично училище „Електронни системи“ към 
ТУ – София в предаването „Бизнес старт“ с водещ Живка Попатанасова. 
„DRUN представлява автоматизирана система за доставка чрез дронове, свързана със сървър, който ги насочва накъде да 
летят, за да достигнат до зададената дестинация“, обясни Ангел Пенчев. 
Неговият партньор в проекта допълни, че тази система е прототип и тепърва предстои да бъде доразвита. 
„Самото състезание е три дни, в които трябваше да разработим проекта, след това имаме един ден за създаване на 
презентация, като ни предстои да я представим този уикенд“, каза Богдан Маринов. 
Тази година състезанието е под надслов „Умен град“, а участниците в него представят иновативни разработки за 
улесняване на ежедневието. 
„Замислихме се какво ще се вписва в темата за умен град и създадохме „DRUN“. 
Светът е в пандемия в момента и доставките трябва да се случват безконтактно“, каза Ангел Пенчев. 
В допълнение неговият съученик допълни, че чрез тази система доставките ще се извършват много по-сигурно и бързо. 
„Подобна система вече е разработена в компании по света. В нашия случай приложението ще се използва за предаване 
на пратки от човек до човек“, каза Пенчев. 
Богдан Маринов допълни, че проектът не е насочен към използване в бизнес сектора, а по-скоро от обикновения 
потребител. 
„Ние работим по дрон, който може да бъде закупен от всеки, но той няма да се справи, ако трябва да пренася товар в 
лоши метеорологични условия като дъжд или силен вятър“, допълни още Маринов. 
Двамата казаха, че по време на състезанието са получили помощ от основните спонсори на състезанието, които са ги 
насочвали към правилните системи и техники по време на изпълнението на проекта. 
 
√ Политолог: Рисковете страните от ЕС да не се договорят за възстановителния фонд и бюджета са големи 
Проф. Анна Кръстева, политолог, Светът е бизнес, 14.10.2020  
Рисковете страните членки на Европейския съюз да не се договорят за възстановителния фонд и многогодишната 
финансова рамка за периода 2021-2027 г. са големи, препъникамъните са много. От преговорите трябваше да се отдели 
поне бюджетът. Това каза проф. Анна Кръстева, политолог, в предаването “Светът е бизнес” с водещ Ивайло Лаков. 
По думите на Кръстева ЕС си е взел поуките от предишната криза - че криза не се лекува с остеритет и опитвайки се 
сега да погледне на кризата през очите на гражданите. 
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“Поуката, която ЕС не си взе, е как - дори когато лекува криза със златен дъжд, да не се разцепи, как да не се 
създават нови кливиджи, как да не се увеличават напреженията”. 
Според политолога новото разделение в блока е по отношение на върховенството на закона, чиито най-големи 
поддръжници са Бенелюкс, Швеция, Финландия и Дания, а от другата страна са Полша и Унгария. 
“Темата не възниква сега и до момента съществуват не малко механизми за обвързване на върховенството на закона с 
евросредствата”, изтъкна Кръстева. Тя добави, че има необходимост в ЕС да се промени начинът на взимане на решения, 
защото се вижда, че принципът за единодушието работи  все по-трудно. 
Политологът посочи, че дезинтеграционните процеси в блока не са по-силни от интеграционните, но са по-шумни. По 
повод президентските избори в САЩ тя заяви, че ЕС вече не е в приоритетите на Вашингрон. 
“Голямата травма за ЕС не са изборите в САЩ, а Brexit”. 
“Беше ясно от самото начало, че идеологията на Джонсън е на твърд поддръжник на Brexit. Той непрестанно внушава на 
британците, че няма проблем при Brexit без сделка - страната излиза на широкия пазар и договаря сделки.... 
Философията му беше за “твърд” Brexit и се върви натам”, отбеляза политологът. 
 
√ Г-20 удължи мораториума върху дълга за най-бедните страни до средата на 2021 г. 
Световната банка призова по-рано за удължаване на инициативата до края на следващата година 
Най-богатите нации в света се споразумяха да продължат инициативата за облекчаване на дълга на най-бедните страни 
поне през първата половина на 2021 г., въпреки че Световната банка призова за удължаването ѝ до края на следващата 
година на фона на пандемията, която увеличава бедността, съобщава Bloomberg. 
Страните от Г-20, ръководени от Саудитска Арабия, издадоха комюнике, според което допълнително удължаване на 
мораториума върху дълга може да бъде факт през следващата година. Групата също така предвижда провеждането на 
извънредно заседание, преди лидерите да се съберат през ноември за допълнителни дискусии по повод инициативата. 
Страните от Г-20 са разочаровани относно липсата на напредък в разширяването на плана чрез включването на частни 
кредитори, става ясно още от изявлението. В онлайн пресконференция президентът на Световната банка Дейвид Малпас 
призова за създаването на всеобхватна рамка, “тъй като рискът от неизпълнение на дълга нараства”. 
Последиците са сурови за някои страни. Световната банка изчислява, че дългът на по-бедните страни, които отговарят на 
изискванията на инициативата на Г-20, е нараснал до рекордните 744 милиарда долара през миналата година. Тези 
държави често трябва да избират между обслужването на дълга и разходите по социални или здравни програми. 
Г-20 обяви изициатива за отлагане на обслужването на дълговете през април, предоставяйки милиарди долари подкрепа 
на 73 страни, които отговарят на изискванията. Над 40 от тях вече са кандидатствали за помощта, която трябваше да е 
налична до края на декември.  
Допустимите страни могат също да искат от частните кредитори да замразяват плащания, но само няколко от тях са го 
направили - повечето не успяват, посочват от адвокатски групи. Темата беше коментирана от управляващия директор на 
Международния валутен фонд Кристалина Георгиева по-рано в сряда. 
 

 
Очаквания на МВФ за брутния вътрешен продукт през 2020 г. Графика: Bloomberg 
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Частният сектор "за съжаление" се отказа от облекчаването на дълга, заяви Георгиева на виртуална пресконференция. 
Междувременно „самите страни се отказаха да питат частния сектор поради опасения, които могат да подкопаят 
бъдещия им достъп до пазари - достъп, който са спечелили по труден начин през предходните години“, добави тя. 
 
√ МВФ се присъедини към Лагард и Пауъл в призивите правителствата да увеличат разходите 
Глобалният правителствен дълг ще “отбележи безпрецедентен скок” през тази година, но това “не е най-
незабавният риск", става ясно от доклад 
Международният валутен фонд заяви, че ще са необходими повече публични разходи за пълното икономическо 
възстановяване от коронавирусната пандемия, като се присъедини към централните банкери и финансовите лидери, 
които призовават правителствата да се разграничат за момента от опасенията за нарастващия дълг, съобщава Bloomberg. 
Фондът публикува в сряда най-детайлното си изследване за влиянието на пандемията върху публичните финанси. Той 
заяви, че глобалният правителствен дълг ще “отбележи безпрецедентен скок” през тази година, но това “не е най-
незабавният риск". "Краткосрочният приоритет, вместо това, трябва да е избягването на преждевременното оттегляне на 
подкрепата”, смятат от МВФ. 
Тези тревоги бяха отразени от централните банкери, които се включиха в годишната среща на фонда тази седмица. 
Гуверньорът на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви, че най-голямото ѝ опасение е фискалната подкрепа 
за служителите и компаниите да не бъде оттеглена твърде внезапно. 
Миналата седмица представителите на Федералния резерв на САЩ, начало с Джером Пауъл, изразиха подобни опасения 
относно американската икономика, тъй като преговорите за нови стимули в САЩ са в задънена улица от седмици насам. 
Според централните банкери техните инструменти, включително нов кръг от изкупуване на облигации, няма да са така 
ефективни, както правителствените разходи. 
Съобщението от най-мощните централни банки е все по-ясно - има ограничения относно това, което монетарната 
политика може да постигне в краткосрочен план. Властите, отговарящи за фискалната политика, които могат да теглят 
заеми с рекордно ниски лихви и могат да използват по-удачни инструменти, за да осигурят бърз и целенасочен тласък - 
ще трябва да довършат работата. 
 

 
Фискалната подкрепа нараства на фона на понижаващите се лихвени проценти. Графика: Bloomberg  

 
Пауъл и Лагард се обявиха против “мита за всемогъщите централни банки”, способни да решат всеки проблем в 
икономиката, заяви Пол Донован от UBS. “Те не могат винаги да решават птоблемите. Това не е кредитна криза. 
Намаляването на цената на кредита няма да стимулира икономиката”, добави той.   
Правителствата вече инжектираха 12 трилиона долара под формата на стимули, става ясно от изчисленията на МВФ, 
увеличавайки бюджетните си дефицити със средно по 9% от брутните им вътрешни продукти. Според оценките на фонда 
глобалният публичен дълг е напът да премине 100% от БВП за пръв път през 2022 г. 
 
√ Централните банки съветват правителствата да продължат да харчат 
Според банките изкупуването на облигации ще помогне за повишаване на инфлацията до целевите нива, тъй като 
те не са форма а парично финансиране на бюджетни дефицити 
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Централните банки настояват правителствата да загърбят опасенията си относно нарастващия дълг и да продължат да 
харчат, докато икономическото възстановяване от коронавируса приключи, пише Bloomberg. Призивите им обаче срещат 
недоволство от някои държави, където на дневен ред седи въпросът за изплащането на заемите. 
Международният валутен фонд ще публикува идните дни данните от проучване, насочено към въздействието на 
пандемията върху публичните финанси. Във вторник икономистът Гита Гопинат предупреди, че ни очаква 
продължително и несигурно възстановяване, с нарастване на бедността и безработицата вследствие на коронавируса. 
Гопинат допълни още, че е много рано да се мисли за прекратяване на помощите. 
По-рано през седмицата на годишната среща на Международния валутен фонд Кристин Лагард изказа притесненията си, 
че част от помощите за работещи и предприятия може да бъдат прекратявани поетапно. 
Същите аргументи бяха изказани от Джерoм Пауъл, гуверньорът на Федералния резерв, във връзка с финансовите 
стимули в САЩ, за които все още няма яснота, заради липсата на консенсус в Конгреса. 
Централните банки насърчават да се взимат ниско лихвени кредити, чрез които да се подпомогне по-бързото 
икономическо възстановяване. Съществува риск обаче за страните, които са инжектирали около 12 трилиона долара под 
формата на стимули. Според изчисленията на МВФ те ще натрупат повече разходи - страничен ефект от рекордните нива 
на дълг. 
Финансовото възстановяване добави 3,7 процентни пункта към глобалния растеж през 2020 г., според JPMorgan Chase & 
Co., предотвратявайки още по-високи спадове. Икономистите от JPMorgan очакват втората вълна и грешните политически 
подходи да възпрепятстваt възстановяването и да забавят излизането от кризата. 
 

 
Централните банки изкупуват част от държавния дълг. Графика: Bloomberg 

 
Централните банки подкрепиха възстановяването, като изкупиха части от дълга, който правителствата eмитираха. 
Банките застават зад тезата, че изкупуването на облигации ще помогне за повишаване на инфлацията до целевите нива, 
тъй като те не са форма на парично финансиране на бюджетни дефицити. 
Експерти предупреждават, че подобни политики биха могли да обвържат централните банки, когато дойде време за 
повишаване на лихвените проценти, и да нарушат тяхната автономия в дългосрочен план. 
Прекомерният държавен дълг може да означава, че „централната банка е принудена да взима решенията си в 
зависимост от въздействието им върху публичните финанси“, заяви президентът на Швейцарската национална банка 
Томас Джордан. 
 
√ МАЕ: Увеличаването на производството от ОПЕК+ е заплаха за баланса на пазара 
Намаляването на запасите ще се забави значително през първата половина на следващата година, прогнозира 
агенцията 
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Перспективите пред петролните пазари „остават крехки“, тъй като пандемията потиска търсенето, а Организацията на 
страните износителки на петрол планира да увеличи предлагането през следващата година, което е заплаха за баланса 
на пазара, заяви Международната агенция по енергетиката, цитирана от Bloomberg.  
„Съществува риск възстановяването на търсенето да бъде преустановено от скорошния ръст на случаите на новозаразени 
с коронавирус в много страни“, заяви МАЕ в месечния си доклад за пазара. 
В същото време пазарите ще получат допълнителни доставки през януари, когато ОПЕК и нейните партньори ще 
отпуснат някои от мерките, предприети, за да предотврати пренасищането. 
  

 
Балансът за първото полугодие на 2021г. остава плосък. Графика: Bloomberg 

 
Увеличеният брой на новозаразени кара мнозина да се запитат дали ОПЕК+ ще увеличи доставките от януари. 
Производителите в групата също имат съмнения, твърдят нейни представители. И все пак енергийният министър на 
Обединените арабски емирства Сухаил Ал Мазруей заяви във вторник, че засега ОПЕК+ смята да продължи с 
увеличаването на доставките, както е планирано. 
Търсенето на петрол в световен мащаб се насочи към безпрецедентен спад от 8% тази година заради икономическите 
последици от коронавируса. За да компенсира спада и да подсили цените, алиансът ОПЕК +, воден от Саудитска Арабия и 
Русия, значително намали производството. 
Мерките "показаха известен успех", изчерпвайки нарасналите запаси в света през третото тримесечие със скорост от 900 
хиляди барела на ден, смятат от МАЕ. 
Според доклада спадът в запасите ще се забави значително през първата половина на следващата година. ОПЕК+ 
планира да добави около 1,9 милиона барела на ден към доставките си през януари според споразумения, постигнати 
по-рано тази година, когато се очакваше по-силно търснее.   
Трябва да се отбележи и изненадващото завръщане на Либия към страните от ОПЕК, след като военният командир 
позволи износът на петрол от страната да бъде възстановен. МАЕ очава производството на страната, която е изключена 
от производствените квоти, да се увеличи до 700 хиляди барела на ден през декември от 140 барела на ден миналия 
месец.  
Страните от ОПЕК+ имат насрочена среща за понеделник, когато ще коментират перспективите пред пазара, преди да 
финализират плановете си в края на ноември.  
 
БНТ 
 
√ Марияна Николова: Трябва да се развива потенциалът ни за привличането на унгарски туристи 
Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова проведе работна среща с извънредния и пълномощен 
посланик на Унгария у нас Текла Харангозо. Във фокуса на разговора бе въпросът за предстоящото заседание на 
смесената българо-унгарска комисия за икономическо сътрудничество. Предвижда се тя да заседава в края на януари 
следващата година. 
Беше обсъдено също подписването на меморандум в областта на туризма. По данни на Единната система за 
туристическа информация малко над 7000 унгарски туристи са отседнали у нас в местата за настаняване от началото на 
годината до 10 октомври. 
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България и Унгария имат традиционно добри дипломатически и икономически отношения и страната се нарежда сред 
приоритетните пазари за външен туризъм, заяви вицепремиерът Николова. Според нея трябва още по-активно да се 
развива потенциалът по отношение на привличането на туристи от Унгария, тъй като България е страна с възможности за 
целогодишен туризъм. 
По време на срещата бе дискутирано предстоящото посещение на вицепремиера Николова в Унгария през първата 
половина на декември, на което акцент ще бъдат двустранните отношения и социално-икономическите мерки, 
предприемани от двете страни заради кризата с COVID-19. Министър Николова посочи, че и в момента въпреки 
пандемията гражданите на Унгария могат да посещават България без поставяне под 14-дневна карантина и без да е 
необходимо представянето на документ, показващ отрицателен резултат от PCR тест. 
Вицепремиерът поздрави посланик Харангозо за отбелязването на Деня на българо-унгарското приятелство. Той ще се 
състои в българския православен храм „Св. Св. Кирил и Методий“ в Будапеща на 19 октомври. 
Желая успех на инициативата и поздравявам мисията на Унгария в София за нейния безспорен принос и всеотдайни 
усилия за осъществяването на проекта, надявам се той да е само един от многото, които ще реализираме 
съвместно, посочи вицепремиерът. 
Посланик Харангозо поканени вицепремиера Марияна Николова на честването на Деня на българо-унгарското 
приятелство и на 100 години от установяването на дипломатическите отношения между двете страни на 24 октомври в 
София. Посланикът на Унгария изрази признателност за ползотворното и успешно сътрудничество, както и че доброто 
партньорство ще се запази и занапред в реализацията на общи инициативи, които да подпомагат развитието на двете 
страни. 
 
√ Калин Христов: БНБ прогнозира спад на икономиката от 5,5% за тази година  
БНБ коригира икономическата си прогноза за България към по-оптимистична. 
Очакваният спад заради коронавируса вече не е 8.5, а 5,5 %. Възстановяването, обаче ще бъде по-дълго и по-плавно. 
Подуправителят на БНБ Калин Христов даде специално интервю за предаването "Бизнес.БГ. 
"На практика всички страни промениха и ревизираха прогнозите си и намалиха спада на икономиките си за сметка на 
възстановяването, при нас се очаква да се върнем към ниво на БВП отпреди пандемията едва през средата на 2022 
година", заяви Калин Христов. 
Много бързия спад на икономиката по време на пандемията неизбежно доведе до влияние на качеството на 
портфейлите на банките, тъй като кризата накара много бизнеси да спрат да работят, каза още той. 
По повод приемането на България в Банковия съюз Христов уточни, че идеята на Банковия съюз е не да премахва 
банковите фалити, а да намали вероятността това да се случва. Особеността, която има за България и Хърватия е, че 
влизаме в Банковия съюз преди страната ни да е в Еврозоната. 
На въпрос за избора на банки за прекия надзор на Европейската централна банка, Христов заяви, че хората не разбират 
регулацията на един надзор. 
"Директен надзор са трите най-големи банки, банки, които имат трансгранични групи и дейност. ПИБ имаше недостиг на 
капитал, вследствие на негативния стрес тест, т.е. по българските регулации тя нямаше недостиг на капитал. Няма 
никаква мистерия в избора на банки, той е направен точно по правилата", каза Христов. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Ричард Алибегов: Българският турист ще спасява зимния сезон  
За зимния сезон ще разчитаме изцяло на български туристи отново. Това заяви в "Денят започва" председателят на 
Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов. Очаква се да дойдат и туристи от Румъния и Израел. 
"Българите успяха да покажат, че харесват нашите курорти. Видяхме лятото какво се случи. На юг от Бургас беше пълно 
до 15-20 септември. С оглед ситуацията в чужбина, това което наблюдаваме в Германия, Великобритания, малко 
вероятно е оттам да дойдат туристи. Доколкото знаем от Румъния и Израел ще дойдат най-вероятно туристи. Но основно 
ще бъде българският турист, който ще спасява", заяви Ричард Алибегов. 
По думите му, ресторантьорският бранш е получил уверението от здравния министър, че заведения няма да се затварят, 
но трябва да се затегне контролът и да се проверяват мерките срещу разпространението на коронавирус. 
 
Мениджър 
 
√ БЕХ започва преговори с американски компании за изграждането на 7-ми реактор на АЕЦ "Козлодуй"  
Правителството разреши на Българския енергиен холдинг да влезе в преговори с компании от САЩ за изграждането на 7-
ми реактор на АЕЦ "Козлодуй". Става въпрос за компании, които разработват технологии в областта на ядрената 
енергетика, най-новите и съвременни технологии, включително и технологии, свързани с т. нар. малки модулни 
реактори, като целта на това разрешение ще бъде да се направи проучване на възможностите, свързани с възможността 
за изграждане на нова ядрена мощност на одобрената вече площадка номер 2 на АЕЦ "Козлодуй". Това обяви на 
брифинг в Министерски съвет министърът на енергетиката Теменужка Петкова. 
"Много е рано да говорим за мощности, както и за гориво, тъй като тук става въпрос за едно проучване, което трябва да 
се направи, за да видим как по най-добрия начин да пимслим в каква посока да вървим, така че от една страна да 
гарантираме своята енергийна сигурност, от друга страна да следваме своята политика по диверсификация на 
енергийните ресурси и от трета страна - да постигнем заложените цели в рамките на Европейския съюз за нулева 
беземисионна енергия до 2050 г.", побърза да уточни тя. 

https://bntnews.bg/news/kalin-hristov-bnb-prognozira-spad-na-ikonomikata-ot-55-za-tazi-godina-1078375news.html
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"Друг основен мотив за това решение е свързан и с издадената заповед на 21 февруари 2020 г. от председателя на 
Агенцията за ядрено регулиране, с която заповед е определена и избрана площадка номер 2 на АЕЦ „Козлодуй“, след 
като през април 2019 г. влезе в сила одобреният ОВОС. Знаете, че може би 4 години се водеха съдебни дела, свързани с 
оспорването на тази ОВОС, която е факт от януари 2015 г. към настоящия момент са налице всички предпоставки да 
продължим напред и да направим такова проучване, което да ни даде ясното по отношение на възможностите, които 
имаме в рамките на този ОВОС", допълни още министърът на енергетиката.  
По отношение на АЕЦ "Белене" Петкова заяви, че процедурата е в ход. "Процедурата беше стартирана с решение на 
Народното събрание. Към настоящият момент има забавяне на етапи от процедурата, тъй като кризата с коронавируса 
наложи тотална реорганизация на целия процес, свързан с провеждането на процедурата", уточни енергийният 
министър.  
 
√ 1060,50 лева е средният осигурителен доход за август  
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец август 
2020 г. е 1060,50 лв. Това съобщават от пресцентъра на НОИ. 
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.09.2019 г. до 31.08.2020 г. е 1038,00 лв. 
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите 
на новоотпуснатите пенсии през месец септември 2020 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване. 
 
√ Патентното ведомство внедри още 55 електронни услуги 
Патентното ведомство започна да използва 55 нови електронни услуги, което е резултат от приключен проект, 
финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ на Европейския съюз. 
Целта е новите електронни услуги да облекчат значително работата на малките и средни предприятия и гражданите при 
управляваните от тях обекти на индустриална собственост. През последната една година ведомството внедри 76 нови 
електронни услуги. С този подход максимално се улесняват гражданите и бизнеса, като им се предоставя възможност за 
дистанционно подаване на искания и заявки, при липсата на физически контакт, което от своя страна свежда до 
минимум риска от заразяване с COVID-19. 
Услугите са достъпни на портала за електронни услуги и на сайта на Патентното ведомство. Изисква се подписване с 
квалифициран електронен подпис. 
 
√ Държавата разрешила на ТЕЦ „Бобов дол“ да изгаря отпадъци 10 000 пъти над нормата 
Топлоелектрическата централа „Бобов дол“ е получила разрешение от  Министерството на околната сред и водите да 
изгаря отпадъци 10 000 пъти над нормата. Това показва кореспонденция между екоминистерството и ТЕЦ „Бобов дол“, 
която екоорганизациите Грийнпийс и "За Земята" са успели да получат след две-годишно съдебно дело за достъп до 
информация. 
Със свое писмо от 2018 г. арестуваният по-рано тази година зам.-министър на околната среда Красимир Живков 
разрешава на централата, свързвана с бизнесмена Христо Ковачки, да използва като алтернативно гориво изгаряне на 
отпадъци с експериментална цел в обем от 500 000 тона годишно, при законово определен лимит от 50 тона. Според 
Грийнпийс това разрешение противоречи не само на българското, но и на европейското законодателство. 
Красимир Живков бе обвинен по делото за  внос на опасни отпадъци, по което обвиняеми са още бизнесмените Атанас и 
Пламен Бобокови. 
Първото искане на ТЕЦ „Бобов дол“ за изгаряне на отпадъци е още от 2016 г. По него има отказ през 2017 г. След това 
обаче с назначението на Нено Димов за министър на МОСВ през май 2017 г. позицията на държавното ведомство се 
променя. 
Според Грийнпийс изгарянето на отпадъци излага работещите в тези централи, живеещите в райони и природата на 
огромен риск, тъй като емисиите от горенето може да съдържат тежки метали, диоксини и фурани, които присъстват в 
отпадъчните газове, вода и пепел. 
 
√ ЕС с нова еко амбиция - да санира 35 милиона сгради до 2030 година  
Европейската комисия има амбицията да повиши дела на санираните сгради през следващото десетилетие, за да ускори 
прехода към климатична неутралност, предаде ДПА. Това може да означава до 2030 година да бъдат санирани 
допълнително 10 милиона жилищни, офис или обществени сгради, което общо прави 35 милиона, отбеляза 
еврокомисарката за енергетиката Кадри Симсон, представяйки плана, пише БТА. 
Знаем, че ще сработи, тъй като вече са налице елементи на това, за което призоваваме, отбеляза тя, посочвайки като 
примери Чехия и Швеция.  
ЕС се ангажира да постигне въглеродна неутралност до 2050 година. Еврокомисията предложи неотдавна по-висока цел 
за намаляване на емисиите до 2030 година - от минус 40 на минус 55 процента. В момента сградите поглъщат 40 
процента от енергията, потребявана в ЕС, и са отговорни за 36 процента от парниковите емисии от енергия, по данни на 
ЕК.  
За да се изпълнят целите, заложени за 2030 година, емисиите от енергия, която се ползва за отопление или за захранване 
на сградите в ЕС, трябва да намалеят с 60 процента. В Брюксел се надяват "саниращата вълна" да помогне на 34 милиона 
жители на ЕС, които имат проблеми със сметките за ток, и да създаде 160 000 работни места. 
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Амбициозната цел си има и цена - 257 милиарда евро допълнителни инвестиции всяка година. Средствата трябва да 
дойдат от все още неодобрения дългосрочен бюджет на ЕС и от икономическия план за преодоляване на последиците от 
коронавируса, като общата стойност е 1,8 трилиона евро (2,1 трилиона долара) между 2021 година и 2027 година. 
 
√ Меркел: Германската икономика няма да издържи ново затваряне  
Германия не може от икономическа гледна точка да си позволи ново затваряне както при първата вълна на епидемията 
от коронавирус през пролетта. Ситуацията трябва спешно да бъде овладяна, заяви германският канцлер Ангела Меркел, 
цитирана от световните агенции, след среща с премиерите на федералните провинции, на която бяха договорени 
допълнителни мерки срещу разпространението на коронавируса. 
Приехме бюджет, който предвижда само за тази година нов дълг от над 250 млрд. евро. Поради тази причина не можем 
да си позволим, включително икономически, втора вълна като тази през пролетта със същите последици, каза Меркел, 
допълвайки, че не става дума само за здравната система. 
Канцлерът подчерта, че страната е в критичен етап на борбата с COVID-19 и поведението на хората през следващите 
седмици ще има решаващо значение, информира БТА. 
На срещата е било договорено затягане на правилата за носене на маски, както и баровете в райони с високи нива на 
заразяване да затварят по-рано. 
Препоръчва се маските, които от април са задължителни в обществения транспорт и магазините, да се изискват 
задължително и в обществени пространства, където хората са близо един до друг в райони с над 35 на 100 000 души 
новозаразени седмично. 
В райони със заразени над 50 на 100 000 души седмично обществените и частни събирания ще бъдат ограничени до 10 
души. 
Меркел призна, че резултатите от срещата не са напълно удовлетворителни. Не е било постигнато единодушие дали да 
се въведе единна забрана за движение на гражданите от т. нар. рискови зони - райони, където за седмица броят на 
заразените надвишава 50 на 100 000 жители. Тази тема ще се обсъжда и след есенните ваканции, които започнаха тази 
седмица в някои провинции. 
Канцлерът призова младите хора да дадат своя принос в борбата с пандемията, като се откажат от купоните, след като 
няколко пъти частни празненства бяха сочени като причина за локализирани огнища на коронавирус в германски 
градове. 
 
√ Франция започва да субсидира и покупка на електромобил втора ръка 
Френското правителство обяви програма за подкрепа използването на електрически автомобили, според която ще 
осигурява субсидия и при покупка на електромобили втора ръка, предаде РФИ. 
Държавата ще плаща 1000 евро за всяка покупка на използвана кола, която е напълно електрическа, тоест хибридните 
возила няма да попадат в списъка. „Бонусът ще се изплаща на всеки, навсякъде във Франция, който извърши покупка на 
употребяван електромобил“, обявни френският транспортен министър Жан Баптис Джебари. 
Грантовете са част от мащабната програма за икономическо възстановяване на страната, която възлиза на общо 100 
млрд. евро. Специално за субсидиране на пазара на електрически автомобили страната е отделила 2 млрд. евро. В тази 
сума обаче влизат и даваните 7000 евро държавна помощ при купуването на нов автомобил с електрически двигател. 
Този бонус обаче ще бъде намален на 6000 евро на 1 януари 2021 г. 
Освен това правителството планира да увеличи темпа на изграждане на зарядни станции. „Предишната ни цел да имаме 
100 000 зарядни станции до 2022 г. беше преместена с 1 година напред до края на 2021 г.“, коментира още Джебари. 
Продажбите на всички видове автомобили във Франция се сринаха с 38% досега през 2020 г. в сравнение с 2019 г. 
Търговията с електромобили обаче не отбелязва спад, дори напротив. Само през септември в страната бяха 
регистрирани нови близо 19 хил. електромобила, което е 3 пъти повече в сравнение със септември 2019 г. 
 
√ Почти 9 от 10 души искат право на избор между работа от вкъщи или в офиса  
Близо девет от всеки 10 служители искат да могат да избират дали да работят от вкъщи или в офиса и да имат по-голяма 
автономност в работните часове, след като ограниченията на работното място заради COVID-19 намалеят. Това сочат 
резултатите от проучване на Cisco Systems, цитирано от Ройтерс. 
Пандемията бързо промени отношението към домашната работа, показва изследването, като две трети от работниците 
оценяват повече ползите и предизвикателствата от отдалечената работа. Въпреки че само 5% от анкетираните са 
работили вкъщи през по-голямата част от времето преди заключването, сега 87% от работниците искат възможността да 
избират къде, как и кога да работят - смесване между това да са базирани в офис и да работят отдалечено, се казва още в 
доклада на Cisco.  
"Компаниите ще трябва да преконфигурират начина си на работа, за да помогнат да се отговори на новите изисквания на 
работниците, които отдават приоритет на ефективната комуникация и сътрудничество над всичко останало. Технологията 
също ще се използва, за да се гарантира, че служителите са в безопасност и техните данни са сигурни в тяхната работна 
среда, независимо дали в дома или в офиса. Това може да включва например сензори, които наблюдават отоплението и 
осветлението в домашна работна станция, или технология, която проверява социалното дистанциране и дали хората 
носят маски в офиса", обясни вицепрезидентът на Cisco Гордън Томсън. 
"Вече не става дума само за свързване на хората, а за преживяването, което предоставяте на хората, докато са свързани. 
Инвестираме много повече в аналитичната част, която стои зад свързаността", каза той в интервю.  

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-wfh-survey/nearly-nine-of-10-workers-want-to-keep-work-from-home-option-survey-idUSKBN26Z0S5?il=0
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Cisco анкетира 10 000 души на 12 пазара в Европа, Близкия изток и Русия за своите изследвания на работната сила на 
бъдещето, уточнява агенцията. 
 
√ Повишения на борсите в Европа в сряда 
Oсновните индекси на водещите фондови борси в Европа се стабилизираха в ранната търговия в сряда, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 записа ръст 19,46 пункта, или 0,33%, до 5 989,17 пункта. Немският DAX се повиши с 
24,93 пункта, или 0,19%, до 13 043,92 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 19,46 пункта, 
или 0,33%, до 5 989,17 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 6,19 пункта, или 0,13%, до 4 953,8 пункта. 
Автомобилният (SXAP), банковият (SX7P) и технологичният индекс (SX8P) напреднаха съответно с 0,17%, 0,40% и 0,56%, 
докато туристическият (SXTP) се понижи с 0,30%.  
Опасенията от ново затваряне на икономите заради нарастващия брой на заразените с COVID-19 на континента обаче 
ограничават печалбите на пазарите. Вчера италианският премиер Джузепе Конте обяви нови строги ограничителни 
мерки срещу разпространението на коронавируса. Баровете и ресторантите в страната затварят в полунощ и се 
забранява струпването на хора пред тях след 21 часа. За домашните партита се препоръчва да не присъстват повече от 6 
гости извън семейството. Броят на присъстващите на присъстващите на церемонии като сватби, кръщенета и погребения 
се ограничава до 30 души. „Все още има надежди, че ограничителните мерки могат да намалят разпространението на 
вируса“, коментира анализаторът от Commerzbank Ту Лан Нгуен. 
„Ако тенденцията при новите инфекции се запази, тази надежда ще намалее и на пазарите ще се създаде усещането, че 
САЩ всъщност се справя по-добре с пандемията“, добавя той. 
Днес се очакват и данните за индустриалното производство в Еврозоната през август, като прогнозите са растеж от 0,8% 
спрямо юли, когато бе отчетен скок от 4,1%. 
Загуби в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха понижения във вторник, след като инвеститорите останаха 
разочаровани от последните новини за преговорите и първите резултати от сезона на корпоративните отчети за трето 
тримесечие, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 157,71 пункта, или 0,55%, до 28 679,81 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 отчете спад от 22,29 пункта, или 0,63%, до 3 511,93 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 12,36 пункта, или 0,1%, до 11 863,9 пункта. 
До тези резултати се стигна, след като председателят на Камарата на представителите Нанси Пелоси заяви, че 
предложението на Белия дом за нов пакет от стимули не е достатъчно за справянето с проблемите в здравеопазването. 
Междувременно лидерът на републиканското мнозинство в Сената Мич Макконъл заяви, че следващата седмица ще 
бъде гласувано повторното попълване на средствата по Програмата за защита на заплатите за малкия бизнес. 
Коментарите на Пелоси и Макконъл идват, след като по-рано администрацията на президента Доналд Тръмп призова 
Конгреса да приеме пакет от икономически стимули в размер от 1,8 тлрн. Долара. 
Вчера банката JPMorgan Chase даде начало на сезона на корпоративните отчети за третото тримесечие в САЩ, 
обявявайки по-добри от очакваното резултати за тримесечния период. Друга водеща банка – Citigroup, също надмина 
прогнозите на анализаторите. 
Цената на Johnson & Johnson се повиши с 2,29%, въпреки че фармацевтичният гигант обяви печалба от 2,20 долара на 
акция при прогноза за печалба от 1,98 долара за акция. Компанията също така отчете приходи от 21,08 млрд. долара, 
което е над очакваните 20,2 млрд. и повече от регистрираните през същия период на миналата година приходи от 20,72 
млрд. долара. 
Акциите на фирмата за управление на активи BlackRock поскъпнаха с 3,91%, след като компанията съобщи, че 
управляваните от нея активи са нараснали до 7,81 трлн. долара спрямо 7,32 трлн. през предходното тримесечие. 
Акциите на Delta Air Lines поевтиняха с 2,67%, след като компанията отчете 75-процентов спад на приходите на годишна 
база за третото тримесечие. 
Книжата на Apple поевтиняха с 2,65% на фона на представянето на новите модели iPhone. 
Акциите на Disney скочиха с 3,20%, след като компанията обяви, че ще преструктурира медийния и развлекателния си 
бизнес, за да ускори растежа на Disney + и други стрийминг услуги. 
Спад в Азия 
Основните индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно понижения в сряда на фона на речта 
на  китайския президент Си Дзинпин, който беше на посещение в Шънджън по случай честванията в града на 40-
годишнината от създаването на местната специална икономическа зона, предаде  Маркетоуч. 
В речта си Си отново заяви, че „Китай планира да отвори повече икономиката и да се фокусира върху реформи при 
капиталовите пазари и технологиите“. Той също така подчерта, че Китай трябва да насочи вниманието си към вътрешния 
пазар. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 24,95 пункта, или 0,11%, до 23 626,73 пункта. 
В Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 18,97 пункта, или 0,56%, до 3 340,78 пункта, докато по-малкият 
измерител Shenzhen Composite изтри 13,79 пункта от стойността си, или 0,6%, достигайки ниво от 2 290,4 пункта.. 
Хонконгският показател Hang Seng напредна с 17,41 пункта, или 0,07%, до 24 667,09 пункта. 
Южнокорейският индекс Kospi се понижи с 22,67 пункта, или 0,94%, до 2 380,48 пункта, след като Корейската централна 
банка остави основната си лихва на ниво от 0,5% 
Австралийският показател ASX 200 регистрира спад от 16,5 пункта, или 0,27%, до 6 179,2 пункта. 
У нас 



18 

 

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX се 
отчете минимален ръст от 0,01 пункта до 424,47 пункта. BGBX40 напредна с 0,23 пункта, или 0,24%, до 96,68 пункта. 
BGTR30 се повиши с 2,12 пункта, или 0,45%, до 478,06 пункта. BGREIT остана без промяна при ниво от 135,04 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Обществено обсъждане на предложението за промяна на наименованието на празника 24 май  
Депутатите от Комисията по образование и наука организират обществено обсъждане на предложението за промяна на 
наименованието на празника 24-ти май. 
Поправката в Кодекса на труда е внесена от група народни представители и вече е одобрена на първо гласуване. 
За участие в дискусията са поканени министърът на образованието и науката, министърът на културата, представители на 
академичните среди, културни институции и Българската академия на науките, социалните партньори и 
неправителствени организации. 
 
√ Здравният министър: Мерките не се спазват, ще завишим контрола  
В Министерството на здравеопазването се провежда редовния седмичен брифинг за обстановката в страната. Присъстват 
министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов, главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, 
министърът на образованието Красимир Вълчев. 
Здравната ни система все още има ресурс да се справи с епидемията от коронавирус, но по области вече започва да се 
усеща претоварване. Причината е неспазването на мерките от всички, обяви в началото на срещата здравният министър 
Костадин Ангелов. 
Тъй като наблюдаваме липса на дисциплина, ние ще завишим контрола, съобщи той. 
Всики органи, които са ангажирани с проследяване спазването на мерките, ще осъществяват дневен и нощен контрол, 
пояснии министърът. 
За последното денонощие 819 са положителните тестове за коронавирус от направени общо 5898. Активните случаи са 
9175, от които 1380 са хоспитализирани. 67 души са в интензивни отделения. 
Според Националната информационна система у нас медицинските служители, при които е потвърдена коронавирусна 
инфекция, са 1440. Нови 25 случая са регистрирани през последните 24 часа. От тях 4 са установени при лекари, 10 - при 
медицински сестри, 5 - при санитари, 1 - при фелдшер и 5 - при друг медицински персонал. 
 
√ БНБ очаква ръст на лихвите по заемите  
След изтичането на мораториума върху плащанията по банкови кредити във връзка със ситуацията с Covid-19 може да се 
очаква известно повишение на лихвите по новите кредити поради увеличението на дела на необслужваните банкови 
заеми. Това е записано в новото издание на БНБ "Макроикономическа прогноза". 
Банките дадоха възможност на хората и фирмите, които имат затруднения заради Covid-19 да отсрочат банковите си 
заеми за срок от шест месеца. Крайният срок за подаване на документи изтече в края на септември. Заемите можеше да 
бъдат отсрочени до 31 март 2021 г. Но много хора и фирми ще трябва да започнат да изплащат заемите си много по-рано 
- ако през месец май са отсрочили заемите си, през ноември вече трябва да възобновят плащането на месечните вноски. 
Влияние в посока повишение на лихвите и затягане на общите стандарти и условия по новите кредити биха могли да 
окажат и увеличението на рисковата премия в резултат на повишената несигурност в икономиката, понижената оценка за 
кредитоспособността на получателите и по-малката склонност на банките да поемат риск, гласи анализът на БНБ. От 
централната банка очакват през 2021-2022 г. кредитите за фирми и домакинства да нарастват, но с доста по-малък 
процент спрямо 2019 г. 
БНБ актуализира и прогнозата си за икономиката на страната. Спрямо прогнозата от юни новите очаквания са за по-
малък спад на Брутния вътрешен продукт (БВП) през 2020 г. и по-слаб растеж на икономиката в периода 2021-2022 г. 
Това се дължи на по-добрите данни за потреблението на домакинствата, инвестициите и външната търговия за 
последните месеци спрямо първоначалните очаквания. 
За 2020 г. БНБ очаква икономика да се понижи с 5,5%. А за 2021-2022 г. прогнозата е за плавно възстановяване и ръст на 
БВП съответно с 4% и 3,8%. Икономическата активност се очаква да достигне нивото си от преди пандемията към средата 
на 2022 г., посочват от БНБ. 
 
√ Започва гласуването в националната кампания "Будител на годината 2020"  
Започва гласуването в кампанията "Будител на годината 2020", организирана от Българското национално радио.  
От 15 до 31 октомври можете да ГЛАСУВАТЕ за човека, който ви вдъхновява днес. 
Десетте финалисти, определени от журито сред всички номинирани, са: Виктор Иванов – „Просвета за доброто“; 
Виктория Радославова – „Чуй ме със сърцето“; Иван Александър и Стефания Георгиева – „Остави се да си Воден“; Деян 
Янков – Фондация Тротоара; Мартин Мартинов – „Подай ръка“; Калин Василев – TarnovoRuns; Деси Ламбина – Kids Care и 
Фондация „Магис“; Таня Костова – „Антика България”; отец Серафим Янев, свещеноиконом на Кремиковски манастир; 
Момчил Цонев – „Доброто ще победи”.  
Повече информация за финалистите може да видите ТУК 
От един IP-адрес може да се гласува веднъж на ден на сайта bnr.bg, както и на сайтовете на всички национали и 
регионални програми на Българското национално радио и на интернет-страницата на Радио България. 
Кой е „Будител на годината 2020“ по традиция ще стане ясно на тържествена церемония на 1 ноември. 

https://bnr.bg/page/glasuvaite-za-buditel-2020
https://bnr.bg/aboutbnr/post/101344077/deset-sa-finalistite-v-nacionalnata-kampania-buditel-na-godinata-2020
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√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- На живо от Търговище: Ще се стигне ли до затваряне на учлищата и затягане на мерките в града, след като 
крисизният щаб там обяви, че здравната сисетма е претоварена? 

- Правителството купува 2500 флакона от лекарството „Ремдесивир". Как ще се лекуват заразените и какви са 
резултатите от него? 

- При какви мерки ще работят заведенията след ръста на заразени с коронавирус? 
- Повишил ли се е стандартът на живот през последните години и готови ли сме за криза? Какво показват данните 

- дискусия в студиото. 
- Защо близо половин година жителите на блок в столичен квартал чакат асфалтиране след ремонт на 

топлофикация? На живо: кой е виновен за абсурда? 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Ще затворят ли училищата в Търговище заради пандемията и защо местата в градската болница свършиха? 
- Коронавирусът се завръща с нова сила. Говори вирусологът от Кеймбридж д-р Велислава Петрова. 
- Обявиха мъж в кома за мъртъв. Той се събуди. На живо от Сливен. 
- Хакери ни атакуват с фалшиви съобщения от името на адвокати и частни съдебни изпълнители. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Пенсиите с "втори таван", за да не могат ниските да минат по-високите; 
в. 24 часа - Няма лекарски грешки при смъртта на абитуриента с COVID във Велико Търново; 
в. Монитор - Хлапетата от 5 до 7 клас с 52 часа повече математика; 
в. Монитор - БНБ прогнозира: Кризата ще приключи през 2022 година; 
в. Монитор - Парното в София ще поскъпне само с 6 лева; 
в. Телеграф - Българският сафрид от Солун и Кавала; 
в. Труд - Скъпи имоти и коли стават мишени на НАП; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Иван Гешев: Не се притеснявам от разследване, но целта не е контрол, а отстраняване на главния прокурор; 
в. 24 часа - Още пари за транспорт и осветление в София; 
в. Монитор - Купуваме с 2,1 млн. лева 2500 флакона от лекарството на на US президента Тръмп; 
в. Монитор - Рекорд: Близо 800 с коронавирус за денонощие; 
в. Телеграф - Премиерът Бойко Борисов обяви: Кабинетът отпуска 14 млн. лв. за лаптопи за училищата; 
в. Телеграф - Главният прокурор Иван Гешев: От 16 000 катастрофи годишно, 10 000 са на дрогирани шофьори; 
в. Труд - Борисов: Държавата продължава да се развива; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Георги Пирински политик, член на БСП: В БСП има дълбок принципен разлом, но не на лична, а на идейна 
основа; 
в. Монитор - ВАСКО ВАСИЛЕВ, цигулар: Ако трябва да опиша първите 50 години от живота си - то това е детство; 
в. Телеграф - Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева: 1 200 000 деца ще получат помощи без 
условие; 
в. Труд - Проф. Кирил Топалов пред "Труд": Ако Скопие признае истината, ще рухне единственият й исторически мит; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Пет стъпки, за да излезем от задънената улица в диалога между София и Скопие; 
в. Телеграф - Истинският търговец е честният; 
в. Труд - Опасната победа на лявото в Европа - с проекции и у нас. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 15 октомври 
София 

- От 16.00 ч. в Централния военен клуб вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде официален гост на 
тържественото честване на 15-годишнината от създаването на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю 
Цончев" и 110-годишнината от рождението на неговия патрон. 

- От 18.00 ч. в галерия Nova Art Space (ул. „Съборна" 3) вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие първата 
национална фотоизложбата „Различните" деца на България". 

- От 09.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 09.30 ч. в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет на ул. „Eкзарх Йосиф" №12 ще се проведе 

заседание на Съдийската колегия на ВСС. 
- От 10.00 ч. в Министерството на здравеопазването (конферентна зала, ет. 4) министърът на здравеопазването 

проф. Костадин Ангелов, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и главният държавен 
здравен инспектор доц. Ангел Кунчев ще дадат брифинг на тема:Разпространението на COVID-19 у нас. 

- От 10.00 ч. в HYATT REGENCY SOFIA ще се проведе дискусионен форум „Туризмът в условията COVID-19" и 
връчване на наградите на най-добрите в сферата на туризма през 2020. 
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- От 10.00 до 12.00 ч. в зала 3, Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев", ул. "Калоян" № 8, ет. 4, ще се 
проведе Кръгла маса на тема: „Възстановителното правосъдие -алтернатива за превенция на агресията и 
насилието". 

- От 10.00 до 16.00 ч. на територията на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков" в столичния квартал 
Слатина (адрес: 1574 София, ул. „Гео Милев" 158, Складово-производствена зона - Слатина) ще се проведе 
първото издание на BG Off-Road Happening 2020. 

- От 10.30 ч. в Голямата конферентна зала на Университета за национално и световно стопанство ще бъде 
представена енциклопедията „Министър-председатели, министри и висши представители на законодателната 
власт - преподаватели и випускници на УНСС". 

- От 11.00 ч. в зала "Балкан" на Националния учебно-логистичен център - Лозен, официално ще стартира вторият 
курс за професионално обучение за професията парамедик по специалността „Парамедик - транспортиране на 
пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения". 

- От 11.00 ч. в YouTube канала на Унгарския културен институт ще се състои Преводачите четат III. Унгарска 
драматургия. 

- От 11.30 ч. в Министерството на външните работи вицепремиерът Екатерина Захариева и изпълняващият 
длъжността министър на външните работи на Република Албания Гент Цакай ще направят изявления пред 
медиите. 

- От 12.30 ч. кметът на София Йорданка Фандъкова ще участва в засаждането на дървета в двора на 42 ОУ „Хаджи 
Димитър" в кв. „Хаджи Димитър", район „Подуяне". 

- От 13.00 ч. в реално време ще се състои онлайн видеоконференция: „Механизъм на ЕС за демокрацията, 
принципите на правовата държава и основните права: общоевропейски стремеж". 

- От 13.00 до 17.30 ч. в зала Средец, София Хотел Балкан ще се проведе международна конференция на тема 
„Европейската зелена сделка след COVID-19 и българският енергиен преход". 

- От 14.30 ч. в зала 142 в сградата на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" № 1 Комисията по 
взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите ще проведе заседание. 

- От 14.30 ч. в зала 356 в сградата на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" № 1 Комисията по 
регионална политика, благоустройство и местно самоуправление ще проведе заседание. 

- От 14.30 ч. ще се проведе изнесено заседание на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането 
и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните 
съобщения. 

- От 14.30 ч. ще се проведе изнесено заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. 
- От 15.00 ч. заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова ще се включи в 

раздаването на индивидуални пакети с хранителни продукти на нуждаещи се в офиса на БЧК в София на адрес: 
ж.к. „Младост", бл. 506. 

- От 15.00 ч. в зала „Изток" на пл. „Народно събрание" №2 ще се състои обществено обсъждане на предложението 
за промяна на наименованието на празника 24 май. 

- От 15.30 ч. в конферентна зала „Витоша" на Конгресен център „Витоша" ще се състои Трети национален конгрес 
по клинична психология с международно участие. 

- От 15.30 ч. в Заседателната зала на Биологическия факултет на Софийския университет (бул.„Драган Цанков" № 
8), ще бъде открит Учебен център по молекулярна генетика и функционална геномика. 

- От 16.00 ч. в Концертната зала на Централния военен клуб ще се състои честване на 15-годишнината от 
създаването на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цочев" и 110-годишнината от рождението 
на Кръстю Цочев. 

- От 16.00 ч. онлайн ще се проведе онлайн семинар на Европейската комисия на тема: „Борба с дезинформацията 
и медийна грамотност в ЕС". 

- От 17.00 до 20.00 ч. в галерия Квадрат 500, зала 19 на пл. „Св. Александър Невски", ул. „19-ти февруари" № 1 ще 
бъде представена изложба на Тодор Славчев. 

- От 18.00 ч. в Полския институт на ул. Веслец 12 ще се състои концерт с музика от държавите от Вишеградската 
четворка. 

- От 18.00 до 21.00 ч. на ул. Иван Вазов № 12, вход откъм ул. 6-ти септември ще се състои вернисаж на Ив Тошайн. 
- От 18.30 ч. в Театър „Българска армия", сцена-клуб „Максим" ще се състои премиера на книгата „Влюбване в 

диктатора". 
- От 18.30 ч. в галерия „Контраст" на ул. „Цар Самуил" 49 ще бъдат представени пластики и рисунки на скулптора 

Валентин Старчев. 
*** 
Благоевград 

- От 10.00 ч. в зала 115 (Учебен корпус № 1) в Югозападния университет (ЮЗУ) „Неофит Рилски"ще се състои 
презентация за възможностите за обучение, работа и практика в чужбина, които предоставя програма "Еразъм+" 
на студентите и докторантите на ЮЗУ "Неофит Рилски". 

- От 11.00 ч. в зала „22-ри септември" ще се състои пресконференция на кмета на Общината инж. Румен Томов и 
неговия екип. 
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- От 11:00 ч. във фоайето на Учебен корпус № 1 в Югозападния университет (ЮЗУ) „Неофит Рилски" ще се състои и 
фотоизложба, озаглавена "Il nostro bel viaggio - Нашето красиво пътуване" с автор Василена Димитрова, студент 
от Факултета по изкуствата, бивш Еразъм студент в Университета за чужденци в Перуджа. 

*** 
Бургас 

- От 11.00 ч. в хотел „Мираж" ще се проведе брифинг във връзка с реализирането на проект „Европейският подход 
за предотвратяване на пожари в трансграничния регион - предотвратяване на пожари", финансиран по 
програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП „България - Турция" 2014 - 2020 г. 

- От 18.00 часа в Дома на писателя като част от „Есенни литературни празници" ще бъде представена книгата 
„Автобиографични изповеди" по повод 140 години от рождението на Петко Росен. Представя: Георги Райков. 

- От 18.00 часа в КЦ „Морско казино" ще бъде представен книгата „Кафказус" с автор Василий Димов. 
- От 19.00 часа в залата на Бургаската опера ще бъде представен балетът "Спящата красавица". 
- От 19.30 часа във Военен клуб - Бургас на бул. „Христо Ботев" № 46 ще бъде представена постановката „Жена ми 

се казва Борис". 
*** 
Варна 

- От 10.00 ч. в градинката, западно от сградата на ТО на НТС (Териториалната организация на научно-техническите 
съюзи - Варна, ул. Цар Симеон І) ще се проведе пресконференция във връзка с резултатите от археологическите 
проучвания за сезон 2020 г. в зоната на „Югозападната част на Одесос". 

- От 18.00 ч. в Градската художествена галерия „Борис Георгиев" ще бъде открита изложба живопис на Светла 
Косева. 

- От 12.30 ч. в Арт Галерия Ларго на ул. Хан Крум №8 ще се състои среща за медиите с художника Николай 
Няголов. 

- От 18.30 ч. в Арт Галерия Ларго на ул. Хан Крум № 8 ще бъде открита изложба - живопис „Споделено" на 
пловдивския художник Николай Няголов. 

*** 
Видин 

- От 11.30 ч. кметът на Общината д-р Цветан Ценков и секретарят на Общината Валери Димитров ще посетят село 
Новоселци, а в 12.30 ч. - град Дунавци, за да проведат срещи с жителите на населените места. 

*** 
Добрич 

- От 19.00 ч. в Драматичен театър „Йордан Йовков" ще се състои премиера на спектакъла „Арсеник и стари 
дантели". 

*** 
Кюстендил 

- От 17.30 ч. в изложбена зала „Околийската къща" ще бъде открита изложба-живопис на Ралица Мирчева. 
*** 
Ловеч 

- От 16.00 ч. в заседателната зала на Общината ще заседава Общинският съвет на Ловеч. 
*** 
Нови пазар 

- От 09.30 ч. в децата от група „Пчелица" в ДГ „ Китка", заедно със служители на пътната полиция в града ще 
изнесат открит урок по пътна безопасност на изградената детска площадка в двора на детското заведение. 

*** 
Сливен 

- От 15.00 ч. пред сградата на Дирекцията на природен парк „Сините камъни" ще бъде представена изложба за 
прилепите, презентация и тематичен филм. 

*** 
Смолян 

- От 10.30 ч. в квартал „Устово" на ул. „Братан Шукеров" 15В, парк „Чаршията", ще бъде проведена официалната 
церемония по „първа копка" на проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян". 

*** 
Стара Загора 

- От 10.00 ч. в хотел „Верея", конферентна зала № 1, ще се проведе третата годишна среща на Националната 
рибарска мрежа. 

- От 11.00 ч. в Народно читалище „Съзнание-1900 г." ще се проведе тържествено честване на 120-годишния 
юбилей на читалището. 

- От 17.00 ч. в РБ „Захарий Княжески" ще се състои представяне на новата книга на Петра Мечева „Тракия не ще 
забравим! Поглед към историята на Тракийската организация в Стара Загора". 

- От 19.00 ч. в Драматичния театър ще се играе „Криворазбраната цивилизация" по Добри Войников. 
- От 19.30 ч. в Кукления театър ще се играе „Tre sorelle" от Стеван Копривица. 

*** 
Шумен 
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- От 18.00 ч. в зала „Сава Доброплодни" на НЧ „Добри Войников-1856" ще се състои представяне на музикалния 
сборник „Незнайно вино" на Николай Тодоров. 

 

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

