
1 

 

 
 

 
 
 

 
 

Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
НОВА ТВ 
 
√ ИКОНОМИКАТА И КОРОНАВИРУСЪТ: Как ще се справим с идващата рецесия?  
Какво ще се случи с икономиката ни по време на кризата и каква зима ни очаква? Темата коментираха в ефира на 
„Здравей, България” финансистът Любомир Дацов и председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил 
Велев. 
„За да се прецени дали едни мерки са адекватни и на място, трябва да имаме общата представа. Нямаме такава 
правителствена икономическа рамка. Може би ще бъде публикувана след няколко дни, тъй като бюджетът до края на 
месеца трябва да бъде внесен в парламента”, обясни Дацов. 
Според него разходите не са насочени с точно определена цел. Това, за него, означава, че правителството си представя 
възстановяване на икономиката през следващата година и кризата да е отминала. Според него тези параметри са 
оптимистични. Тезата му подкрепи и председателят на АИКБ. 
„Тези пари ги няма и няма да бъдат произведени през следващата година. Тази година имаме значителен БВП – ние го 
прогнозираме между 3,5 до 5,5%. Тези няколко милиарда в повече разходи ще доведат до дефицит в бюджета, което ще 
доведе до заем”, каза Велев. 
Според него сегашният заем ще стигне, ако не се прибегне до превъоръжаване и няма други непредвидени разходи. За 
него редица от тези увеличени разходи са погрешни и се правят по неправилен начин. 
„Рязкото увеличаване на минималната пенсия обезсмисля осигуряването върху реалните доходи. Това е ясен сигнал – 
осигурявай се на минимална заплата, защото накрая ще получаваш една и съща пенсия. Минимална пенсия въобще не 
трябва да има, пенсията е такава, за колкото си се осигурил. Когато пенсията е толкова малка, че не може да се живее 
нормално с нея, тогава влиза в сила социалното подпомагане”, обясни Велев. 
Целия разговор с Любомир Дацов и Васил Велев гледайте във видеото. 
 
Канал 3 
 
√ Васил Велев: Рязкото увеличаване на минималната пенсия обезсмисля осигуряването върху реалните доходи 
Любомир Дацов: Правителството си представя възстановяване на икономиката през следващата година  
„За да се прецени дали едни мерки са адекватни и на място, трябва да имаме общата представа. Нямаме такава 
правителствена икономическа рамка. Може би ще бъде публикувана след няколко дни, тъй като бюджетът до края на 
месеца трябва да бъде внесен в парламента”, коментира в NOVA какво ще се случи с икономиката на страната във 
времена на криза финансистът Любомир Дацов. 
Според него разходите не са насочени с точно определена цел. Това, за него, означава, че правителството си представя 
възстановяване на икономиката през следващата година и кризата да е отминала. Според него тези параметри са 
оптимистични. Тезата му подкрепи и председателят на АИКБ. 
 „Тези пари ги няма и няма да бъдат произведени през следващата година. Тази година имаме значителен БВП – ние го 
прогнозираме между 3,5 до 5,5%. Тези няколко милиарда в повече разходи ще доведат до дефицит в бюджета, което ще 
доведе до заем”, каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
 Според него сегашният заем ще стигне, ако не се прибегне до превъоръжаване и няма други непредвидени разходи. За 
него редица от тези увеличени разходи са погрешни и се правят по неправилен начин. 
„Рязкото увеличаване на минималната пенсия обезсмисля осигуряването върху реалните доходи. Това е ясен сигнал – 
осигурявай се на минимална заплата, защото накрая ще получаваш една и съща пенсия. Минимална пенсия въобще не 
трябва да има, пенсията е такава, за колкото си се осигурил. Когато пенсията е толкова малка, че не може да се живее 
нормално с нея, тогава влиза в сила социалното подпомагане”, обясни Велев. 
 
Novini.bg 
 
√ Васил Велев: Социално осигуряване и социално подпомагане у нас се смесват  
Тази година при всички случаи има срив на брутния вътрешен продукт и следващата година няма да има пълно 
възстановяване. 
Това коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев в сутрешния блок на Нова тв. 

https://nova.bg/news/view/2020/10/20/302912/%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC-%D1%81-%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F/
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Със заеми ще плащаме по-високи пенсии и заплати в бюджетната сфера. Редица такива разходи за нас са абсолютно 
безсмислени, каза той. 
По думите му социално осигуряване и социално подпомагане у нас се смесват. 
Нараснали са със 108 хиляди освободените от работата. Безработицата отново започна да се покачва. В същото време в 
индустрията започнаха да се назначават хора, каза Велев. 
 
В. Стандарт 
 
√ Какво да правим с икономиката за изход от кризата 
Как ще процедира икономиката ни по време на кризата и каква зима ни очаква? Темата коментираха пред Нова 
телевизия финансистът Любомир Дацов и председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
Васил Велев. 
„За да се прецени дали едни мерки са адекватни и на място, трябва да имаме общата представа. Нямаме такава 
правителствена икономическа рамка. Може би ще бъде публикувана след няколко дни, тъй като бюджетът до края на 
месеца трябва да бъде внесен в парламента”, обясни Дацов. 
Според него разходите не са насочени с точно определена цел. Това, за него, означава, че правителството си представя 
възстановяване на икономиката през следващата година и кризата да е отминала. Според него тези параметри са 
оптимистични. 
Тезата му подкрепи и председателят на АИКБ. „Тези пари ги няма и няма да бъдат произведени през следващата година. 
Тази година имаме значителен БВП – ние го прогнозираме между 3,5 до 5,5%. Тези няколко милиарда в повече разходи 
ще доведат до дефицит в бюджета, което ще доведе до заем”, каза Велев. 
Според него сегашният заем ще стигне, ако не се прибегне до превъоръжаване и няма други непредвидени разходи. За 
него редица от тези увеличени разходи са погрешни и се правят по неправилен начин. 
„Рязкото увеличаване на минималната пенсия обезсмисля осигуряването върху реалните доходи. Това е ясен сигнал – 
осигурявай се на минимална заплата, защото накрая ще получаваш една и съща пенсия. Минимална пенсия въобще не 
трябва да има, пенсията е такава, за колкото си се осигурил. Когато пенсията е толкова малка, че не може да се живее 
нормално с нея, тогава влиза в сила социалното подпомагане”, обясни Велев. 
 
√ Тръгна битката за бюджет 2021. Бизнесът настръхна 
Асоциацията на индустриалния капитал в България е против увеличаването на минималната заплата в период на криза и 
ръст на безработицата, както и срещу вменяването на бизнеса на несвойствени социални разходи - заплащане на 
първите три дни от обезщетенията за временна нетрудоспособност, отпуск за майчинство, допълнително 
възнаграждение за прослужено време. Това пишат в позиция АИКБ като препоръки към бюджет 2021 г. 
Не става ясно обаче дали това са притеснения на бизнеса или е становище от вече пратен вариант на бюджет 2021. 
Правителството не е анонсирало нищо от макроикономическите цифри на основния закон на хазната. Ако тези 
предложения вече са заложени, това означава, че държавата иска да прехвърли ангажименти към бизнеса, който от 
години предприемачите успяват да отбият.   
АИКБ настоява за намаляване на високия коефициент на редукция на пенсиите от първия стълб за хората, които се 
осигуряват и във втория стълб, което да бъде отразено в бюджета на ДОО, а оттам - и в общия държавен бюджет, пише 
dir.bg 
Другите политики, които според АИКБ се нуждаят от осигуряване на необходимото финансиране в Бюджет 2021 г., са в 
областите "Енергетика", ВиК, "Образование, наука и култура", "Здравеопазване", "Сигурност и отбрана", "Държавно 
управление и електронно правителство". 

 
3e-news.net 
 
√ АИКБ иска ясна и целенасочена политика в сферата на енергетиката чрез Бюджет 2021 
От бизнеса предлагат и редица други мерки в различни сектори да бъдат предприети още при обсъждането на 
новия бюджет 
Асоциацията на индустриалния капитал в България настоява за ясна и целенасочена политика в сферата на въгледобива, 
въглищната и ядрената енергетика. И тази политика трябва да е видна още в проекта за държавния бюджет за 2021 г. 
Това изпращат в свои препоръки за държавния бюджет за 2021 г. на България от АИКБ. От бизнеса очакват да видят в 
новия бюджет по отношение на ВЕИ, развитие на газотранспортната и електропреносната мрежа. 
От АИКБ предлагат и редица други мерки, които да залегнат в проекта за Бюджет 2021 г. 
Прилагаме цялото тяхно становище: 
Законът за държавния бюджет е фундаментална законодателна норма, в която намират отражение възприетите от 
парламентарното мнозинство и излъченото от него правителство политики в различните сфери на обществено - 
икономическия живот и по отношение на функционирането на държавния апарат. От тази гледна точка Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) представя своите препоръки към Бюджет 2021 г. и с цел осигуряването в 
неговата структура на финансирането на политики за подобряване на бизнес средата, политики за противодействие на 
последиците от кризата, създадена от пандемията COVID-19 и последвалата икономическа криза, както и  възможности 
за осигуряване на икономически растеж на България. 
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Макар и вече за нас да е ясно, че най-мрачните прогнози за срив на БВП в диапазона минус 7.1% –  минус 8,5% няма да се 
сбъднат (АИКБ прогнозира спад на БВП за 2020 при различните сценарии от – 3,5% до – 5,5%), също така е ясно, че 
икономиката ни няма да се възстанови бързо и по-скоро БВП през 2021 г. също ще е под нивото на 2019 г. Очакваме тези 
реалности да са отчетени в проекто-бюджет 2021 поне със същата тежест, като предизборната ситуация. 
Според АИКБ основните политики, на които трябва да се обърне особено внимание и да се осигури необходимото 
финансиране в Бюджет 2021 г., са: 
1.Политики, свързани с човешките ресурси. 
Данните на Националния статистически институт (НСИ) ясно показват, че безработицата в България върви устойчиво 
нагоре, а заетостта спада все по-осезаемо. 
България е на трето място в ЕС (cлeд Cлoвaĸия и Xъpвaтия) по ръcт нa бeзpaбoтицaтa в резултат на ĸopoнaĸpизaтa. 
Прилагането на мярката за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители (мярката 60/40) 
смекчи нарастването на безработицата и частично предотврати закриването на работни места и съкращаването на заети 
лица. Трябва да отбележим, обаче, че изработването на антикризисно законодателство за запазване на заетостта се 
забави. Дизайнът на мярката 60/40 не беше приет след обществен консенсус и широко обществено обсъждане и в 
първоначалния му вид стана причина през април България да стане европейски лидер по загуба на постоянни работни 
места в ЕС, за която опасност АИКБ своевременно предупреди. В допълнение, редица двусмислени и сбъркани текстове 
се налагаше да бъдат тълкувани и коригирани „в движение“. 
АИКБ апелира за изработване на постоянно действащо антикризисно законодателство за подкрепа на заетостта и 
доходите в българската икономика, което да е обсъдено и прието с обществен консенсус и което да се активира 
автоматично при настъпване на кризи водещи до нарастването на безработицата и да противодейства на закриването на 
работни места и съкращаването на наети. 
Предвид бавното възстановяване на икономиката от наложените принудителни мерки и евентуално продължаващо 
разпространение на COVID-19 в България е необходимо държавата да продължи подкрепата си за засегнатите сектори 
чрез удължаване на мярката за подкрепа на заетостта и доходите на работници и служители и през 2021 г., като в 
Бюджет 2021 трябва да бъдат предвидени съответните средства. Заедно с това трябва да се разработят и други 
механизми на подкрепа на затруднените предприятия, които да поощряват бенефициентите да прилагат собствени 
програми и действия за възстановяване и растеж на компаниите, а не просто привикване към постоянна държавна 
субсидия. 
Увеличеният брой на безработни лица с ниска или без никаква квалификация е възможност по-лесно да бъде извършена 
предстоящата трансформация на българската икономика в посока увеличаване на дела на отраслите с висока добавена 
стойност и намаляване на дела на нископроизводителните, ресурсоемки и с ниска добавена стойност отрасли, което 
може да бъде осъществено с квалификация и преквалификация на работната сила, за което също трябва да бъдат 
предвидени средства в Бюджет 2021. В тази връзка, АИКБ отново настоява за  увеличение на средствата за активни 
политики за насърчаване на заетостта чрез Националния план за действие по заетостта. 
АИКБ се обявява против увеличаването на минималната работна заплата  за страната в период на криза и ръст на 
безработицата. Административно увеличение на МРЗ, класовете, МОД и неадекватната на икономиката и 
производителността на труда политика по доходите като цяло водят до „посивяване“ на трудовите правоотношения, 
намаляване на заетостта и невъзможност за допълнително нарастване на БВП. 
АИКБ отново се обявява срещу продължаващото вменяване на несвойствени за бизнеса социални разходи, ощетяващи 
предприятията и работещите реалния сектор като например: 
- Заплащането от предприятията на първите три дни от обезщетенията за временна нетрудоспособност; 
- Заплащането от предприятията на  отпуск за времето на ползване на отпуск по майчинство – „отпуск за отпуск“; 
- Допълнителното възнаграждение за прослужено време, т. нар. „класове“, определяни административно от МС и 
нарушаващо принципа „равно възнаграждение за равен труд“. 
АИКБ настоява  да бъде намален несправедливо високия коефициент на редукция на пенсиите от първия стълб за хората, 
които се осигуряват и във втория стълб, което да бъде отразено в бюджета на ДОО, а от там - и в общия държавен 
бюджет. Предвид размера на невнесените осигуровки в ДОО като отсъстващ принос, редукцията на „първата пенсия“ не 
трябва да бъде по-голяма от 6-7 процента, а в момента тя е около 20 процента. Редукцията, особено в този висок размер, 
действа изключително негативно на мотивацията на хората за осигуряване върху пълния размер на доходите им, за 
спестявания в капиталовите стълбове и като цяло ограничава растежа и влошава перспективата.  
АИКБ разбира и подкрепя предоставянето на подпомагане, но само на наистина нуждаещите се, при конкретни, ясни и 
обективни правила. От тази гледна точка, се обявява против анонсираните намерения за увеличение на пенсиите по 
начин, изкривяващ връзката с осигурителния принос; за предоставяне на помощи за всички деца, включително на тези, 
от заможни семейства, както и други мерки за подкрепа, която не е социално и икономически обоснована. 2021 г. ще е 
напрегната в бюджетно отношение година, поради непредвидимото развитие на пандемията, задържащо 
икономическото развитие и финансирането през държавния бюджет трябва да се планира с подчертан приоритет към 
реалните, обосновани потребности. 
2. Политики в област „Енергетика“. 
АИКБ многократно предупреждаваше, че при настоящите трудности в генерацията на електроенергия от въглища и 
скъпите емисионни квоти, ако и допълнително се създават условия за концентрация, респективно - контролирано 
ограничено предлагане, пазарът ще изпитва хроничен недостиг на електроенергия, а цените ще са лесно 
манипулируеми. При това, концентрацията не се изразява в съществуването на един борсов оператор, нито в законовото 
изискване за реализация изцяло през борсата – все манипулативни тези, периодично изтъкване от заинтересовани 



4 

 

среди. Концентрацията е в резултат на доминиращото предлагане на електроенергия от държавните дружества, 
координирани в структурата на управление на Български енергиен холдинг ЕАД. Ръководството на това дружество 
реализира държавната политика в областта на енергетиката, акцентирайки на стратегически цели и мерки за постигането 
им, осъществявани впоследствие от оперативното ръководство на съответното дъщерно дружество. Следователно, АИКБ 
настоява за ясна и обществено защитена управленска програма 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. 
Естествено, реализацията на такива политики изисква не само държавен корпоративен ресурс, но и бюджетен такъв, 
следователно, трябва да намери своето място при разработването и на държавния бюджет. 
АИКБ настоява за прекратяване на: 
- неправомерната държавна помощ, която се дава на "Ей и Ес – 3С Марица изток 1" и "Контур Глобал Марица изток 3" по 
сключените дългосрочни договори за производство и изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени и 
въвеждане на т.н. капацитетен механизъм и тръжна процедура за осигуряване на сигурността на електроенергийната 
система на България. 
- всички ненотифицирани държавни помощи в енергетиката, в т.ч. към държавни мини и топлоцентрали и участие на 
всички  производители, желаещи да получават такива помощи в адекватни тръжни процедури и/или поемане на ясни 
ангажименти за реализация на програми, които да адресират натрупаните проблеми и да аргументират решения и 
планове за развитие. Всяка привилегированост – било на база собственост, на географски принцип или въз основа на 
социални политики, неминуемо води до съществени деформации на пазара. Това с особена сила важи за прилагането на 
временни мерки, единствената цел на които е отлагане на непопулярни, но неизбежни решения. 
3.Политики в област „Водоснабдяване и канализация“. 
Водната криза в гр. Перник, както и потенциално задаващите се водни кризи в други части на страната показват, че 
секторът спешно се нуждае от реформиране. Целевото отделяне на средства от Държавния бюджет за реализацията на 
конкретни ВиК проекти и капитализацията на държавния ВиК холдинг не е достатъчно за гарантирането на стабилността 
на сектора и постигане на реална „стойност на вложените средства“. Необходимо е да бъдат заложени конкретни мерки 
за повишаване ефективността и ефикасността на ВиК дружествата чрез стриктното прилагане на Закона за публичните 
предприятия, актуализиране на „Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република 
България 2014-2023 г“, изготвянето на секторен Закон за ВиК, както и привличането на частния сектор в предоставянето 
на ВиК услугите чрез различни форми на публично-частно партньорство, 
Основните държавни органи, имащи отношение към ВиК сектора – МРРБ, МОСВ, КЕВР и МФ следва да обединят усилията 
си за подкрепа на сектора и изготвянето и прилагането на конкретна стратегия за дългосрочното му финансиране, с цел 
подобряване на предоставяните услуги, привличането на частни инвеститори и покриване на европейските норми и 
изисквания.   
Създаването на обща управленска визия за развитие на сектора е повече от необходимо и с оглед на факта, че през 2022 
г. започва да тече следващия регулаторен период 2022-2026, за който ВиК дружествата трябва да предвидят конкретни 
инвестиции и цели, постигането на които неминуемо ще доведе до повишаване на цената на ВиК услугите. Ето защо е 
жизнено важно да бъдат разработени конкретни механизми, които да гарантират, че повишаването на цената на услугата 
ще доведе и до подобряване на нейното качество.    
4. Политики в област „Образование, наука и култура“. 
АИКБ обръща внимание, че една от областите, където пандемията нанесе особени щети, е образованието, като 
нанесените поражения имат най-различен характер. Във връзка с този безспорен факт, АИКБ предлага да бъдат 
разработени компенсационни мерки и програми за подобряване на качеството на образованието, особено що се отнася 
до средното професионално и висшето техническо образование, но без да се подминават никои направления и 
специалности. Тези компенсационни мерки и програми, които е силно препоръчително да бъдат разработени заедно със 
социалните партньори, трябва да бъдат обезпечени с адекватно бюджетно финансиране. 
Образованието и научните изследвания с фундаментален и приложен характер са недофинансиран сектор. Акцентът в 
разходването на допълнителното финансиране следва да е насочен не само в увеличение на учителските заплати и 
издръжката на образователните институции, а приоритетно към развитие на техническите университети, 
професионалното образование, приложните научни изследвания, „защитените“ професии и тези с очакван недостиг на 
пазара на труда и държавни стипендии,  с ангажимент за реализация на студентите в страната. 
България се нуждае от кадри с добро образование по търсените от работодателите професии. Все още системата на 
висшето образование „произвежда“ кадри с квалификация, която не е търсена от пазара на труда и “свръх 
квалифицираните“ кадри с висше образование работят на работни места, които имат по-ниски образователни и 
квалификационни изисквания. 
Реформата в сферата на образованието следва да се подкрепи и ускори, поради което АИКБ настоява за предвиждане на 
съответните средства и механизми в Бюджет 2021 за: 
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- Продължаване на поетапното съкращаване на план-приема във висшите училища, финансиран от държавния бюджет 
до 50% от числеността на завършващите средно образование, и привеждането му в тясно съответствие с потребностите 
на пазара на труда; 
- Промяна на системата на финансиране на висшето образование и въвеждане на ангажимент за работа в страната за 
определен период на завършилите студенти – държавна поръчка; 
- Осъвременяване на учебните планове и програми и съкращаване на обучението по остарели и ненужни учебни 
дисциплини, както и намаляване на срока на обучение в бакалавърска степен до 3 години, при запазване на размера на 
финансирането; 
- Стипендии за обучение на студенти и ученици по дефицитни и непривлекателни професии, търсени на пазара на труда; 
- Обвързване на докторантските стипендии с оценка на напредъка на работата им на всеки шест месеца и повишаване 
размера на стипендиите; 
- Въвеждане на облекчени и приложими на практика договори за обучение чрез работа; 
- Засилване на работата със семействата и децата от ранна възраст за привличане на техния интерес към технически и 
природоматематически специалности – включително посредством извънкласни кръжочни и други форми; 
- Съкращаване на срока на средното образование до 11 клас посредством оптимизиране на учебните програми и 
скъсяване на ненужно дългите летни ваканции; 
- Въвеждане на задължителна матура по математика при завършване на средно образование; 
- Въвеждане на задължителна лятна практика за учениците от 8 да 11 клас, особено на тези, включени в професионално 
образование; 
- Ползване на възможностите на кариерно ориентиране, менторство и наставничество. 
АИКБ би подкрепила ръст на средствата за наука и култура, като очаква те да бъдат разходвани ефективно и ефикасно. 
Лавинообразно нарастващата функционална неграмотност сред младите поколения налага да се предвидят съответни 
средства и механизми за финансиране на политики за популяризиране на четенето. 
5. Политики в област „Здравеопазване“. 
АИКБ препоръчва в Бюджет 2021 да се включат разчети, които недвусмислено да показват развитие и реализация на 
конкретни реформи в здравноосигурителната система. 
АИКБ смята, че заплащането на извършените здравни услуги трябва да е функция на резултатите. 
АИКБ препоръчва увеличаване на дела на  разходите за превенция и профилактика за сметка на дела на разходите за 
болнична медицинска помощ и разходите за медикаменти. Пледира за въвеждането на модел, при който стремежът и 
акцентът е хората да не се разболяват, да се улавят в ранен стадий отклоненията, а не да се печели от лекуване на 
скъпоструващи тежки заболявания, когато за успешно лечение е станало вече непоправимо късно. Изказва своята 
загриженост за продължаващото влошаване на качеството на здравните услуги и за продължаващото изтичане на кадри 
извън страната. 
В период на здравна пандемия трябва да се използват всички възможности за ефективност и ефикасност на разходите за 
здравеопазване и оптимизиране на здравната система, така че същата да е подготвена за адекватна реакция и 
противодействие на предстоящите здравни кризи, в това число осигуряване на безопасни и здравословни условия на 
труд и  адекватни и конкурентни възнаграждения на медицинския персонал. 
6. Политики в област „Сигурност и отбрана“. 
АИКБ се обявява категорично за намаляване на разходите за сектор „Вътрешен ред и сигурност” както като абсолютна 
стойност, така и като относителен дял спрямо БВП и спрямо общата сума на бюджетните разходи и превеждането на този 
дял в съответствие със средноевропейските стойности. 
Настоява за редукция на бюджетите на първостепенните разпоредители в сектор „Вътрешен ред и сигурност”, предвид 
неизвършените реформи в сектора, които рефлектират в доказано неефективни и неефикасни разходи. 
Отбелязваме, че през миналата година, България стана рекордьор в световен мащаб по ръст на разходите за 
въоръжаване според Стокхолмския международен институт за изследване на проблемите на мира (Stockholm 
International Peace Research Institute - SIPRI). Действително, това е резултат от влиянието на една единствена сделка върху 
статистиката, но би било целесъобразно ако темпът на харченето на пари за оръжия се забави, поне докато трае 
възстановяването от икономическите последици от пандемията. 
7. Политики в област „Държавно управление и електронно правителство“. 
АИКБ отбелязва, че изминалата година доказа важността на електронните публични услуги и нуждата от функциониращо 
електронно управление в т.ч. на правителство и показа, че на практика обхватът на електронните услуги е ограничен, 
въпреки постоянно отделяните средства за целта. АИКБ настоява за формулиране и финансиране на политики за 
въвеждането на електронно правосъдие, електронно здравеопазване, електронно образование, киберсигурност, 
цифровизация на кадастъра, изграждане на единна входна точка за подаване на годишните финансови отчети, издаване 
на нови лични документи, съдържащи квалифициран електронен подпис и въвеждането на национални схеми за 
електронна идентификация и т.н., както и за изпълнението на „пътната карта“ с фиксирани в нея конкретни дейности, 
изпълнители, отговорни институции и срокове за реализирането им. 
 Несъмнено внедряването на електронни услуги и създаването на функциониращо електронно правителство ще намали 
административната тежест на бизнеса и гражданите, ще ограничи корупцията и ще намали персонала в държавната 
администрация. Цели, които всяко правителство си поставя при изготвянето на държавния бюджет за следващата година 
и които повече от две десетилетия не са постигнати. 
 АИКБ би подкрепила преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и ведомствата - нещо 
повече, смятаме, че в издръжката на държавната и общинските системи и администрация има резерви, които могат да 
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бъдат използвани. Настояваме за адекватен функционален анализ – убедени сме, че това ще аргументира 
предприемането на рационални мерки за закриване на държавни структури с отпаднали, дублирани или затихващи 
функции. 
АИКБ смята, че правителството трябва да положи още по-големи усилия за засилване и развиване на прилагането на 
програмното бюджетиране. Увеличението на финансирането за бюджетните разпоредители (особено за заплати на 
държавната администрация) трябва да бъде еднозначно свързано с постигането на определени цели и конкретни 
резултати. Именно добре структурираните програмни бюджети на министерствата и ведомствата са гаранцията за 
ефективност на бюджетните разходи. 
АИКБ продължава убедено и последователно да подкрепя данъчната стабилност при запазване на равнищата на 
данъчните ставки и на равнищата на осигурителните вноски за 2021 година. Оценяваме данъчната стабилност и 
предвидимост като един от основните фактори за насърчаване на инвестициите и за осигуряване на условия за 
икономически растеж. 
В същото време, АИКБ препоръчва в разходната част на Бюджет 2021 да бъдат предвидени капиталови разходи, които 
осигурят завършването на започнати в текущата и предходните години проекти и средства за бързо разплащане с 
бизнеса. Трябва да бъдат предвидени и буфери, които да бъдат използвани реализирането на мерки за запазване на 
работните места и за подкрепа на успешните предприятия, пострадали от кризата, намаляване на негативните ефекти от 
кризата и недопускане на прекомерен бюджетен дефицит, който да ни отдалечи от еврозоната. 
АИКБ апелира за ефективно управление на държавния дълг. Емитирането на нов държавен дълг, макар и формално 
аргументирано с тезата за покриване на дефицити, реално трябва да е съобразено с възможностите на българската 
икономика при ясно заявен приоритет – финансиране на мерки и инвестиции, които ще повишат 
конкурентоспособността и противодействат на икономическата криза, а не за предизборни социални плащания и 
помощи. 
  
Econ.bg 
 
√ АИКБ се обяви против увеличаването на минималната заплата 
Асоциацията на индустриалния капитал в България се обяви против увеличаването на минималната работна заплата и 
предложения начин за ръст на пенсиите от догодина. В нарочно становище от организацията обявиха, че 
административно увеличение на минималната заплата, класовете, минималния осигурителен доход и неадекватната на 
икономиката и производителността на труда политика по доходите като цяло водят до "посивяване" на трудовите 
правоотношения, намаляване на заетостта и невъзможност за допълнително нарастване на БВП.  
АИКБ се обяви и "срещу продължаващото вменяване на несвойствени за бизнеса социални разходи, ощетяващи 
предприятията и работещите реалния сектор, като например: заплащането от предприятията на първите три дни от 
обезщетенията за временна нетрудоспособност; заплащането от предприятията на отпуск за времето на ползване на 
отпуск по майчинство – "отпуск за отпуск"; допълнителното възнаграждение за прослужено време, т. нар. "класове"". 
АИКБ настоява да бъде намален несправедливо високия коефициент на редукция на пенсиите от първия стълб за хората, 
които се осигуряват и във втория стълб, което да бъде отразено в бюджета на ДОО, а оттам – и в общия държавен 
бюджет. Предвид размера на невнесените осигуровки в ДОО като отсъстващ принос, редукцията на "първата пенсия" не 
трябва да бъде по-голяма от 6-7 процента, а в момента тя е около 20 процента. Редукцията, особено в този висок размер, 
действа изключително негативно на мотивацията на хората за осигуряване върху пълния размер на доходите им, за 
спестявания в капиталовите стълбове и като цяло ограничава растежа и влошава перспективата. 
От асоциацията се обявявиха против анонсираните намерения за увеличение на пенсиите по начин, изкривяващ връзката 
с осигурителния принос; за предоставяне на помощи за всички деца, включително на тези, от заможни семейства, както 
и други мерки за подкрепа, която не е социално и икономически обоснована. 2021 г. ще е напрегната в бюджетно 
отношение година, поради непредвидимото развитие на пандемията, задържащо икономическото развитие и 
финансирането през държавния бюджет трябва да се планира с подчертан приоритет към реалните, обосновани 
потребности. 
Асоциацията апелира за изработване на постоянно действащо антикризисно законодателство за подкрепа на заетостта и 
доходите в българската икономика, което да е обсъдено и прието с обществен консенсус и което да се активира 
автоматично при настъпване на кризи водещи до нарастването на безработицата и да противодейства на закриването на 
работни места и съкращаването на наети. 
Предвид бавното възстановяване на икономиката от наложените принудителни мерки и евентуално продължаващо 
разпространение на COVID-19 в България е необходимо държавата да продължи подкрепата си за засегнатите сектори 
чрез удължаване на мярката за подкрепа на заетостта и доходите на работници и служители и през 2021 г., като в 
Бюджет 2021 трябва да бъдат предвидени съответните средства. Заедно с това трябва да се разработят и други 
механизми на подкрепа на затруднените предприятия, които да поощряват бенефициентите да прилагат собствени 
програми и действия за възстановяване и растеж на компаниите, а не просто привикване към постоянна държавна 
субсидия. 
Увеличеният брой на безработни лица с ниска или без никаква квалификация е възможност по-лесно да бъде извършена 
предстоящата трансформация на българската икономика в посока увеличаване на дела на отраслите с висока добавена 
стойност и намаляване на дела на нископроизводителните, ресурсоемки и с ниска добавена стойност отрасли, което 
може да бъде осъществено с квалификация и преквалификация на работната сила, за което също трябва да бъдат 
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предвидени средства в Бюджет 2021. В тази връзка, АИКБ отново настоява за увеличение на средствата за активни 
политики за насърчаване на заетостта чрез Националния план за действие по заетостта. 
 
В. Дума 
 
√ Прогнозират бавно възстановяване и нисък жизнен стандарт 
Асоциацията на индустриалния капитал в България прогнозира в свое становище за Бюджет 2021, че икономиката няма 
да се възстанови бързо и че брутният вътрешен продукт през 2021 г. ще е под нивото на 2019 г. Работодателската 
организация препоръчва в бюджета за догодина да бъдат предвидени капиталови разходи, които осигуряват 
завършването на започнати проекти и средства за бързо разплащане с бизнеса. АИКБ апелира за изработване на 
постоянно действащо антикризисно законодателство за подкрепа на заетостта и доходите.  
Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева прогнозира влошаване на жизнения стандарт като последица от 
пандемията. Във виртуална пресконференция за българските медии Георгиева призова за реформи и каза, че България 
минава сравнително леко през икономическата криза, предизвикана от пандемията - за тази година МВФ очаква 4% спад 
на икономиката ни и ръст от 4,1 на сто през 2021 г., но страната може да направи повече. 
Ако дръпнем шалтера на фискалната подкрепа, ще има масови фалити и безработица, каза Георгиева. За да не се стига 
до депресия, препоръчваме подкрепа на фирмите и на домакинствата, нека обаче "да пазим квитанциите" и да сме 
отговорни как се харчат парите на данъкоплатците - да има висока отчетност и отговорност, каза тя. "Днес е по-опасно да 
направим по-малко, отколкото да направим малко повече - не може обаче да има фискална подкрепа завинаги и за 
всички", смята Кристалина Георгиева. По думите й бюджетът за 2021 г. трябва да бъде ориентиран изключително към 
икономическото възстановяване и опазване от трайните негативи, предизвикани от разпространението на коронавируса. 
Такъв траен и негативен ефект е влошаването на качеството на образованието, каза Георгиева.   

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ България очаква да разполага с 11,43 млрд. евро по оперативните програми за 2021-2027 г. 
Властите подготвят нова оперативна програма - "Образование" 
България очаква да получи от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, кохезионните 
фондове и Фонда за морско дело и рибарство малко над 9,7 млрд. евро за новия програмен период (2021-2027 г.). 
Заедно с националното съфинансиране сумата, с която се очаква страната ни да разполага по новите оперативни 
програми, възлиза на 11,43 млрд. евро. 
Това се вижда от проекта на споразумение за партньорство с ЕС за следващия програмен период, който е публикуван за 
обсъждане на портала за обществени консултации. Крайният срок за подаване на становища по документа изтича на 30 
ноември. 
Допълнително ще се уточнява финансирането за слаборазвитите региони, което е договорено в размер на около 200 
млн. евро. В тази сметка не са включени и средствата по програмата за селските райони. 
В документа се определя стратегията на държавата членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната 
политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарството, посочват вносителите. 
През януари 2020 г. беше създадена работна група за разработване на споразумението за партньорство с представители 
на администрацията и на широк кръг партньори – представители на неправителствения сектор, социално-
икономическите партньори, академичната общност, организациите на работодателите, работниците и служителите, 
организациите на и за хората с увреждания и други.  В документа се формулирани пет водещи приоритета за 
финансиране и се предлага рамката на новите оперативни програми. 
Приоритети за финансиране 
България е формулирала пет цели на политиката за финансиране през новия програмен период. Това са: 
·        иновативен и интелигентен икономически преход чрез иновации и приложна наука; 
·        чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика; 
·        подобряване на мобилността и регионалната свързаност; 
·        развитите на човешките ресурси и образование; 
·        устойчиво и интегрирано развитие на регионите в страната. 
Осъществяването на целите по първия приоритет ще се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез 
новата програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията и програма за научни изследвания, иновации, 
дигитализация. Българската администрация признава, че страната ни е „скромен“ иноватор, с недофинансирана наука и 
иновации и ниска иновационна активност на предприятията, както и незадоволителни резултати от функционирането на 
научната система, забавена модернизация на висшето образование, ниски резултати в областта на човешкия капитал и 
привличането и задържането на таланти. 
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√ Туристическият бранш настоява за общи мерки срещу Covid в зимните курорти 
Ранните записвания за ски сезона са почти в застой, каза Полина Карастоянова 
Националният борд по туризъм поиска държавните институции да въведат общи мерки срещу разпространението на 
Covid-19 в зимните курорти. Мерките трябва да бъдат разработени от държавата, общините, курортите и здравните 
власти и да се прилагат едновременно, каза за БНР изпълнителният директор на борда Полина Карастоянова. 
Наши преки конкуренти в Европа като Австрия, Швейцария и Италия направиха необходимите стъпки и имат сериозен 
аванс, посочи тя. И допълни, че от организацията имат готовност да представят и да предложат на институциите най-
доброто, което се прави по света. 
„Независимо от непрогнозируемото развитие на кризата с Covid-19, трябва да се прави съществена разлика между това, 
което има като степен на подготовка в планинските, в зимните курорти и общите мерки, които важат за градовете и 
домовете ни."  
Мерките, които се вземат в хотелите в планинските курорти в този момент, са свързани с инвестиции – от няколко хиляди 
лева в малките къщи за гости, до десетки хиляди във високите категории хотели, подчерта Карастоянова. "В 
туристическите комплекси мерките, които се вземат, са изключителни“, увери тя.  
Летният сезон беше така организиран и така осигурен, че не беше регистриран нито един случай на Covid-19, който да е 
причинен от престой в хотел, отбеляза още Полина Карастоянова.   
"Държавните институции да създадат именно тази много висока степен на сигурност и на подготвеност като линия на 
съобщения и да дадат възможност българският туризъм добре контролирано да премине през предстоящия зимен 
сезон". 
Ранните записвания за зимните курорти през целия период от март насам са почти в застой, отбеляза още тя. 
Националният борд по туризъм настоява да бъдат отпуснати и допълнителни средства за рекламата на България като 
туристическа дестинация. 
 
√ Домакинствата в България са с най-голям дял от доходите си за ток в ЕС 
Регулации и субсидии правят цената на енергията в ЕС по-висока спрямо останалите държави от развития свят 
Цената на електроенергията за бита в ЕС поскъпва за първи път от години и е относително по-висока спрямо повечето 
държави в Г-20, показва доклад на Европейския съюз за цената на тока и разходите за енергия през 2019 година. 
Причината за това са високите допълнителни такси, субсидии и регулации, обяснява документът. 
Данните показват, че средно 3,3% от доходите на домакинствата в ЕС отиват за покриване на сметките за 
електроенергия. В същото време домакинствата в България, Румъния и Португалия плащат над 6% от доходите си за тези 
разходи - съответно 6,8%, 6,7% и 6,3%. 
На този фон по-голямото енергийно потребление в САЩ не се отразява толкова сериозно върху домакинствата, защото и 
доходите са по-високи. 
Относително по-високи са и цените на електроенергията за бизнеса. От 2008 година до 2019 година цената на 
промишления ток се е повишила с 5% и вече е съпоставима с цената в Китай. Но спрямо нивата в САЩ е двойно по-
висока. Като цяло цената на електроенергията за бизнеса в ЕС по-висока спрямо повечето страни от развития свят (Г-20). 
По-високи са цените и на природния газ в ЕС спрямо повечето държави от развития свят, особено това важи спрямо САЩ 
след шистовата революция. И причината отново са допълнителните такси, свързани с различни регулации и субсидии, 
признават още от ЕС. 
Като цяло разходите за енергия на индустрията в ЕС съставляват между 1 и 10% от оперативните производствени 
разходи. В някои сектори, като производство на цимент и пластмаси и други, тези разходи надхвърлят 10%. Всички 
сектори в индустрията са чувствителни на флуктуацията на цените на енергията, но най-засегнати, разбира се, са именно 
енергоемките отрасли - химически предприятия, производители на хартия, леярни и т.н. За тези предприятия варианти за 
намаляването на разходите е биомасата, допълват още в доклада. 
Енергоемките сектори вероятно ще запишат по-висок дял на разходите за енергия през 2020 година спрямо 2019 година, 
макар че цените намаляват. Причината е свитото производство заради пандемията от COVID, но в същото време 
мощностите им не са гъвкави и не могат да бъдат спрени напълно. 
В своя доклад за разходите за енергия от ЕС посочват още един интересен аспект - разходите за електрически автомобил. 
В страни като Китай, САЩ и Япония цената е между 150 и 250 евро за мегаватчас. Докато във Великобритания, Австрия и 
Нидерландия достига между 200 и 350 евро за мегаватчас. Съществено по-високи са разходите в Норвегия, Франция, 
Германия и Испания - между 250 и 450 евро за мегаватчас. 
 
News.bg 
 
√ Министърът на икономиката предлага ББР да дава гаранции и за големи фирми 
Втората вълна на COVID-19 е вече факт, поради което възможностите за възстановяване на българската икономика от 
средата на 2021-а стават все по-химерични. Нещо повече. С приключването на мярката по отсрочване на банковите 
вземания по отпуснати вече кредити и с очакваното задълбочаване на стагнацията, както у нас, така в ЕС, фирмите са 
изправени пред опасността от рязко влошаване на конюнктурата. Това ще доведе до допълнителен спад на приходите за 
повечето компании, които все още имат работещ бизнес и до невъзможност за макар и частично възстановяване 
постъпленията на онези фирми, които са затворили и/или работят на санитарния минимум. Поради тази причина 
министърът на икономиката Лъчезар Борисов е разпоредил ускоряване и разширяване на "Програма за портфейлни 
гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната 
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ситуация и епидемията от СOVID-19", приета от Министерския съвет и възложена за изпълнение на Българска банка за 
развитие (ББР). 
В съобщението на министерството по този повод се казва, че за последните 2 месеца мярката, касаеща подкрепата на 
физически лица към ББР, е реализирала усвояемост в размер на 85 млн. лв., с които са подпомогнати над 20 хил. 
физически лица. Извън това ББР въздейства на бизнеса чрез своя програма, чрез която са усвоени над 80 млн. лв. към 
близо 600 фирми. 
"В тази връзка, изхождайки от преминаването на епидемиологичната в икономическа криза, министър Борисов проведе 
разговори с работодателските организации, както и с останалите ресорни министри в търсене на още по-ускорено 
усвояване на капитала. Бяха направени и пазарни тестове с търговските банки-партньори. В резултат бяха направени 
препоръки за разширяване обхвата на Програмата", пише в прессъобщението. 
Министерството на икономиката е излязло с няколко предложения, които Министерския съвет ще обсъди. На първо 
място да разшири обхвата на Програмата, като до нея получат достъп не само малките и средни фирми, но и големите 
предприятия (персонал над 250 души, годишен оборот, който превишава 97 500 000 лв. и/или стойност на активите, 
която превишава 84 000 000 лв.). 
Второто предложение е абсолютният, максимален размер на кредита към едно и свързани лица, по който ББР дава 
гаранции на банките, да бъде увеличен от сегашните 300 000 лева на 1 000 000 лева за малките и средни фирми и на 2 
000 000 лева за големи предприятия - търговски дружества. 
Има и предложение за увеличаване на Лимита на гаранционни плащания от 30% на 50%. ББР вече се ангажира да прави 
ефективни гаранционни плащания към търговските банки в размер на 50%, вместо на 30% от Гарантираните портфейли 
от кредити по Програмата. Става дума за плащанията по гаранциите, дадени от ББР за заемите, които търговските банки 
са отпуснали, отпускат или ще отпускат по тази програма на фирмите. Те дават сигурност на банките, че ще си получат 
парите дори ако фирмата длъжник не е в състояние да погаси част или цялата дължима сума по кредита. В този случай 
вместо фирмата на банката кредитор ще плати ББР, която е гарант по този кредит. Въпросните плащания са обвързани с 
лимити и тяхното разширяване ще даде по-голяма сигурност на банките кредиторки, което ще направи отпусканите от 
тях заеми по-достъпни за фирмите. 
Министерството също така предлага да се удължи с половин година крайният срок, до изтичането на който се 
предоставят кредити по Програмата: от 31.12.2020 до 30.06.2021 г. Също така да бъде удължен крайният срок, до 
изтичането на който може да се кандидатства за кредити по Програмата: от 23.12.2020 до 20.06.2021 г. Има и 
предложение за удължаване с една година на срока на дадената от ББР гаранция по портфейлите от кредити: от 5 на 6 
години - това е допустимият максимум по Временната рамка. Това отново ще намали риска за банките и ще улесни 
достъпа на фирмите до кредитиране. 
Министерството на икономиката има намерение да поиска облекчаване на процес за преценка от страна на търговските 
банки относно установяването на затрудненото положение, в което са изпаднали клиентите в коронакризата. Ако това е 
свързано с намаляване на документите, доказващи паричните потоци на фирмите кандидати, подобна мярка ще е 
трудно осъществима, защото засяга документооборота, по който се преценява рисковият профил на клиента. А това е 
свързано с международни банкови регулации, които едно правителствено решение не може да променя. Всъщност в 
този случай намаляването на риска, а от там и облекчаването на достъпа на фирмите до кредит, може да дойде само по 
линия на увеличаване на обхвата на даваната от ББР гаранция. 
Също така Министерството на икономиката ще се настоява за облекчаване на изискванията за усвояване на средства от 
кредитите, както и на изискванията за предявяване на плащания по дадената от ББР гаранция по Програмата. 
Предлага се да се разшири обхватът на финансирането на кредитите, по които ББР предоставя гаранции пред банките, 
като в тяхната група бъдат включени и заеми за бъдещите инвестиционни нужди на предприятията. До момента такива 
гаранции се даваха само за заеми, покриващи нуждите от плащания в рамките на няколко месеца, свързани с доставка 
на суровини, стоки, услуги и възнаграждения. 
Възнамерява се да се даде по-голяма свобода на банките при определянето на нивото на обезпеченост по кредите извън 
гаранцията от ББР. Министерството иска да бъдат обсъдени и допълнителни възможности в сегашната програма да 
бъдат включени синтрументи водещи до намаляване на лихвите и на обезпечението, които банките ще поискат от 
фирмите, чиито заеми ще бъдат гарантирани от ББР. 
 
√ Дългосрочното раздаване на пари не било адекватна мярка срещу COVID-19  
Правителството досега не е правило толкова щедри бюджети. Това зави пред БНР Георги Вулджев от Експертния клуб за 
икономика и политика. 
Той даде пример с масовото увеличаване на социалните помощи, и то не в години на икономически растеж, а по време 
на криза. 
Според него това е много лош подход към фискалната политика, защото сега трябва да се мисли как могат да се 
оптимизират разходи и как при приходите могат да се въведат политики, които биха стимулирали икономически растеж, 
инвестиции и възстановяване на пазара на труда. 
Вулджев подчерта, че не може да се твърди, че социалните мерки са насочени към икономическите проблеми, 
създадени от коронакризата. Той посочи, че се увеличават разходите за заплати на държавните служители, които нито са 
загубили работни места, нито са загубили заплати. Пенсионерите също не са загубили доход по негови думи. 
Тези разходи не са насочени към хората, пострадали от кризата, за да се твърди, че това възстановяване на 
потреблението ще доведе до възстановяване на икономиката, категоричен бе експертът. 



10 

 

Според него адекватните мерки са да се помисли как да се реформира данъчната система, за да се стимулират 
инвестициите у нас. По негови думи вече сме минали периода, в който чрез директна ликвидност и чрез директни пари е 
имало смисъл да се стимулира запазването на работни места. Сега трябвало да се помисли дългосрочно. Не можеш 
дългосрочно да раздаваш пари от държавния бюджет, изтъкна Вулджев. 
Според него, ако се наложи второ карантиниране на държавата, това ще има катастрофални последици за икономиката и 
държавната хазна. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Конференцията „Образование и бизнес“ разкрива кои са водещите иновации и конспирации в България и света 
Онлайн събитието ще се излъчи на 20 октомври, от 19:30 часа, в ефира на Bulgaria ON AIR 
В условията на пандемия, вълната от новости във всички сфери се разраства с още по-бързи темпове и даде поле за 
зараждане на различни конспиративни теории – за COVID-19, въвеждането на 5G, опазването на данните и дори 
бъдещето на Европейския съюз. 
В това безкрайно море от информация и разнопосочни теории, конференцията на Bulgaria ON AIR „Образование и 
бизнес: Иновации vs. конспирации“ ще отговори на въпроса дали е достатъчно да знаем много, за да научим истината. 
Заради разпространението на коронавируса, тази година 11-тото издание на конференцията „Образование и бизнес“ ще 
се проведе онлайн. Тя ще се излъчи на 20 октомври, от 19:30 часа в ефира на Bulgaria ON AIR  и Bloomberg TV Bulgaria, 
както и на сайтовете Bgonair.bg, Bloombergtv.bg, Investor.bg, Dnes.bg. 
Онлайн изданието на „Образование и бизнес: Иновации vs. конспирации” ще търси отговори на въпросите, свързани с 
бъдещето на човечеството, образованието и бизнеса в условията на навлизането на изкуствения интелект. 
Проф. Христо Пимпирев ще разясни защо според него полярните региони са бъдещето на човечеството. За банката на 
новото поколение ще говори Стефан Григоров, директор дирекция „Стратегия, трансформация и иновации“ в ОББ. 
Каквото и да е бъдещето, едно е ясно – то ще се нуждае от креативни личности. Как да си създадем, ще отговори Мая 
Калчева, маркетинг мениджър на Neterra. 
Пандемията оказа сериозна промяна и върху образованието както у нас, така и по целия свят. Как новата реалност 
промени обучението и какво още да очакваме от дигиталната революция в образованието ще коментират Елена 
Немцова, президент на Частно училище „ЕСПА“, Илия Кардашлиев, финансов директор на Американския университет в 
България, и Владимир Кръстев, изпълнителен директор на издателство Просвета Либри. 
Онлайн конференцията „Образование и бизнес: Иновации vs. конспирации” ще се фокусира и върху ролята на 
изкуствения интелект в бизнеса, опазването на данни и суперкомпютрите. Гости в студиото ще бъдат проф. Силвия 
Илиева, директор на Gate Institute, и проф. Леандър Литов. Къде са пресечните точки между академиите и бизнеса ще 
очертае проф. д-р Миглена Темелкова, ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи. 
 
√ Bloomberg TV Bulgaria отбелязва петата си годишнина с кампанията „Вдъхновяващите 5“ 
Таня Кръстева, главен редактор на Bloomberg TV Bulgaria, Бизнес старт, 19.10.2020  
Единствената бизнес телевизия у нас Bloomberg TV Bulgaria отбелязва петата си годишнина по един специален и 
различен начин, протягайки ръка на стартъп общността у нас с кампанията „Вдъхновящите 5“. Това каза главният 
редактор на телевизията Таня Кръстева в предаването „Бизнес старт“ с водещ Живка Попатанасова.   
„За пет години доказахме, че можем да следваме мисията си - да предлагаме полезна информация, коментари и 
анализи, да показваме визия за развитие, така че да помогнем на нашите зрители да вземат решения, които да 
повишат благосъстоянието им“. 
По думите на Таня Кръстева екипът е доказал спазването и отстояването на стандартите на Bloomberg LP на ежедневна 
база. 
„Проучване сред нашата аудитория показва, че именно хората, които взимат бизнес решения ни гледат и разчитат 
на нас“. 
Главният редактор на Bloomberg TV Bulgaria подчерта, че през всичките пет години младите хора също присъстват 
неотменно в телевизията, като се отделя значително ефирно време, за да разкажат те за своите постижения и за това в 
каква среда искат да живеят и да се развиват. 
„В една много предизвикателната година решихме да заявим още веднъж нашата подкрепа към предприемачите с 
кампанията, която започваме – Вдъхновяващите 5.  Победителите в кампанията  ще спечелят менторство от 
едни от най-изявените хора в нашата предприемаческа общност."  
През тази година Bloomberg TV Bulgaria си постави за цел да подкрепи бизнеса чрез специалната рубрика Бизнесът срещу 
Covid-19, както и чрез подкастове на различна тематика – технологична и финансова, като предстоят подкастове и на 
предприемаческите теми. 
5-тата годишна конференция на Bloomberg TV Bulgaria – The Next Big Thing през 2021 г. се провежда чрез излъчване 
онлайн от студиото на телевизията. Първото издание на конференцията беше на 15 октомври, когато бяха дискутирани 
предизвикателствата и перспективите през българската икономика. Следващите издания са на конференцията са на: 
22 октомври: Въздействието на пандемията върху биотехнологичната индустрия; 
29 октомври: Космически иновации и наука; 
5 ноември: Политически и икономически промени – общ преглед. 
За повече информация за кампанията „Вдъхновяващите 5“ следете уебсайта на Bloomberg TV Bulgaria bloombergtv.bg 
 

https://edu-business.info/
https://edu-business.info/
https://www.bloombergtv.bg/
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√ Минчо Коралски: Пазарът на труда у нас има нужда от хората с увреждане 
Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания и бивш социален министър, Бизнес 
старт, 19.10.2020  
Хората с увреждане не са нетрудоспособни хора, а напротив - високо квалифицирани лица, от които българският пазар на 
труда има нужда. Това заяви Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания и бивш 
социален министър, в предаването "Бизнес старт", с водещ Живка Попатанасова. 
"След година в действие се забелязват пропуски в Закона за хората с увреждание - най-вече в модела на ТЕЛК. 
Приравняването на степента на увреждане и работоспособността на даденото лице не е правилният подход - в 
ядрото на всяка политика трябва да е налице както обществена интеграция на хората, така и приспособяването 
им на трудовия пазар. Сред хората с увреждане има високо квалифициран персонал и това погрешно приравняване 
трябва да се адресира. 
Минчо Коралски поясни, че основният механизъм за наемане на хора с увреждане е квотният, засягащ предприятия с над 
определен брой персонал, но той не и единственият - "като е налице и национална програма за финансиране на 
центрове за заетост за хора в тежко положение". 
От разговора стана ясно, че Националната стратегия за хора с увреждания 2021-2030 г. е изцяло базирана на Конвенцията 
на ООН за правата на хората с увреждания, като има за цел да изгради държавна агенция, която да бъде координаторът 
на всичките политики и реформи в социалния сектор.  
"Сред тези реформи са отпадането на инивидуалната цялостна оценка, необходима за отпускане на месечната 
медицинска помощ, както и промяна в процеса на доставяне на лекарства от НЗОК, което досега се ръководеше от 
Агенцията за хората с увреждания" 
Поради пандемичната криза гостът заяви, че държавната агенция ще старира през 2022 г. - с година по-късно, отколкото 
е било планирано. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ България изостава в роботизацията и автоматизацията, но има възможност за развитие 
Георги Грозданов, ръководител, Инженерен център на Фесто, и Христо Гилищаров - управител, FANUC Bulgaria, 
Смарт час, 19.10.2020  
България малко изостава по ниво на роботизация и автоматизация спрямо страните от Централна и Източна Европа, но 
имаме възможност за развитие. Около това мнение се обединиха Георги Грозданов, ръководител, Инженерен център на 
Фесто, и Христо Гилищаров - управител, FANUC Bulgaria, в предаването “Смарт час” с водещ Живка Попатанасова. 
Грозданов отбеляза, че от водещо значение у нас е да имаме подготвени кадри за сферата. Според него процесът трябва 
да започне от ученическите години. 
“Фирмите и правителството трябва да осъзнаят, че за да имаме повече експерти, трябва да тръгнем от 
учениците”. 
Той очаква секторите, в които автоматизацията ще е най-заложена, да включват автомобилната индустрия, медицината и 
електрониката. 
“Роботизацията няма да вземе връх над човешкия труд, тя по-скоро ще бъде придатък”, изтъкна Грозданов. 
“Хората няма да са ненужни, идеята е да има инвестиции в тяхното обучение и нов тип работа за тях”. 
Христо Гилищаров отбеляза, че темпът на автоматизация и роботизация у нас нараства на годишна база след удара на 
пандемията. 
“Необходима ни е посока и индустия, която да изтегля останалата част като локомотив... Чехия може да се 
похвали с над 170 робота на 10 хиляди заети в индустрията. В България този параметър е 10-15”. 
Гостите разказаха и за предстоящото събитие Robotics Strategy Forum 2020. 
Вижте целия разговор във видео материала. 
 
√ EY: България да преосмисли отношението си към данъкоплатците, за да остане атрактивна дестинация 
Милен Райков, съдружник „Данъци и право“ в EY за България, Албания, Косово и Северна Македония, „В развитие“, 
19.10.2020  
За да останем атрактивни като дестинация, трябва да преосмислим отношението си към данъкоплатците, заяви Милен 
Райков, съдружник „Данъци и право“ в EY за България, Албания, Косово и Северна Македония, в предаването „В 
развитие“ с водещ Делян Петришки. 
По думите на Райков това е въпрос на узряване на данъчната система, като той подчерта, че сега е моментът за 
проактивност и преосмисляне на данъчното облагане.  
"Дебатът трябва да е към какво да насочим облагането, колко ще ни струва самото събиране на данъците. В света 
тенденцията е за ревизии по изцяло електронен път, като по този начин се правят проверки без проверяваният да 
разбира".  
"Има много хора, които работят за себе си, работят дистанционно – тези хора могат да бъдат задържани тук, като бъдат 
създадени условия за благоприятна данъчна политика. Трябва да започнем да мислим за нови възможности, да мислим 
предприемчиво и да привличаме тези, които са мобилни", обясни съдружникът в EY.  
"Данъчните мерки, които предприехме не се разминават значително от тези на другите страни членки на ЕС, въпросът 
обаче е какви ще са последващите решения за справяне с кризата", каза още Милен Райков.  

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/83611-mincho-koralski-pazarat-na-truda-u-nas-ima-nuzhda-ot-horata-s-uvrezhdane
https://www.bloombergtv.bg/a/44-smart-chas/83642-balgariya-izostava-v-robotizatsiyata-i-avtomatizatsiyata-no-ima-vazmozhnost-za-razvitie
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Гостът подчерта, че България трябва да насочи вниманието си към предлагане на по-добри условия за чуждестранни 
инвестиции у нас, тъй като международните компании търсят добри условия и добре подготвените кадри, а не евтина 
работна ръка. 
Райков коментира, че намаляването на ДДС за конкретни сектори е добре, че е временно, тъй като се създава 
предпоставка за допълнителни недоволства от други сектори. 
"По интересният въпрос е дали намаленото ДДС повишава потреблението, след като то зависи от други 
фактори".  
Милен Райков коментира и промените в плана на ЕС за справедливо и опростено данъчно облагане, като подчерта, че 
сред приоритетите на ЕС са опростяване на данъците в бизнес средата, справянето с данъчни измами и използването на 
данъчното облагане като инструмент за неутралност по отношение на климата. 
 
√ Лагард: ЕС трябва да обмисли дали да не използва фонда за възстановяване като постоянен инструмент 
Надявам се, че ще има дебат и за общ бюджетен инструмент за еврозоната, заяви гуверньорът на ЕЦБ  
Европейските лидери трябва да обмислят възможността фондът за възстановяване на стойност 750 млрд. евро да се 
превърне в постоянен инструмент, заяви гуверньорът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, цитирана 
от Bloomberg. 
„Инстументът за възстановяване е в отговор на извънредна ситуация“, заяви Лагард в интервю за френския вестник Le 
Monde, публикувано на сайта на ЕЦБ в понеделник. „Трябва да обсъдим възможността той да остане в европейския 
набор от инструменти, за да може да се използва отново, ако възникнат подобни обстоятелства“, добави тя. 
„Надявам се, че ще има дебат и за общ бюджетен инструмент за еврозоната и че той ще бъде обогатен от настоящия ни 
опит“, коментира още Лагард. 
Въпреки че ЕЦБ отдавна призовава за общ бюджет на еврозоната, коментарите на Лагард са отвъд нейното предишно 
изказване, че фондът за възстановяване е „еднократен“ инстумент - позицията, която тя изрази пред Европейския 
парламент миналия месец. Тогава Лагард отговори на въпрос на нидерландски депутат, който я попита дали смята, че 
фондът трябва да бъде постоянен - нещо, на което Нидерландия се противопоставя. 
Фискалната подкрепа беше ключов елемент за овладяване на икономическата криза в региона, заедно с паричните 
стимули. На фона на нарастващите опасения около влошаващата се здравна ситуация, която може допълнително да 
забави икономиката, Лагард обеща, че ЕЦБ все още има възможността да избере политически решения, ако е 
необходимо. 
„Опциите в нашия набор от инструменти не са изчерпани“, заяви Лагард. „Ако трябва да се направи повече, ще направим 
повече“, категорична беше тя.  
Напоследък политиците са загрижени и за темповете на възстановяване. По-малко от две седмици преди следващата 
среща на ЕЦБ, перспективите за еврозоната се влошиха бързо, след като държавите наложиха вечерен час и други 
ограничения, за да спрат разпространението на вируса. 
„След подобряването, което видяхме през лятото, възстановяването беше неравномерно, несигурно и непълно и сега 
рискува да загуби скорост“, каза Лагард. „Ще следим отблизо индикаторите през цялата есен“, добави гуверньорът.  
Тя допълни още, че има причини да вярва, че изменението на климата ще повлияе на паричната политика през 
следващите години, като предупреди, че преходът към по-екологична икономика ще доведе до промени във възгледите. 
 
√ Централните банки все ще трябва да намерят изход от масивните стимули 
Инвеститорите може и да се окажат недоволни, когато централните банки се опитат да ограничат 
количествените облекчения и други стимулиращи мерки  
Федералният резерв и други централни банки ще разберат, че откъсването от фискалните стимули няма да е лесно, след 
като си партнират с правителства и финансови пазари при предотвратяване на депресията, предизвикана от пандемията, 
пише Bloomberg. 
Инвеститорите може и да се окажат недоволни, когато централните банки се опитат да ограничат количествените 
облекчения и други стимулиращи мерки. 
Проблемът не е належащ и вероятно един централен банкер би се радвал да го направи, ако това означава, че 
икономиките са силни. 
На фона на забавяне на растежа на световната икономика и втората вълна от коронавирус фокусът на представителите 
на Международния валутен фонд и Световната банка по време на срещите им миналата седмица беше върху 
осигуряване на по-голяма подкрепа за световната икономика, а не за по-малко.  
Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл многократно настоява за по-голяма финансова подкрепа, докато 
икономиките не излязат от кризата. 
 „Възстановяването ще бъде по-силно и ще се движи по-бързо, ако паричната и фискалната политика продължат да 
работят рамо до рамо“, каза той на бизнес икономистите на 6 октомври. 
Ако Федералният резерв и другите централни банки намалят извънредните стимули в този момент, продължаващият 
поток от ликвидност може да стимулира балоните на активи и дори твърде бързото ускоряване на инфлацията. 
Проблемът може да започне, след като ваксината бъде одобрена и разпространена, и американската и световната 
икономика започнат да се нормализират. 
Ребека Патерсън, директор на инвестиционните изследвания в Bridgewater Associates, каза, че вижда известни аргументи 
в това, че САЩ ще видят по-бърза инфлация поради продължаващия фискален стимул. 
„Независимо дали ще се случи или не, подготовката за този рисков сценарий е доста важна“ каза тя. 
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Патерсън заяви, че икономическата политика е навлязла в нова парадигма, като независимите централни банки и 
правителства работят в тясно сътрудничество за борба с пандемията. 
Бившият губернатор на Федералния резерв Рандал Крошнер допълни по темата, че големите дългове, които 
правителствата натрупват, „ще затруднят централните банки да повишават лихвените проценти, когато почувстват нужда 
от това“, защото по този начин ще увеличат разходите по заемите. 
Централните банкери изкупуват държавни облигации, докато отговарящите за фискална политика издават повече от тях, 
за да финансират огромни бюджетни дефицити.  
"Пазарът на облигации вече е толкова голям, че може да не успее да функционира самостоятелно по време на стресови 
ситуации", смята Рандал Крошнер. 
В момента Фед изкупува държавни ценни книжа на стойност около 80 млрд. долара всеки месец. 
Лидерите на централните банки от Европа, Япония и Великобритания подчертаха значението на поддържането на 
независимостта на техните институции на виртуален международен банков семинар в неделя. 
Андрю Бейли, управител на Английската централна банка, заяви, че независимостта на централните банки не е нарушена 
от тяхната съвместна работа с правителствата по време на борбата с последствията от коронавируса. 
 
√ Нидерландия и Дания имат най-добрите пенсионни системи в света 
Тайланд пък се озова дъното на класацията 
Нидерландия и Дания затвърдиха позициите си на страните с най-добри пенсионни системи в света, става ясно от 
годишно изследване, цитирано от Bloomberg. 
Двете страни отново заеха водещите места в "Индекса на глобалната пенсионна система" (Mercer CFA Institute Global 
Pension Index), като получиха похвали за това, че не позволяват на гражданите да източват сметките си по време на криза. 
 

 
Най-добрите и най-лошите пенсионни системи в света.  

Графика: Mercer CFA Institute Global Pension Index 
 
Резултатите на 20 от изследваните страни или половината се понижават през тази година, докато светът се бори с 
икономическите последици от коронакризата. Глобалната рецесия доведе до свиване на пенсионните вноски, по-ниска 
инвестиционна възвращаемост и по-високи нива на правителствения дълг в много страни. 
„Това неизбежно ще се отрази на бъдещите пенсии, което означава, че някои хора ще трябва да работят по-дълго, а 
други ще трябва да се примирят с по-нисък жизнен стандарт в пенсионна възраст“, заяви Дейвид Нокс, автор на доклада 
и старши партньор в Mercer. 
Нокс посочи, че пенсионните системи като тези в Австрия и Италия, които не са изградили значителни частни фондове, 
вероятно ще бъдат изложени на натиск. Двете страни се класираха на съответно 28-о и 29-о място и оценки C. 
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Състоянието на пенсионните системи се влошава в над половината от раздглежданите страни.  

Графика: Mercer CFA Institute Global Pension Index 
 
В изследването от 39 страни Япония се нарежда на 32-о място с оценка D - която разкрива „основни слабости и/или 
пропуски, които трябва да бъдат отстранени“. Основната препоръка включва повишаване на пенсионната възраст, тъй 
като продължителността на живот продължава да се увеличава в страната. 
Тайланд и Аржентина са двете страни в дъното на класацията, като те трябва да повишат подкрепата си за най-бедните и 
да подобрят управлението на частните пенсионни фондове, става ясно от доклада. 
 

 
Нидерландия има най-добрата пенсионна система в света, Тайланд - най-лошата.  

Графика: Mercer CFA Institute Global Pension Index 
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САЩ се нареждат на 18-о място с оценка C+, което значи, че системата им има добри характеристики, “но също така и 
големи рискове и/или недостатъци, които трябва да бъдат отстранени". 
Допълнително протеснение през тази година идва и от е решението на някои правителства, включително на Австралия и 
на Чили, да позволят на гражданите да изтеглят спестяванията си по-рано. 
„Въпреки че тези мерки облекчават краткосрочната финансова тежест за гражданите, те компрометират спестяванията в 
бъдеще“, заяви Джанет Ли от Mercer.„Последиците ще бъдат огромни и могат да създадат вълнообразен ефект на 
социалните и икономическите фронтове“, добавя експертът. 
 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
 
√ Ремонтът на първите 12 км от АМ „Тракия“ в платното за Бургас ще приключи в края на октомври – началото на 
ноември  
Предвижда се ремонтът на първите 12 км от автомагистрала „Тракия“ в платното за Бургас да приключи в края на 
октомври - началото на ноември. Ако времето позволи, след това строителните работи в посока Бургас ще продължат в 
40-километровия участък от Оризово до Стара Загора. Когато завърши ремонтът на платното за Бургас, през следващата 
година ще се ремонтира и платното към София. 
Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на парламентарен 
контрол миналия петък. 
За целия участък от 52 км от магистралата е изготвен технологичен проект, съгласуван от Института по пътища и мостове. 
Контролът при извършването им ще бъде осъществяван от териториалните структури на Агенция „Пътна инфраструктура“ 
и при необходимост от Института по пътища и мостове. 
Министър Аврамова обясни, че ремонтът се изпълнява от дружеството „Автомагистрали“ ЕАД, с което АПИ има сключен 
договор след проведена открита процедура по ЗОП за определяне на изпълнител за извършване на поддържане 
(превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи) на АМ „Тракия“ на територията на Областните пътни 
управления София, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора. 
Стойността от 89 млн. лв. е за ремонта на 52 км от автомагистрала „Тракия“ и е в резултат на остойностяването на 
количествата, заложени в изготвения и одобрен технологичен проект, разработен на база пазарни цени на материали и 
труд, свързани и с договорите, сключени с фирмите, които ще изпълняват както ремонтни дейности на магистралата, така 
и подмяната на пътните знаци, на хоризонталната маркировка, на ограничителните системи, каза още министърът в 
отговор на друг въпрос. Общата стойност включва около 70 млн. лв. за ремонт на пътното платно за участък от 52 км, а не 
от 40 км, както беше планирано по-рано, средна разделителна ивица, отводняване и колекторна система в средната 
разделителна ивица. Около 4 млн. лв. са за подмяна на пътните знаци, хоризонталната маркировка в двете платна (за 
Бургас и за София) или общо 104 км. 15 млн. лв. са за подмяна на ограничителните системи за пътища в средната 
разделителна ивица и в банкета за целия участък от 52 км. 
Ремонтът на първокласния път от кв. „Kняжево“ до пътен възел  „Даскалово“ ще започне през 2021 г. В момента 
пътищата се подготвят за предстоящите зимни месеци. След приключване на зимното поддържане и осигурено 
финансиране, планираните ремонтни работи ще бъдат изпълнени, информира още министърът по време на 
парламентарния контрол. 
По възлагане на АПИ фирмата изпълнител по договора за поддържане на републиканските пътища на територията на 
Областно пътно управление – Перник, изготви технологичен проект за превантивен ремонт на 4,38 км от републиканския 
път София – Даскалово – Дупница в участъка от границата с област София до кръговото кръстовище с автомагистрала 
„Струма“. Съгласуваният от Института по пътища и мостове проект предвижда технологично фрезоване, направа на 
предварителни ремонти, полагане на неплътен асфалтобетон, армираща геомрежа, плътен асфалтобетон, подмяна на 
всички бетонови бордюри, изграждане на банкети, почистване на колекторни системи и водостоци, отводнителни окопи 
с дренаж. Стойността на превантивния ремонт е 6 787 768 лв. Ще бъдат монтирани нови ограничителни системи, 
вертикална сигнализация и положена хоризонтална маркировка на обща стойност 1 260 500 лв.  Изготвен е работен 
проект за реализацията на системата за електронно реверсивно движение в участък от първокласния път. Изпратен е в 
Столична община за съгласуване, след което следва да се съгласува и от Държавна агенция „Безопасност на движението 
по пътищата“. Проектът ще бъде остойностен и ще се пристъпи към изграждане на системата на терен. 
 
√ Близо 800 хил. евро от Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република 
Северна Македония се отпускат за проекти за развитие на туризма и опазването на околната среда  
Проекти на организации от Невестино, Дупница и Благоевград и партньорите им от  Щип и Берово, Република Северна 
Македония, ще бъдат подкрепени с близо 800 000 евро от  Програмата за трансгранично сътрудничество „България – 
Северна Македония“ 2014-2020 г. след прехвърляне на свободен ресурс към Приоритетните оси „Туризъм“ и „Околна 
среда“. Средствата ще бъдат достъпни след успешно приключване на процедурата по изменение на програмата с 
одобрението на Европейската комисия. Това стана ясно по време на онлайн заседание на Съвместения комитет за 
наблюдение на трансграничната програма. 
 Форумът бе съпредседателстван от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница 
Николова и Зоран Димитровски – заместник-министър на местното самоуправление на Република Северна Македония. 
Участие взе и Клаудия Фойрле от Главна дирекция „Регионална и градска политика“ в Европейската комисия. 
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„Дългогодишната ни съвместна работа по програмата доказа нейното значение за развитието на трансграничния регион, 
разкриване на богатото културно, историческо и природно наследство и създаването на близки социално-икономически 
потенциали“, посочи зам.-министър Николова. Тя съобщи, че от началото на настоящия програмен период между двете 
държави са финансирани 65 проекта за близо 15,5 млн. евро.  По думите ѝ успешните резултати до момента дават добра 
основна за изработване на обща визия за развитие, стабилност, регионална и европейска интеграция и през новия 
програмен период. „Институциите и организациите от двете страни на границата продължават да търсят и намират 
ефективни и устойчиви решения на конкретни общи проблеми, да развиват и поддържат партньорства, да изпълняват 
успешно съвместни проекти и имат съвместни намерения за разширяване на областите на трансгранично 
сътрудничество“, каза още зам.-министър Николова. 
В рамките на заседанието бяха отчетени и резултатите от подготовката на трансграничната програма за новия период 
2021-2027 г.,  нейните  цели и приоритети в подкрепа на балансираното развитие на трансграничния регион. 
Представителят на ЕК и участниците в Комитета за наблюдение подкрепиха реализирането на стратегическия проект за 
изграждане на граничния пропускателен пункт „Клепало” между Република България и Република Северна Македония, 
който ще свърже община Струмяни и Берово.  Индикативната му стойност е около 4 млн. евро принос от ЕС, който ще 
бъде допълнен от национално съфинансиране. Със средствата ще бъде изграден липсващият пътен участък до границата, 
както и съоръженията, необходими за пункта, а от страна на република Северна Македония се предвижда 
рехабилитация на готовите трасета и модернизация на изградените гранични съоръжения. През последните няколко 
години страната ни е обновила повече от 21 км пътища, водещи към пункта, като остава да бъдат изградени още около 
8,8 км. Очаква се още през 2021 г. да започне проектирането. 
Подкрепа получи и другото стратегическо направление за новия програмен период – за създаването на фонд за малки 
проекти, който да финансира с евросредства малкия и среден бизнес от двете страни на границата. Той ще подпомага 
фирмите да модернизират производството си, да го дигитализират, както и да обновят мощностите си, за да достигат до 
по-големи пазари. 
 
БНТ 
 
√ Борисов проведе телефонен разговор с американския зам.-държавен секретар Кийт Крач  
"Инициативата "Три морета“ се развива много бързо политически и икономически благодарение на подкрепата на САЩ 
и ентусиазма на страните членки. Това показва, че има политическа воля за подобряване на условията за развитие на 
страните от региона.“ 
Това заяви министър-председателят Бойко Борисов в телефонен разговор със заместник-държавния секретар по 
икономическия растеж, енергетика и околна среда на Държавния департамент на САЩ Кийт Крач. 
Българският премиер припомни, че миналия месец правителството ни прие решение да бъдат внесени 20 милиона евро 
в инвестиционния фонд на Инициативата и назначи национален координатор. "Желанието ни е да повишим 
икономическия просперитет не само на страните между Балтийско, Адриатическо и Черно море, но и на цяла Европа и с 
оглед на текущата ситуация, за облекчаване на сериозните икономически, финансови и здравни проблеми, причинени от 
пандемията Covid-19“, изтъкна в разговора Бойко Борисов. 
По време на разговора българският министър-председател Бойко Борисов и заместник-държавният секретар на САЩ 
Кийт Крач бяха единодушни в необходимостта от укрепване на активното двустранно енергийно сътрудничество. През 
юни тази година американската страна предложи подписването на двустранен Меморандум за стратегическото 
сътрудничество в областта на ядрената енергия за граждански цели. "За България ядрената енергетика играе важна роля 
за гарантиране на националната, регионална и европейска енергийна сигурност, като в същото време предоставя 
енергия на достъпни цени и е ключов елемент за преминаване към нисковъглеродна икономика“, изтъкна българският 
премиер Борисов. 
В хода на разговора между премиера Борисов и заместник-държавния секретар Крач беше обсъдена и възможността за 
засилване на сътрудничеството по линия на 5G. През януари тази година Европейската комисия публикува документ със 
стабилни и всеобхватни мерки за координиран подход на ЕС към 5G мрежите. По темата си сътрудничат Европейският 
съюз, САЩ и НАТО, като целта е намиране на оптимални решения предвид важността на темата в контекста на 
свързаността и сигурността. 
 
√ Зам.-министър Николова: Влагаме над 1,483 млрд. евро за развитие на регионите и икономиката в следващите 7 
години  
Балнео и спа курортите, както и хотелиерският бизнес в страната ще имат достъп до евросредства за изпълнение на 
проекти по Оперативна програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г. Те ще могат да получат финансиране за 
изпълнение на важни инфраструктурни проекти под формата на интегрирани инвестиции в партньорство с други, най-
малко три, заинтересовани страни. Това съобщи в Сандански заместник-министърът на регионалното развитие и 
благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова, която се включи в кръгла маса на 
тема "Българските балнеокурорти – устойчиви европейски здравни дестинации" и представи възможностите за 
подобряване на инфраструктурата в туристическите дестинациите. Във форума, организиран от "Български съюз по 
балнеология и СПА туризъм", участваха представители на асоциацията, кметове на общини от страната и др. 
Зам.-министър Николова информира, че средствата, с които ще разполага програмата, са около 1,483 млрд. евро, като 
към тази сума ще се добави и национално съфинансиране. Очаква се още от средата на следващата година по 
програмата да може да се кандидатства с проекти. 
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"Туризмът е сред основните приоритети на новата оперативната програма, като ще разчитаме на сектора да повлияе 
положително в развитието на малките населени места, където има най-големи дисбаланси", заяви Николова. В тази 
връзка тя посочи, че ресторантьори и хотелиери, като представители на бизнеса, ще могат да изпълняват различни 
типове дейности и мерки в подкрепа на икономическия сектор и повишаване на стандарта на живот и доходите в 
регионите. Проектите трябва да включват комбинация на различен тип мерки - изграждане на съпътстваща 
инфраструктура, облагородяване на околните пространства, мобилност, свързаност, достъпност до самите 
балнеокурорти. "Разчитаме туристическият бизнес да допринесе за добри проектни идеи, които да носят по-висока 
стойност за територията и силен икономическия прираст", каза Николова. 
Заместник-министърът напомни още, че в страната няма да има населени места без достъп до еврофинансиране, така че 
всички туристически общини ще имат възможност за изпълнение на проекти, включително и коопериране на 
туристически организации между градски и селски общини. 
В новия програмен период освен културния туризъм, на фокус ще са и социалният и здравен туризъм, които също ще 
получават европейско финансиране. Предвидени са мерки, насочени към рехабилитация, възстановяване и долекуване 
на възрастни хора. Заложена е и възможност за реализиране на нова инфраструктура за домовете за стари хора. 
Заместник-министърът коментира още, че овен инвестиции в инфраструктура, икономическият сектор в туризма ще 
получи подкрепа за лесен достъп до нисколихвени кредитни линии, грантове и др. Браншът ще може да разчита и на 
средства в подкрепа на рекламата и популяризирането на природни забележителности, както и линия за обучение и 
подготовка на кадри за различните туристически обекти. 
 
Мениджър 
 
√ Президентът Радев прие домакинството на инициативата "Три морета"  
Българският държавен глава Румен Радев прие домакинството на инициативата "Три морета" от естонската страна. Това 
стана в началото на пресконференцията в рамките на виртуалната среща на върха на инициативата вчера в Талин. 
Президентът на Естония Керсти Калюлайд обяви, че следващата среща на върха ще се състои идното лято в София и 
предаде символично знаме на "Три морета" на президента Румен Радев като следващия домакин, предаде БТА. 
Под ръководството ви Естония успя през тази година и половина да превърне тази инициатива в напълно развита 
платформа за регионално сътрудничество, каза президентът Радев и добави, че Естония е вдигнала високо летвата и 
очакванията към България са по-големи.  
България не е фокусирана само върху текущите предизвикателства, а искаме да фокусираме внимание върху 
предизвикателствата на бъдещето. Ще продължим да укрепваме политическия диалог на най-високо ниво. Ще 
продължим да развиваме заедно с вас инструменти и механизми за подобряване на процеса на взимане на решения в 
нашата инициатива, което е от жизнена важност за привличане на средства, за да направим така, че все още 
колебаещите се страни да участват в Инвестиционния фонд.  
Най-голямото предизвикателство е да определим кои проекти са печеливши и как да се придвижим по-бързо от 
политическо говорене към реални действия и осъществяването им, заяви българският президент. С поглед в бъдещето, 
България ще привлича вниманието ви върху това как да свържем нашия научен и образователен потенциал чрез 
изграждане на солидна научна и образователна инфраструктура, каза Румен Радев. Той отново посочи, че не разглежда 
инфраструктурната свързаност като финална цел, а като средство за постигане на истинската цел на усилията - бърз и 
устойчив икономически растеж и постигане на социално и икономическо сближаване със Запада.  
Радев открои и тезата си за географското разширяване на инициативата и за възможните ползи от съседни и партньорски 
страни. В отговор на въпрос той посочи, че Гърция и Кипър са естествени партньори и изрази увереност, че ще се 
присъединят рано или късно.  
Президентът на Естония Керсти Калюлайд каза, че избухването на епидемията от новия коронавирус не е подминало и 
страната й и в резултат на това днес за първи път се прави виртуална среща на върха на "Три морета". Имахме година на 
консолидация, обобщи Калюлайд. Тя открои създадения инвестиционен фонд, с който вече са се ангажирали участници в 
инициативата, както и САЩ. "Умната" свързаност, надявам се, ще стане стандарт в бъдеще, каза президентът на Естония, 
която определи инициативата като жизнена и спомагаща за изграждането на по-силна, "по-зелена","по-умна" и по-
богата Европа. 
Засегнати сме от пандемията. В този контекст регионът на "Трите морета", с квалифицираната си работна ръка и 
подобрена инфраструктура може да играе важна роля в създаването на нови вериги за доставки и преодоляване на 
кризата, каза президентът на Полша Анджей Дуда. Пандемията показа също нарастваща нужда от дигитални решения, 
страните от инициативата имат потенциала да станат дигитални инфлуенсъри, каза Дуда и открои напредъка на Естония в 
тази област. Приехме съвместно изявление, в което се съгласяваме да развиваме още региона заедно с 
евроатлантическите ни партньори, обяви Дуда. 
Разширената енергийна инфраструктура ще доведе не само до директни икономически ползи като работни места и по-
ниски цени на енергията за потребителите, но и до ползи, свързани с енергийната сигурност, намалявайки зависимостта 
от който и да е отделен доставчик на енергия, заяви заместник-енергийният министър на САЩ Марк Менезес, който 
участва в пресконференцията от Вашингтон. 
Инициативата "Три морета" възниква през 2015 г. и обединява 12 европейски държави, разположени между 
Адриатическо, Балтийско и Черно море. Целта е чрез съвместни проекти да се насърчи сътрудничеството за 
инфраструктурна, дигитална и енергийна свързаност, за постигане на устойчивост и икономически растеж. 
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√ За първи път над 1000 новозаразени с COVID-19 за едно денонощиe  
1024 са новите случаи на COVID-19 у нас за последното денонощие при направени 4406 PCR теста. Това означава, че 
положителни са малко над 23 % от пробите. Така общият брой на регистрираните случаи на коронавирус в страната става 
30527, от които 12366 са активни, сочат данните, публикувани на Единния информационен портал. 
Най-много са новозаразените в София - 292. Следват Пловдив със 109 и Благоевград с 60. 
В болница са настанени 1562 пациенти, от които 88 са в интензивни отделения. 
22 души са изгубили битката с болестта през последното денонощие, като така броят на починалите от началото на 
епидемията у нас става 1008. 
За последните 24 часа са излекувани 210 души, a оздравелите от началото на пандемията стават общо 17153. 
 
√ Министърът на икономиката разпореди ускоряване и разширяване на програмата за ликвидност към ББР  
Министърът на икономиката Лъчезар Борисов разпореди ускоряване и разширяване на „Програма за портфейлни 
гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната 
ситуация и епидемията от СOVID-19“, приета от Министерски съвет и възложена за изпълнение на Българска банка за 
развитие (ББР). 
За последните 2 месеца, мярката, касаеща подкрепата на физически лица към ББР е реализирала усвояемост в размер на 
85 млн. лв., с които са подпомогнати над 20 хил. физически лица. Извън това ББР въздейства на бизнеса чрез своя 
програма, чрез която са усвоени над 80 млн. лв. към близо 600 фирми. 
В тази връзка, изхождайки от преминаването на епидемиологичната в икономическа криза, министър Борисов проведе 
разговори с работодателските организации, както и с останалите ресорни министри в търсене на още по-ускорено 
усвояване на капитала. Бяха направени и пазарни тестове с търговските банки-партньори. В резултат бяха изготвени 
и  препоръки за разширяване обхвата на Програмата. 
Министерството на икономиката ще внесе за обсъждане в Министерски съвет следните предложения: 

•  Да се разшири обхвата на Програмата чрез осигуряването на ликвидност и за големите предприятия с персонал 
над 250 души, годишен оборот, който превишава 97 500 000 лв. и/или стойност на активите, която превишава 84 
000 000 лв. 

• Да се увеличи абсолютният, максимален размер на кредита към едно и свързани лица от 300 000 лева на 1 000 
000 лева за МСП и на 2 000 000 лева за големи предприятия-търговски дружества. Налице е предложение за 
увеличаване на Лимита на гаранционни плащания от 30 % на 50 %. ББР вече се ангажира да прави ефективни 
гаранционни плащания към търговските банки в размер на 50 %, вместо на 30 % от Гарантираните портфейли от 
кредити по Програмата. 

• Да се удължи с половин година крайният срок, до изтичането на който се предоставят кредити по Програмата: от 
31.12.2020 до 30.06.2021 г. Също така да бъде удължен крайният срок, до изтичането на който може да се 
кандидатства за кредити по Програмата: от 23.12.2020 до 20.06.2021 г. Има и предложение за удължаване с една 
година на срока на дадената от ББР гаранция по портфейлите от кредити: от 5 на 6 години - това е допустимият 
максимум по Временната рамка. 

• Да се даде възможност за по-облекчен процес за преценка, от страна на търговските банки, относно 
установяването на затрудненото положение, в което са изпаднали клиентите в корона кризата. 

• Да се облекчат изискванията за усвояване на средства от кредитите, както и изискванията за предявяване на 
плащания по дадената от ББР гаранция по Програмата. Предлага се още да бъде удължен гратисният период за 
съществуващите кредити, които се включват в Гарантираните портфейли до 30.06.2021 г. включително. 

• Да се разшири обхвата на финансирането с бъдещите инвестиционни нужди на предприятията (не само на 
техните нужди от ликвидност, за оборотен капитал). Намеренията са да се даде по-голяма свобода на банките 
при определянето на нивото на обезпеченост по кредите извън гаранцията от ББР. Също така, освен намаляване 
на обезпечението, банките до могат да предоставят и алтернативно финансово предимство, изразяващо се в 
намаление на рисковия лихвен марж, което може да резултира в по-ниски лихви по кредитите, отколкото 
предвиждат вътрешните правила на банките.  

• ББР да анализира възможностите за използване на контра-гаранционния инструмент на Паневропейския 
гаранционен фонд, което ще позволи подкрепата да достигне до по-голям брой бенефициенти при подобрените 
условия. 

 
√ Емилия Масларова: Всички пенсии трябва да бъдат преизчислени  
Всички пенсии трябва да бъдат преизчислени. Това заяви пред bTV бившият социален министър в три кабинета Емилия 
Масларова. По думите й е крайно несправедливо максималният осигурителен праг да не се повишава. 
Масларова коментира предложението от следващата година минималната пенсия да стане 300 лв., а 1440 лв. – 
максималната. 
 „Има един принцип в пенсионното осигуряване, това е устойчивост, адекватност и сигурност. Ако ги наложим към 
днешна дата явно няма да бъдем достатъчно коректни ако кажем, че сме изпълнили всички тези неща. Аз считам, че при 
всички случаи в социалната и пенсионната политика администрирането на нещата по политически причини е 
несправедливо“, коментира тя. 
„Няма нищо лошо минималната пения да стане и 500 лв., и 1000 лв., но тогава когато другите пенсии се придвижат 
нагоре с аналогичния процент. Защото в противен случаи хора, работили 35-40 години, ще получат 350-400 лв., а хора, 
които нямат почти никакъв принос в осигурителната система – 300. Това демотивира“, добави Масларова. 

https://btvnovinite.bg/
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По думите й най-справедливо е преизчисляване на всички пенсии с новите осигурителни прагове. 
„Товава постъпваш коректно и към тези, които са се осигурили за една и съща длъжност, в едно и също предприятие и тн. 
преди 10 години, и тези, които са се пенсионирали днес. За мен това е справедливо“, каза бившият социален министър, 
като допълни, че изкуствено увеличаване на минималната пенсия обижда хората с дългогодишен трудов стаж. 
Тя каза още, че е важно да бъдат извадени всички социални плащания от Пенсионната система. 
„Това, което правим с минималната пенсия сега е социално плащане. Тоест, ти имаш принос в системата за 160 лв. – това 
трябва да получиш от тази система. Другото, което не ти стига до официалната линия на бедност от 369 лв. ти го дава 
системата за подпомагането. Там обаче има критерии – какво имущество имаш, какви доходи имаш, какъв ти е здравния 
статус. Има много неща, които не могат да се дават на парче“, коментира още тя. 
Бившият социален министър уточни, че в момента се работи на парче, по политически причини. Тя беше категорична, че 
бонусът от 50 лв. за всички пенсионери също не е справедлив. 
„Това са над 1 млрд. лв. Трябва да се оценява – на кого да дадеш. Това е помощ, нека не бъркаме пенсионната система, 
колкото повече пипаме в нея, толкова повече демотивираме младите хора. Казват си, че няма смисъл да се осигуряват на 
максималния праг“, заяви бившият социален министър. 
 
√ ЕС готова да работи до последната минута за търговско споразумение с Лондон  
Европейският съюз желае търговска сделка с Великобритания за Брекзит и ще работи до последната минута, за да 
постигне справедливо споразумение, но не и на всяка цена. Това заяви зам.-председателят на Европейската комисия 
Марош Шефчович след среща с британския държавен министър Майкъл Гоув, предаде Ройтерс. 
"Споразумението трябва да е справедливо и за двете страни - не възнамеряваме да подписваме споразумение на всяка 
цена", каза Шефчович пред журналисти след разговорите си с Гоув в Лондон. 
"Великобритания иска сделка до края на годината и няма да се върне на масата за преговори догодина. Много пъти 
дадохме да се разбере, че споразумението трябва да е налице преди края на преходния период и ние няма да се върнем 
да преговаряме следващата година. Нашите граждани и компании имат нужда от сигурност, а безкрайните, 
продължителни преговори няма да постигнат това", предупреди говорителят на премиера Борис Джонсън, цитиран от 
Ройтерс. 
Очаква се главният преговарящ на ЕС Мишел Барние и неговият британски колега Дейвид Фрост да се срещнат днес по 
въпроса за "формата" на преговорите, според Европейската комисия, предаде Франс прес. 
"Топката е в неговото поле", изтъкна вчера Гоув по отношение на Барние. Той увери, че вратата за преговори остава 
"открехната", ако ЕС действително промени позицията си. 
Обединеното кралство и Европейският съюз обсъждат днес "формата" на търговските си преговори след Брекзит. В 
момента те се намират в безизходица, а рискът от излизане без сделка е потенциално разрушителен за икономиките им, 
отбелязва АФП. 
В четвъртък мудните търговски преговори се ускориха, когато 27-те от общността поискаха отстъпки от Лондон, като 
същевременно казаха, че желаят да продължат преговорите за постигане на споразумение за свободна търговия преди 
началото на идната година, когато правилата на ЕС вече няма да се прилагат за Обединеното кралство. Лондон обаче 
отказа категорично, обвързвайки продължаването на преговорите с "коренна промяна на подхода" от страна на ЕС. 
Говорител на британския премиер Борис Джонсън подчерта, че за британците търговските преговори "са приключили", 
припомня АФП. 
Според агенция "Блумбърг", за да улесни преговорите, британското правителство възнамерява да се откаже от 
противоречивите разпоредби на законопроект, който би му позволил да замени някои клаузи на договора, в нарушение 
на международното право. Обявяването на този законопроект предизвика гнева на Брюксел и сериозно накърни 
доверието на европейците, които задействаха наказателна процедура срещу Лондон. Законопроектът има много 
критици и в Обединеното кралство. Те смятат, че той подкопава доверието към Великобритания на международната 
сцена.  
 
√ FT: Бюджетните дефицити в Еврозоната скачат 10 пъти заради борбата с пандемията  
Правителствата в Еврозоната са планирали тази година да навлязат "на червено" по-дълбоко от всякога, натрупвайки 
съвкупен бюджетен дефицит за близо 1 трлн. евро заради големите разходи за спешни мерки за противодействие на 
коронавирусната криза, пише днес британският в. "Файненшъл таймс". 
Проектобюджетните планове, публикувани от страните членки на уебсайта на Европейската комисия, показват, че 
валутният съюз от 19 държави ще потъне до общ фискален дефицит от 976 млрд. евро или 8,9% от брутния вътрешен 
продукт за 2020 година, според изчисления на вестника. 
Това означава, че тазгодишните бюджетни дефицити ще бъдат почти 10 пъти по-високи както от миналогидшните 
равнища, така и от прогнозите на Еврокомисията за тази година. Правителствата изчисляват, че дефицитите им ще 
останат високи дори когато икономиките им се възстановят през 2021 г. Тогава се очаква общ недостиг от малко под 700 
млрд. евро или 6% от БВП. 
Предишният пик на дефицита в Еврозоната, по данни на Европейската централна банка (ЕЦБ), бе в началото на 2010 
година, когато показателят достигна 6,6% от БВП. Това доведе до нива на държавна задлъжнялост, които разстроиха 
инвеститорите и посяха семената на последвалата криза с държавните дългове в еврозоната, припомня изданието. 
Към момента обаче има малко признаци на тревога сред инвеститорите или политиците във връзка с нарастването на 
държавните разходи и дълговите равнища. Лихвите по заемите за периферните страни от еврозоната, като Италия и 
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Гърция, спаднаха до рекордно ниски нива миналата седмица благодарение на мащабната програма на ЕЦБ за 
изкупуване на облигации. 
В сегашната ситуация, според един от водещите икономисти в УниКредит (UniCredit) Марко Вали, цитиран в 
публикацията, "правителствата нямат друг избор, освен да продължат да харчат колкото е необходимо, за да подкрепят 
икономиките си и да намалят щетите в дългосрочен план". 
 
√ Борсите в Европа започват седмицата в зелената територия  
Европейските акции регистрираха ръст в ранната търговия в понеделник, след като добрите финансови данни от 
швейцарската банка Julius Baer и холандската фирма Philips засенчиха временно притесненията от нарастващия брой на 
заразените с COVID-19 на континента и несигурността около преговорите за Брекзит, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 1,86 пункта, или 0,51%, до 369,34 пункта, след като завърши миналата 
седмица със спад. Немският бенчмарк DAX напредна с 31,59 пункта, или 0,24%, до 12 940,58 пункта.  Водещият индекс на 
Лондонската борса FTSE 100 отчете ръст от 7,09 пункта, или 0,12%, до 5 926,67 пункта. Френският показател CAC 40 се 
повиши с 40,29 пункта, или 0,82%, до 4 976,15 пункта. 
Акциите на банка Julius Baer поскъпнаха с 5,25%, след като компанията съобщи за подобряване на рентабилността за 
първите девет месеца на годината. Новината подкрепи целия финансов сектор, като акциите на банките Credit Suisse и 
UBS скочиха съответно с 3,68% и 2,59% 
Книжата на компанията за медицински технологии Philips поскъпнаха с 2,86%, след като фирмата отчете по-добър от 
очакваното ръст на нетната печалба – 340 млн. евро третото тримесечие на 2020 г. спрямо 208 млн. евро за същия 
период на миналата година. 
Очаква се печалбите на компаниите от STOXX 600 да се възстановят частично през третото тримесечие, като по данни на 
Refinitiv прогнозата е за среден спад на печалбите от 36,7% спрямо 51% през предходното тримесечие. 
Инвеститорите не губят от фокус развитието на пандемията от коронавирус в Европа, като през уикенда италианският 
премиер Джузепе Конте съобщи, че кметове в страната ще могат да налага затваря на за обществен достъп на улици и 
площади, където би могло да има струпване на хора, след 21 ч. 
Седмичен ръст в САЩ 
Водещите американски борсови индекси записаха смесени резултати в петък на фона на данните за продажбите на 
дребно, които подсигуриха минимален седмичен ръст на Уолстрийт, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 112,11 пункта, или 0,39%, до 28 606,31 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 напредна с 0,47 пункта, или 0,01%, до 3 483,81 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq се понижи с 42,32 пункта, или 0,36%, до 11 671,55 пункта. 
Трите основни индекса бяха в зеления сектор през по-голямата част от сесията, но те се разделиха с част от печалбите си 
след разпродажба в последния момент в технологичния сектор. За Dow и S&P 500 това е трети пореден седмичен рът, а 
за Nasdaq – четвърти. 
Пазарите бяха подкрепени от новината, че продажбите на дребно в САЩ са нараснали с 1,9% през септември, 
надминавайки очакванията на Dow Jones за повишение с 0,7%. При търговия на дребно, без тази с автомобили и 
мотоциклети, е отчетен ръст от 1,5%, които също е по-висок от очаквания скок с 0,4%. 
„Икономиката демонстрира силно представяне в някои сектор, но те трябва да бъдат разширени. За тези, които успяха да 
запазят работните си места, икономиката се възстановява“, коментира Куинси Кросби от Prudential Financial. 
„Въпросът е дали подадените нови заявления за помощ при безработица ще продължат да растат и дали ще продължим 
да наблюдаваме ръст на продажбите на дребно“, добави той. 
Акциите на фармацевтичният гигант Pfizer скочиха с 3,8%, след като компанията съобщи, че кандидатства за одобрение 
за извънредна употреба на ваксината си срещу коронавирус, веднага след като тя достигне определено ниво на 
безопасност. Това се очаква да се случи през ноември. 
Междувременно акциите на Amazon поевтиняха с 1,98% на фона на притесненията относно продажбите на компанията 
по време на тазгодишното събитие Prime Day. 
Резултатите в петък идват след три поредни сесии на спад на фона на несигурността около пакета от икономически 
стимули в САЩ и влошаването на пандемията по цял свят. 
Законодателите във Вашингтон продължават да изпращат смесени сигнали в посока плана за подкрепа на икономиката. 
Министърът на финансите Стивън Мнучин заяви в четвъртък, че Белия дом няма да позволи различията в позицията на 
демократите и републиканците относно размера на пакета от стимули да доведат до провал на преговорите. 
Загуби в континентален Китай и печалби на останалите борси в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно повишения в 
понеделник. Изключение бяха борсите в континентален Китай, където бе регистриран спад на фона на икономическите 
данни за третото тримесечие в страната, предаде Маркетоуч. 
Националното статистическо бюро на Китай съобщи, че брутният вътрешен продукт на страната е нараснал с 4,9% през 
последното тримесечие спрямо същия период на миналата година. Този резултат не отговори на очакванията на 
китайските икономисти, които прогнозираха скок от 5,2%. 
На този фон континенталният бенчмарк Shanghai Composite отчете спад от 23,69 пункта, или 0,71%, до 3 312,67 пункта, 
докато по-малкият измерител Shenzhen Composite се понижи с 15,91 пункта, или 0,7%, до 2 249,53 пункта. 
Хонконгският показател Hang Seng напредна със 155,47 пункта, или 0,64%, до 24 542,26 пункта. Листнатите в Хонконг 
акции на  Alibaba поскъпнаха с 1,09%, след като финтех компанията Ant Group, в която онлайн търговеца има 33% 
собственост, получи одобрение от китайските регулатори за първично публично предлагане на борсата в Хонконг. 
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Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 260,5 пункта, или 1,11%, до 23 671,13 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi регистрира ръст от 5,21 пункта, или 0,22%, до 2 346,74 пункта.. 
В Австралия индексът ASX 200 се повиши с 52,6 пункта, или 0,85%, до 6 229,4 пункта 
У нас                                                                                                                              
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно повишения в ранната търговия. Основният 
индекс SOFIX отчете ръст от 0,09 пункта, или 0,02%, до 429,92 пункта. BGBX40 се понижи с 0,08 пункта, или 0,08%, до 97,62 
пункта. BGTR30 напредна с 0,07 пункта, или 0,01%, до 484,65 пункта. BGREIT записа ръст от 0,49 пункта, или 0,36%, до 
47,62 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Президентът Радев разговаря със своя естонски колега в Талин  
Официалното посещение на президента Румен Радев в Естония продължава днес със срещи с лидерите на страната-
домакин. 
Държавният глава Румен Радев и съпругата му ще бъдат посрещнати с официална церемония пред сградата на 
президентството в Талин с естонския президент Керсти Калюлайд и съпруга ѝ. 
Радев и Калюлайд ще разговарят на четири очи, след което двете делегации ще проведат пленарни разговори. 
В рамките на визитата Радев ще се срещне с естонския премиер Юрий Ратас и с председателя на парламента Хен 
Полуаас. 
Президентът ще посети и Центъра за върхови постижения за киберотбрана на НАТО в Талин. Организацията, 
акредитирана към Алианса, е създадена през 2008 г. в подкрепа на страните-членки с експертиза в областта на 
киберотбраната. 
Официалната визита на държавния глава в Естония започна вчера, когато на церемония в Талин президентът на Естония 
символично връчи знамето на инициативата "Три морета", която България ще председателства през 2021 година. 
Инициативата, към която има и инвестиционен фонд, обединява 12 европейски държави между Адриатическо, 
Балтийско и Черно море. 
 
√ КС излиза с решение по искането на президента за конституционната комисия  
Конституционният съд ще се произнесе по допустимостта на искането на президента Румен Радев да бъде обявено за 
противоконституционно решението за създаване на временната парламентарна комисия за проекта за нова Конституция. 
Комисията беше конституирана в началото на месеца. Българската социалистическа партия и Движението за права и 
свободи отказаха да участват в нея. 
Според конституционалисти искането категорично е допустимо и такова се очаква да е решението по-късно днес. Ако 
това се потвърди, конституционните съдии ще дадат месец време на заинтересованите по делото страни, за да 
предоставят становища по спора. 
По информация на БНР решаването на казуса по същество няма да се бави и е напълно реалистично още до края на 
годината да стане ясно противоконституционно или не е решението на Народното събрание за създаването на специална 
комисия за проекта на нов основен закон. 
Първата теза застъпва държавният глава, според когото според действащата Конституция нова може да се приеме 
единствено от Велико народно събрание, а обикновеното може само да реши дали да се произведат избори за Велико 
народно събрание. 
Съдия-докладчик по конституционното дело е Анастас Анастасов, бивш депутат от ГЕРБ. 
 
√ Бюджет 2021 на общественото осигуряване на дневен ред в Надзорния съвет на НОИ  
Надзорният съвет на Националния осигурителен институт ще обсъди проектобюджета на Държавното обществено 
осигуряване за 2021 година. 
Той предвижда всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2020-а да се осъвременят от 1 юли догодина с 5 процента. 
През първите три месеца на 2021 година ще продължи изплащането на добавка от 50 лева към всички пенсии. 
Проектобюджетът на ДОО предвижда от 1 януари догодина минималната пенсия да стане 300 вместо сегашните 250 
лева, а максималната да достигне 1440 при 1200 лева сега. 
Увеличава се минималният дневен размер на обезщетението за безработица на 12 лева, както и минималният 
осигурителен доход за самоосигуряващите се - от 610 на 650 лв. 
Запазва се максималният осигурителен доход за всички осигурени над 3 000 лева, както и минималният осигурителен 
доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители остава 420 лева. 
Предвижда се средната пенсия догодина да достигне малко под 489 лева при очаквани 412 лв. за 2020 година. 
Планираните разходи за пенсии за 2021 г. са малко над 12,34 милиарда лева, което е малко над 10% от прогнозния 
брутен вътрешен продукт. 
Сумата е с 1,7 милиарда лева повече в сравнение с тази година. 
Първоначално се обмисляше вариант за диференцирано повишение на пенсиите, а именно - с 10 процента на тези от 300 
лева до прага на бедност от 369 лева , а останалите - с пет на сто по швейцарското правило. 
Предстои тепърва да се уреди нормативно намерението на управляващите, което беше лансирано преди няколко дни от 
социалния министър Деница Сачева, за раздаване на ваучери за храна на най-бедните пенсионери. 
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√ Министър Емил Димитров: За следващите три години София няма проблем с водоснабдяването  
За следващите три години София няма проблем с водоснабдяването. Язовир Бели Искър го държим малко по-ниско 
заради водата, в момента в който се ремонтира, ще го напълним. И той е пълен, и Студена е пълен, и Дяково, и още шест 
язовира. Това обясни в сутрешния блок "Денят започва" министърът на околната среда и водите Емил Димитров. 
Дяково, Студена, Искър, Бели Искър са най-пълните язовири в страната - само кажете и след две седмици почват да 
преливат, категоричен е министърът.На 27 ноември изтича срокът за регистрация на кладенците в частни дворове. Тези, 
които са готови, могат да се регистрират, но заради коронавируса, хората нямаха възможност да отидат да подадат 
документи. Затова минимум една или две години трябва да се отложи този срок, обясни Димитров. В четвъртък ще 
разговарям със земеделския министър Десислава Танева по въпроса за срока, допълни той. 
Разрешено е да се ползва до 10 кубика вода дневно и дори е безплатно. Не може обаче да имаш безплатна промишлена 
дейност. Затова ние определяме 2 стотинки на кубик, ако толкова питате, нямаме материален интерес. Не може обаче 
всеки да дупчи, където му дойде, защото има голяма вероятност да навреди на по-голям източник на водоснабдяване, 
обясни още министърът. 
Каквото падне зимата като дъжд, ще го дадем на земеделците, обеща Димитров и даде пример с язовир Ястребино - там 
има 12 милиона вода, която държим за Антоново, а ние не даваме на земеделците, при условие, че има други варианти 
за захранване на града, категоричен е министърът. 
РЗИ проверява 92 предприятия за замърсяване на въздуха в Русе 
Тази година ще има камери на много места и ще има санкции навсякъде, заяви Димитров относно замърсяването на 
въздуха от заводи в различни райони на страната. Когато някой сгреши, изобщо да не ми се сърди, допълни министърът. 
Още от началото на годината вносът на нелегални отпадъци от Италия е спрян. Всички отпадъци на София обаче в 
момента се изгарят във Враца - е как да не провалиш властта, като отидеш и спреш завода във Враца и София се напълни 
с отпадъци. Ако никой не дойде да почисти у вас, какво ще стане след три дни - ще се зарине с отпадъци. Ето това се 
цели, обясни Димитров. Хем няма виновни, хем се търси криза, заяви той. 
Пестицидите ще ги изнесем. Ще решим проблемът. Аз даже не искам в България да има пестициди, категоричен е 
Димитров. 
 
√ Логистичен щаб ще координира всички институции в битката с Covid-19  
Национален логистичен щаб с 24 часов режим на работа ще координира работата на всички институции в битката с Covid-
19, а страната ще бъде разделена на 6 основни района. Това заяви министърът на здравеопазването Костадин Ангелов 
след завършилото късно снощи заседание на областния кризисен щаб в Благоевград. 
След обиколката си във всички болници на територията на областта, здравният министър констатира по-сериозни 
проблеми с дефицита на лекари и медицински специалисти в общинската болница в Гоце Делчев. 
Решението към момента е студентите по здравни грижи от Югозападния университет , както и лекарите-специализанти 
да бъдат наети на работа в лечебното заведение, а при недостиг на легла пациентите да се препращат към болницата в 
Разлог. 
Министър Ангелов констатира и сериозни дефицити в комуникацията между институциите и администрациите на 
общинско и областно ниво, както и в логистиката: "За да бъде премахнат този дефицит в организацията, с моя заповед от 
другата седмица ще заработи Национален логистичен щаб, който ще бъде ситуиран в София, най-вероятно в 
Министерство на здравеопазването. Принципът на работа ще бъде следният - 24 часа в него ще работят хора, държавата 
ще бъде разделена на 6 региона и всеки отделен регион ще включва по няколко административни области на деление. 
Ролята на работещите в този логистичен щаб ще бъде да компенсират всички дефицити в системата, така че българските 
граждани да получат навременна и достатъчна медицинска помощ и грижа във всяка една точка на територията на 
Република България". 
 
√ Доц. д-р Александър Оскар е "Лекар на годината"  
Доц. д-р Александър Оскар е носителят на голямата награда "Лекар на годината" на Българския лекарски съюз. 
Отличията бяха връчени на официална церемония в Националния исторически музей. 
Носителят на наградата очен лекар, началник Клиника по очни болести на УМБАЛ „Александровска", Ръководител на 
Катедра по Офталмология към МУ -София. Той е сред малкото специалисти в България, занимаващи се с ретинопатия при 
недоносени деца и с приложението на лазер-терапия за лечение на усложненията. Председател е на Организацията на 
евреите в България "Шалом" и Секретар на Българско Дружество по Офталмология. Доц. Оскар е в основата на 
инициативата "Направи Добро", в рамките на която през последните 7 години са прегледани безплатно над 30 000 деца 
и са им дарени над 1000 очила. През последните две години той организира безплатни прегледи и за над 3000 възрастни 
пациенти, голяма част от които са настанени в Домове за социално подпомагане. Доц. Оскар е в основата и на 
съвместната инициатива „Заедно ще се справим" между БЛС и Българското дружество по офталмология. С логистиката и 
организацията, с набирането на доброволци се ангажира лично доц. Оскар и благодарение на неговите усилия и 
желание са подпомогнати близо 500 семейства на медици и техните близки под карантина от цялата страна. 
На церемонията доцент Оскар благодари за спасяването на българските евреи, чиито потомък е той: 
"Тази награда има особена стойност за мен, защото е връчена от организацията, която е съпричастна към спасяването на 
българските евреи, сред които са баба ми и дядо ми. Така че я приемам с голямо вълнение, голяма емоция и 
благодарност, разбира се. Наградата е, преди всичко, отговорност! Отговорност като лекар да не забравим и 
отговорността, която имам към пациентите, отговорността, която нося към обществото като цяло" 
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Тъй като 2020 година е белязана от Covid-пандемията, БЛС реши да има категория посветена на борбата с коронавируса. 
Присъдени бяха общо 11 индивидуални и 4 колективни награди. В началото на церемонията беше почетена паметта на 
лекарите, загинали в борбата с Covid-19. Те получиха награди посмъртно. Отличени бяха: 
Генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски; доц. д-р Ангел Кунчев; проф. д-р Тодор Кантарджиев; д-р Александър 
Симидчиев; д-р Дончо Дончев; д-р Сибила Маринова; доц. д-р Диана Радкова; проф. д-р Радка Аргирова; полк. доц. д-р 
Георги Попов; доц. д-р Стефан Узунов и д-р Мария Пишмишева. 
Колективните отличия бяха връчени на ВМА, УМБАЛ "Александровска", УМБАЛСМ "Н. И.Пирогов" и МБАЛ -Хасково 
При получаването на наградата си доц. Стефан Узунов припомни, че първото отделение за борба с Covid-19 в София е 
създадено точно в ръководената от него Втора градска болница: 
"Наградата е едно уважение към високия професионализъм на колегите, които работят на първа линия и дават всичко от 
себе си за лечението на пациенти с Covid-19". 
В категорията „Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники" отличия получиха: Проф. д-
р Иво Петров, д.м.н. Д-р Иван Вълканов и доц. д-р Валерия Хаджийска, д.м. 
С наградите за "Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност" бяха 
отличени: Проф. д-р Огнян Хаджийски, д.м.н. Доц. д-р Любомир Киров, д.м. Проф. д-р Чавдар Стефанов, д.м.н и проф. д-р 
Атанас Щерев, д.м.н. 
В категорията „Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация" наградите отидоха за: Д-р 
Петко Загорчев, проф. д-р Борис Богов, д.м.н. 
В категорията „Ти си нашето бъдеще" за млади медицински надежди на България награди получиха: д-р Димитър Цачев 
и д-р Станислав Коцев 
"Заради Covid-19 България загуби 13 от своите лекари. Те си отидоха, защото избраха пациентите пред себе си", се казва 
в обръщение на министъра на здравеопазването Костадин Ангелов. Той призова "всички да бъдем отговорни и да 
спазваме мерките". 
"Така ще съхраним лекарите на България, ще запазим близките и себе си", написа министърът в Деня на българския 
лекар. 
По повод Деня на лекаря, до 23 октомври три от водещите клиники в столичната болница „Св. Иван Рилски" ще 
консултират онлайн пациенти безплатно. Това са клиниките по хематология и онкология, по обща и ендоскопска 
хирургия и клиниката по нефрология. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Кой замърсява околната среда и задават ли се нови режими на водата - министър Емил Димитров; 
- Към кого да се обърнем при проблем с чуждестранен търговец - какво показват анализите на Европейските 

потребителски центрове; 
- Управление по време на криза - как се променят обществените нагласи и какви са очакванията за политическата 

обстановка - проф. Румяна Коларова и Андрей Райчев; 
- За безопасността на туристите - как се справя секторът и ще има ли общи мерки за зимните курорти; 
- Фалшиви документи за продажба на кучета - какъв е контролът и какво установи проверката на ветеринарния 

лекар, подготвил документите на кучето Рая; 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Какъв е справедливият начин за преизчисляване на пенсиите и успешна ли е социалната политика на кабинета? 
Коментар на Емилия Масларова; 

- На живо от „Качулка": Каква е причината за масовата зараза в дома за хора с умствена изостаналост?; 
- За медиците на първа линия и зачестилите смъртни случаи сред тях - гостува избраният за лекар на 2020 година, 

д-р Александър Оскар; 
- Защо българските национали допуснаха три загуби за 6 дни? В студиото националният селекционер по футбол 

Георги Дерменджиев; 
- Ще позволи ли промяна в закона да се ловува с отрови и взривове? Дискусия в студиото. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Доходи по време на пандемия. Каква зима ни очаква?; 
- Мъртва риба в река край Велико Търново. Местни жители на протест - питат кой е отровил водата?; 
- Извънредни мерки в Пловдив. На живо - кои ограничения се връщат?; 
- 20 медици от онкологията във Враца - заразени. Ще останат ли раково болните пациенти от Северозапада без 

лечение?; 
- Защо има ръст на заболели от COVID-19 и как се различава сезонен грип от коронавирус? Разговор с д-р 

Александър Симидчиев; 
- Незаконен кучкарник в двор на къща в столичен квартал? Защо съседите твърдят, че животните са отглеждани в 

ужасяващи условия?; 
- Друго куче пък се повози на автобус без стопанина си. Прибра ли се вкъщи?; 
- Дрехи-менте заливат интернет. Може ли да поръчаме марков спортен екип, а да получим реплика с дефекти? 

Проверка в „На твоя страна"; 
- Б.Т.Р с "Равносметка". Как песента стана саундтрак на филма "Пепел върху слънцето"? 
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√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 2590 български пенсионери искат да останат в Англия; 
в. Труд - Мъжката пенсия по-висока с 27 на сто; 
в. Телеграф - Ноември засилва COVID – 19; 
в. Монитор - Полицаи раздадоха 17 000 акта за неносене на маска; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Лекува ли ремдесивир COVID - СЗО и САЩ на нож, Европа е жертва; 
в. 24 часа - Кой кой е в кабинета в сянка на БСП; 
в. Труд - Борисов бие Радев на президентски избори; 
в. Труд - Свършват леглата за болни от COVID – 19; 
в. Телеграф - Камери хващат говорещи по телефона шофьори; 
в. Телеграф - Търсят актьори за 11-и сезон на „Откраднат живот“; 
в. Монитор - По 120 лв. ваучери за храна за хората с най-ниска пенсия; 
в. Монитор - Ремонтират трасето на трамвай №5 догодина; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Милен Марков, експерт в Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата": Имаме възрастта на 
автомобилите, искаме да знаем и колко звезди им се дават за безопасност; 
в. Труд - Председателят на Софийския форум за сигурност Йордан Божилов пред "Труд": Бедността е най-големият риск 
за сигурността на България; 
в. Телеграф - Арх. Любо Георгиев, директор на Софияплан: София спира да расте, населението остава 1,5 млн; 
в. Монитор - Шефът на "Метрополитен" инж. Стоян Братоев: През 2025 г. от "Левски-Г" до центъра ще се стига за 12 
минути; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Ако Байдън бие, Кимала ще е президент; 
в. Труд - Пенсиите - a сега накъде?; 
в. Телеграф - Закланият учител е мъченик на демокрацията; 
в. Монитор - Когато аплодисментите заглъхнат. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 20 октомври 
София 

- От 14.00 часа в хотел „Интерконтинентал" на пл. „Народно събрание" № 4 министърът на образованието и 
науката Красимир Вълчев ще участва в конференция на тема „Влиянието на съвременните информационни 
технологии върху когнитивните способности и развитието на децата от 3 до 11 години". 

- От 09.30 ч. в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф" № 12, Съдийската 
колегия на ВСС ще проведе заседание. 

- От 10.00 до 11.00 ч. в Бар 75, бул. „Васил Левски" № 75 (до входа на Министерството на младежта и спорта), ще 
се състои среща-кафе във връзка с инициативата Седмица на ООН. 

- От 10.30 ч. в Националния клуб на БТА ще се състои публично обсъждане на предложенията за промени при 
обучението на водачите. 

- От 11.00 часа в кабинета на директора на третия етаж в сградата на Музикалния театър ще се проведе 
пресконференция за премиерата на оперетата на Калман „Принцесата на цирка". Влизането ще е през 
служебния вход на ул. „Панайот Волов" 3. 

- От 13.00 ч. в централата на ПП АБВ ще бъде представена книгата на проф. Андрей Пантев - "Историческа 
еволюция на политическата демокрация". 

- От 18.00 ч. в Унгарския културен институт ще се състои лекция на Катрин Орел: „Мултикултурните градове в 
Хабсбургската империя". 

*** 
Бургас 

- От 12.30 ч. в Обредната зала на бургаските гробища ще се състои поклонение в памет на акушер-гинеколога 
проф. д-р Георги Хубчев, началник на АГ отделението в УМБАЛ "Дева Мария“, който почина вследствие на 
COVID-19. 

- От 18.00 ч. в Дома на писателя проф. Михаил Неделчев представя новото юбилейно фототипно издание на първа 
книжка и своята съавторска книга с Елка Трайкова „100 години списание „Златорог" в рамките на Есенните 
литературни празници. 

*** 
Видин 

- От 11.00 ч. на ул. "Княз Борис I" № 4 зам.-кметът Борислава Борисова ще присъства на официалното откриване на 
Център "Домашни грижи". 

*** 
Враца 

- От 16.00 ч. в ресторанта на хотел „Лева" ще се състои пресконференция. 
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*** 
Кърджали 

- От 15.30 часа пред театрално-музикален център „Димитър Димов" ще се проведе информационна борса и ще 
бъдат представени военна техника, въоръжение и оборудване на Сухопътните войски в рамките на 
информационната кампания на Министерството на отбраната „Бъди войник". От 17.00 часа военнослужещи от 
състава на Съвместното командване на специалните операции ще демонстрират бойни ръкопашни умения и 
действия за неутрализиране на терористи, техники по стрелба със симулационни боеприпаси, както и алпийски 
техники. От 18.00 ч. ще се проведе концерт на Представителния духов оркестър на Военновъздушните сили. 

*** 
Ловеч 

- От 09.00 ч. в заседателната зала в Общината ще се проведе заседание на Постоянната комисия по икономическа 
и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество към Общинския съвет с 
председател Минчо Казанджиев. 

- От 10.00 часа в кабинета на общинския съветник ще заседава Постоянната комисия по бюджет, финанси и 
европроекти към Общинския съвет с председател Ирина Митева. 

- От 11.30 ч. в заседателната зала в Общината ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална 
дейност, демографска политика и здравеопазване към Общинския съвет с председател Мария Лилова. 

- От 12.00 ч. в заседателната зала в Общината ще заседава Постоянната комисия по правно-нормативни въпроси, 
жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси към Общинския съвет с 
председател Детелина Сотирова. 

*** 
Перник 

- От 12.00 ч. в централния офис на ГЕРБ на ул. „Радомир" 1, вх. А, ет.2 народният представител от ПП ГЕРБ-Перник 
д-р Александър Александров организира приемен ден за жители на града. 

*** 
Русе 

- От 14.30 часа вицепрезидентът ще Илияна Йотова ще посети Основно училище „Никола Обретенов" и ще се 
запознае с дейността на учебното заведение, а от 15.30 ч. ще се срещне с доставчици на социални услуги на 
територията на общината. 

- От 18.00 часа в Регионална библиотека „Любен Каравелов" вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва в 
чествания по повод 90-ия юбилей на акад. Антон Дончев. 

*** 
Смолян 

- От 10.00 ч. пред Военния клуб в града ще започне информационна борса по събитие от информационната 
кампания на Министерството на отбраната „Бъди войник". В 12.00 часа ще бъде официалното откриване на 
информационната борса. От 12.30 до 13.30 ч ще бъде прожектиран филмът „Съвременните незнайни войни" за 
дейността на 101 алпийски полк в съвременните условия. В 14.30 часа ще бъде закрита информационната борса. 

- От 10.00 ч. в офиса на Областния информационен център на бул. "България" 12 ще бъде представена обобщена 
информация за одобрените проектни предложения на фирми от областта по процедура „Подкрепа за микро и 
малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19". 

*** 
Ямбол 

- От 11.00 ч. в Астрономическа обсерватория и планетариум - Ямбол ще се проведе пресконференция във връзка 
със спечелен проект за „Дигитализация на звездната зала в АОП". 

 

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

