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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Канал 3 
 
√ Васил Велев: Трябва работещо антикризисно законодателство, което да се включва в моменти като този 
Трябва да съхраним бизнеса през кризисния период 
Трябва работещо антикризисно законодателство, което да се включва в моменти като този. Затварянето на заведенията 
трябва да е придружено с подкрепа към работещите там. Мярката 60/40 върши работа за запазване на работните места. 
Трябва да съхраним бизнеса през кризисния период, а и средствата трябва да са по-добре таргетирани. Това 
заяви председателят на АИКБ Васил Велев в "Офанзива с Любо Огнянов" по Канал 3. 
Проблем към момента е затварянето в Западната Европа, което по линията на доставки ще се отрази и на българския 
бизнес през ноември, отбеляза Велев. Ако там се прекали с рестрикциите, това ще бъде сериозен проблем. 
"Прогресивното подоходно облагане не е на дневен ред. Имаме добра и ефективна данъчна система. Справедливият 
данък е пропорционалния. Категорично не трябва да се пипа максималния осигурителен доход." 
"Крайно време е минималната работна заплата да се договаря между работодатели и синдикати. Минималната заплата, 
както всички заплати, са най-ниски в ЕС. Увеличението на МРЗ при криза, води до трудно връщане на работа на 
безработните. Плащаме ниски заплати, защото малко произвеждаме. Но имаме най-високата МРЗ съотнесена с БВП. Без 
ръст в икономиката, няма как да се получи. Не става със заповед отгоре, каза още Васил Велев. 
За повече информация вижте видеото. 
 
БНТ 
 
√ АИКБ: За тази и следващата година ще изхарчим с 10 млрд. повече отколкото ще спечелим 
Аз смятам, че за следващата година това, което се прeдвижда в бюджета, около 4,4 млрд. лв. повече като разходи, 
ще даде допълнителна глътка въздух както по отношение на заплатите, 1,2 млрд. отиват за персонал, в 
образованието има 820 млн. повече, в здравеопазването 680 млн. и най-много има функцията социално осигуряване, 
подпомагане и грижи около 2,3 млрд. повече от тазгодишните, които и без това не бяха малко, добър бюджет 
наистина. Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
По думите му всички държави-членки на ЕС смятат, че в условията на икономическа криза, в която се намираме и спада 
на брутния продукт, макар и с ограничен темп в България, с добра прогноза, която прави финансовото министерство, 
трябва някой да компенсира намаленото потребление на бизнеса и това е единствено правителството и съответно 
частните субекти. 
"Това е на макрониво единствената възможна формула, за да възстановим равенството", каза Димитров. 
"За тази и следващата година ще изхарчим с 10 млрд. повече отколкото ще спечелим. Това е един огромен дефицит за 
страната ни, той се покрива със заеми и даже най-големият проблем не е в този размер на дефицита, а е това как се 
формира той", каза Васил Велев, председател на АИКБ. 
По думите му голяма част от този дефицит се формира за сметка на "хаотични плащания в социалната сфера, не добре 
насочени". Няма средства за подкрепа на икономиката, която да спечели и върне тези пари, каза Велев. 
Като пример той посочи помощите за деца, които се дават независимо от имущественото състояние на семействата. 
"Защо хора с доходи от 3000 и над 3000 лв. да се прахосват тези пари, които няма да решат проблемите дали 
децата им ще учат с тази добавка или без тази добавка", възмущава се председателят на АИКБ.  
По думите му социалните плащания трябва да бъдат много добре насочени, така че да има ефикасност на тези разходи. 
"Близо 4 млн. се дават повече, защото няма имуществен и подоходен тест за родителите. С тази сума можеха да се решат 
няколко проблема. Да се изземват по-малко средства чрез болнични, защото предприятията продължават да плащат 
първите три дни болнични, въпреки че са осигурили работниците си за тези случаи", каза Велев. 
Вижте още от разговора във видеото. 
 
В. Стандарт 
 
√ Кои сектори печелят от Бюджет 2021 
За следващата година това, което се предвижда в бюджета, около 4,4 млрд. лв. повече като разходи, ще даде 
допълнителна глътка въздух както по отношение на заплатите, 1,2 млрд. отиват за персонал, в образованието има 820 
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млн. повече, в здравеопазването 680 млн. и най-много има функцията социално осигуряване, подпомагане и грижи 
около 2,3 млрд. повече от тазгодишните, които и без това не бяха малко, добър бюджет наистина, заяви пред БНТ 
президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
По думите му всички държави-членки на ЕС смятат, че в условията на икономическа криза, в която се намираме и спада 
на брутния продукт, макар и с ограничен темп в България, с добра прогноза, която прави финансовото министерство, 
трябва някой да компенсира намаленото потребление на бизнеса и това е единствено правителството и съответно 
частните субекти. 
"Това е на макрониво единствената възможна формула, за да възстановим равенството", каза Димитров. 
"За тази и следващата година ще изхарчим с 10 млрд. повече отколкото ще спечелим. Това е един огромен дефицит за 
страната ни, той се покрива със заеми и даже най-големият проблем не е в този размер на дефицита, а е това как се 
формира той", каза обаче Васил Велев, председател на АИКБ. 
По думите му голяма част от този дефицит се формира за сметка на "хаотични плащания в социалната сфера, не добре 
насочени". Няма средства за подкрепа на икономиката, която да спечели и върне тези пари, каза Велев. 
Като пример той посочи помощите за деца, които се дават независимо от имущественото състояние на семействата. 
"Защо хора с доходи от 3 000 и над 3000 лв. да се прахосват тези пари, които няма да решат проблемите дали децата им 
ще учат с тази добавка или без тази добавка", възмущава се председателят на АИКБ. 
По думите му социалните плащания трябва да бъдат много добре насочени, така че да има ефикасност на тези разходи. 
"Близо 4 млн. се дават повече, защото няма имуществен и подоходен тест за родителите. С тази сума можеха да се решат 
няколко проблема. Да се изземват по-малко средства чрез болнични, защото предприятията продължават да плащат 
първите три дни болнични, въпреки че са осигурили работниците си за тези случаи", каза Велев. 
 
Dnes.dir.bg 
 
√ АИКБ: За тази и другата година ще изхарчим с 10 млрд. повече, отколкото ще спечелим 
Предвидените в бюджета 4,4 млрд. лв. повече като разходи, ще дадат допълнителна глътка въздух за заплатите, 
смятат обаче от КНСБ  
"За тази и следващата година ще изхарчим с 10 млрд. повече отколкото ще спечелим. Това е един огромен дефицит за 
страната ни, той се покрива със заеми и даже най-големият проблем не е в този размер на дефицита, а е това как се 
формира той", това прогнозира пред БНТ председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
Васил Велев. 
По думите му голяма част от този дефицит се формира за сметка на "хаотични плащания в социалната сфера, не добре 
насочени". Няма средства за подкрепа на икономиката, която да спечели и върне тези пари, каза Велев. 
Като пример той посочи помощите за деца, които се дават независимо от имущественото състояние на семействата. 
"Защо хора с доходи от 3 000 и над 3000 лв. да се прахосват тези пари, които няма да решат проблемите дали децата им 
ще учат с тази добавка или без тази добавка", възмущава се председателят на АИКБ. 
По думите му социалните плащания трябва да бъдат много добре насочени, така че да има ефикасност на тези разходи. 
"Близо 4 млн. се дават повече, защото няма имуществен и подоходен тест за родителите. С тази сума можеха да се решат 
няколко проблема. Да се изземват по-малко средства чрез болнични, защото предприятията продължават да плащат 
първите три дни болнични, въпреки че са осигурили работниците си за тези случаи", каза още Велев. 
"Аз смятам, че за следващата година това, което се предвижда в бюджета - около 4,4 млрд. лв. повече като разходи, ще 
даде допълнителна глътка въздух както по отношение на заплатите, 1,2 млрд. отиват за персонал, в образованието има 
820 млн. повече, в здравеопазването 680 млн. и най-много има функцията социално осигуряване, подпомагане и грижи 
около 2,3 млрд. повече от тазгодишните, които и без това не бяха малко, добър бюджет наистина", заяви 
пък президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
По думите му всички държави-членки на ЕС смятат, че в условията на икономическа криза, в която се намираме и спада 
на брутния продукт, макар и с ограничен темп в България, с добра прогноза, която прави финансовото министерство, 
трябва някой да компенсира намаленото потребление на бизнеса и това е единствено правителството и съответно 
частните субекти. 
"Това е на макрониво единствената възможна формула, за да възстановим равенството", каза Димитров. 
 
News.bg 
 
√ Бюджет 2021 - безразборно харчене или насърчаване на потреблението  
Бюджетът е еманация на всички видове конкретни политики. Това коментира пред БНТ президентът на КНСБ Пламен 
Димитров. За следващата година това, което се предвижда като разходи в бюджета, ще даде глътка въздух, според него. 
По думите му това е щедър бюджет. Да не се противопоставя нуждата от социални мерки и подкрепата за бизнеса, 
настоя президентът на КНСБ. 
Синдикатът иска подкрепа за големите предприятия. Нужни са и нови мерки в икономически план, по думите на 
Димитров. С бюджета за следващата година трябва да се гарантират средства за запазване на заетостта. 
Трябва да се даде някаква подкрепа за най-малките пенсии, иска Пламен Димитров. ЕК ще предложи, че минималната 
работна заплата у нас трябва да е 60% от медианната, по негови данни. 
Трябва да подкрепим по някакъв начин потреблението, категоричен бе синдикалистът, който не вижда безразборни 
разходи в бюджета. 
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Не на това мнение е Васил Велев от АИКБ, който почерта, че за две години ще изхарчим 10 милиарда лева повече, 
отколкото ще спечелим. Новите разходи ще се покриват с нови дългове. 
Той критикува политиката за помощите за всички деца. Социалните плащания трябва да бъдат много добре насочени, 
изтъкна той. С тези пари можело да се подпомогне икономиката. Колкото повече харчи едно предприятие за болнични, 
толкова по-малко пари остават за заплати, по мнението на Велев. Бизнесът отново посочи проблема с тока за 
индустрията и намаляването на такса задължение към обществото. 
Социалната политика трябва да е добре таргетирана, настоя Велев. За АИКБ пример за неправилно харчене 
е увеличаване на минималната пенсия. Пенсиите трябва да се увеличават пропорционално, защото на практика ще 
се изравнят пенсиите на хора с различен осигурителен принос в осигурителната система. Бизнесът иска увеличаване на 
стойността на ваучерите за храна и освен това те да се използват и в ресторантите. 
За ръста на минималната работна заплата Велев каза, че спрямо БВП на глава от население плащаме най-високата 
минимална заплата в Европа. Данните са на Евростат. 110 000 са загубените работни места заради кризата. Има 
увеличение на много разходи, които не трябва да се правят, изтъкна Велев. Неправилен е разходът за превъоръжаване, 
по мнението му, тъй като така се стимулират чужди икономики. 
Бизнесът е против безразборното харчене на пари. В условия на криза хората не потребяват, а спестяват, смята той. 
 
В. Труд 
 
√ Васил Велев: Трябва работещо антикризисно законодателство, което да се включва в моменти като този 
Трябва работещо антикризисно законодателство, което да се включва в моменти като този. Това заяви председателят на 
АИКБ Васил Велев по Канал 3. 
"Затварянето на заведенията трябва да е придружено с подкрепа към работещите там. Мярката 60/40 върши работа за 
запазване на работните места. Трябва да съхраним бизнеса през кризисния период, а и средствата трябва да са по-добре 
таргетирани", каза той. 
Проблем към момента е затварянето в Западната Европа, което по линията на доставки ще се отрази и на българския 
бизнес през ноември, отбеляза Велев. Ако там се прекали с рестрикциите, това ще бъде сериозен проблем. 
"Прогресивното подоходно облагане не е на дневен ред. Имаме добра и ефективна данъчна система. Справедливият 
данък е пропорционалния. Категорично не трябва да се пипа максималния осигурителен доход." 
"Крайно време е минималната работна заплата да се договаря между работодатели и синдикати. Минималната заплата, 
както всички заплати, са най-ниски в ЕС. Увеличението на МРЗ при криза, води до трудно връщане на работа на 
безработните. Плащаме ниски заплати, защото малко произвеждаме. Но имаме най-високата МРЗ съотнесена с БВП. Без 
ръст в икономиката, няма как да се получи. Не става със заповед отгоре, каза още Васил Велев. 
 
Мениджър 
 
√ Васил Велев: Трябва ни предварително разписано антикризисно законодателство  
България трябва да изработи работещо антикризисно законодателство, което да е предварително готово и да се 
използва в моменти като настоящия. Тази идея отправи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България предприемачът Васил Велев по Канал 3. Според него по този начин ще имаме готова разписана процедура, 
която да се следва и така няма да се губи време в проби и грешки. 
"Затварянето на заведенията трябва да е придружено с подкрепа към работещите там. Мярката 60/40 върши работа за 
запазване на работните места. Трябва да съхраним бизнеса през кризисния период, а и средствата трябва да са по-добре 
таргетирани", допълни Велев. 
Проблем към момента е затварянето в Западната Европа, което по линията на доставки ще се отрази и на българския 
бизнес през ноември, отбеляза Велев. Ако там се прекали с рестрикциите, това ще бъде сериозен проблем. 
"Крайно време е минималната работна заплата да се договаря между работодатели и синдикати. Минималната заплата, 
както всички заплати, са най-ниски в ЕС. Увеличението на МРЗ при криза, води до трудно връщане на работа на 
безработните. Плащаме ниски заплати, защото малко произвеждаме. Но имаме най-високата МРЗ съотнесена с БВП. Без 
ръст в икономиката, няма как да се получи. Не става със заповед отгоре“, каза още Васил Велев. 
Накрая той коментира, че промяната на данъчната система не е на дневен ред. „Имаме добра и ефективна данъчна 
система. Категорично не трябва да се пипа максималния осигурителен доход“, добави той. 
 
Fakti.bg 
 
√ Васил Велев: Плащаме най-високите заплати спрямо БВП в ЕС 
Без ръст в икономиката няма как трайно да решим този проблем 
Крaйнo врeмe e минимaлнaтa зaплaтa дa зaпoчнe дa ce дoгoвaря мeжду рaбoтoдaтeли и cиндикaти. Тoвa кaзa в 
прeдaвaнeтo "Oфaнзивa" пo "Кaнaл 3" прeдceдaтeлят нa Упрaвитeлния cъвeт нa Acoциaция нa индуcтриaлния кaпитaл в 
Бългaрия Вacил Вeлeв. 
Ocoбeнo при кризa, увeличaвaйки минимaлнaтa зaплaтa, 110-тe хиляди бeзрaбoтни в пoвeчe oт нaчaлoтo нa пaндeмиятa 
вce пo-труднo щe cи нaмeрят рaбoтa. 
Мит e, чe плaщaмe ниcки рaбoтни зaплaти cпрямo тoвa, кoeтo прoизвeждaмe. Плaщaмe нaй-виcoкитe зaплaти в EC cпрямo 
брутния вътрeшeн прoдукт. Бeз ръcт в икoнoмикaтa нямa кaк трaйнo дa рeшим тoзи прoблeм, пoдчeртa Вeлeв. 
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Пo думитe му, aкo ce зaтвaрят нoщнитe зaвeдeния, трябвa дa имa пoдкрeпa зa рaбoтeщитe тaм. Мяркaтa 60/40 e 
пoдхoдящa зa тaкaвa пoдкрeпa, нo трябвa oщe мaлкo пoмoщ. 
Кoгaтo ce зaтвaря дaдeн бизнec, трябвa дa имa мeрки зa кoмпeнcaции. Трябвa дa cъхрaним дoбрe рaбoтeщитe 
прeдприятия зa пeриoдa cлeд пaндeмиятa, зaяви шeфът нa рaбoтoдaтeлcкaтa oргaнизaция. 
Cпoрeд нeгo прeдприятиятa ca ce нaучили дa рaбoтят в уcлoвиятa нa пaндeмия. Вeчe нямa зaтвaрянe зa тoвa, чe eдин 
чoвeк e дaл пoлoжитeлeн тecт, oтбeлязa Вacил Вeлeв. 
 
ТВ Европа 
 
√ Синдикати и работодатели в спор за размера на минималните пенсии от 2021г.  
Партиите в управляващата коалиция обещаха още в предизборната си програма минималните пенсии в края на мандата 
да бъдат 300 лв. и няма как да не го изпълнят, заяви синдикалният лидер на КТ „Подкрепа“ Ваня Григорова в ефира на ТВ 
Европа. Според работодателските организации обаче, повишаването на минималните пенсии с 20% ще намали 
осигурителния принос и ще изкриви пенсионния модел в страната. 
„Насочването на 1 милиард лева само за повишаването на най-ниските пенсии ще изкриви пенсионния модел в 
страната“. Това заяви в ефира на ТВ Европа изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Добрин Иванов. Според него предложението за повишение с 20% само на минималните пенсии е 
несправедливо, защото нарушава баланса баланса в пенсионната система. 
Добрин Иванов – изпълнителен директор на АИКБ.  
„Насочвайки този 1 милиард върху най-ниско доходната група от пенсионерите се изкривява пенсионния модел, като не 
се отчита осигурителния принос на пенсионерите. Така стигаме до ситуацията, че средната пенсия се доближава до 
минималната пенсия, което обезсърчава хората да участват въобще в пенсионното осигуряване“. 
Според синдикалния лидер Ваня Григорова обаче, по-голямото увеличение само на минималните пенсии не е 
необосновано, тъй като то се отнася само за хора, които са с пълен трудов стаж и осигурителен принос за системата. 
Ваня Григорова – КТ „Подкрепа“ 
„Това е много невярно, защото хората които получават минимална пенсия – те се осигуряват. Ако не се осигуряваш 
изобщо ти не можеш да стигнеш до пенсия. Единствените 2 варианта за някакви пенсионни плащания са социалната 
пенсия при навършване на 70г. и то ако дохода на член на семейството е под 75лв. Това е социалната пенсия и тя е около 
148лв. 50% от минималната пенсия. Другият вариант е пенсия за не пълен осигурителен стаж при навършване на 67г., но 
пак с условие за положени 15 години осигурителен стаж. Тоест, за да получиш минималната ти трябва да имат пълния 
осигурителен стаж пак. Вярно, че се увеличават най-ниските пенсии, но заслужените пенсии. Но това наистина беше част 
от предизборната и след това управленската програма на правителството. Няма как те да не го изпълнят“. 
Проектобюджетът за 2021-ва година ще се обсъжда до средата на декември, след което социалните партньори ще се 
съберат на среща за да изчистят спорните въпроси по него. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Работодателски организации: Асоциацията на Плевнелиев не отговаря на критериите за участие в НСТС 
Коментар по темата пред NOVA направи директорът на "Тристранно сътрудничество" в АИКБ Ивелин Желязков  
Асоциацията за иновативни технологии на президента Росен Плевнелиев иска да стане една от национално 
представителните работодателски организации. Новината съобщава сайтът Economic.bg. Амбицията на БРАИТ била да 
участва в Националния съвет за тристранно сътпудничество, на който се обсъждат важните теми за развитието на 
икономиката на страната.  
Според представители на другите организации, които са представени в тристранката обаче, това няма как да стане, 
защото организацията на Плевнелиев не отговаря на критериите. Самият той не беше окрит днес от NOVA за коментар.  
Г-н Желязков, появи се информация, че асоациацията на президента Росен Плевнелиев - Българска работодателска 
асоциация "Иновативни технологии" (БРАИТ) иска да стане национално представителна. Какви са критериите, 
които трябва да се покрият? 
- Критериите са ясно разписани в Кодекса на труда и установяването им се извършва по наредба за установяване на 
критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите. Тоест, имаме два 
нормативни акта, които уреждат тази материя. Конкретно в Кодекса на труда, чл.35, са разписани основните, а наредбата 
уточнява какви документи доказват наличието на съответните критерии. В чл.6 има такава информация. 
Комисия установява наличието на критериите за съответните кандидати. Там са представени нужните документи. Срокът 
изтече на 6 октомври тази година и комисията започна своята работа. Всички кандидати имат право да участват в 
работата на тази комисия със свои наблюдатели, които да следят за нормалността на протичането на процеса. Стана 
ясно, че една организация не отговаря на критериите за допустимост, тъй като не е регистрирана съобразно Кодекса на 
труда, чл.49 в съответния Окръжен съд по седалището си, а е регистрирана като неправителствена организация, каквито 
са десетки хиляди в България в Агенцията по вписванията. И то забележете – по своя воля. Не по някаква чужда. 
Това организацията на г-н Плевнелиев ли е? 
-  Точно така. Процедурата ще продължи. Тя не е за отделна организация, тя е за установяване дали всеки от кандидатите 
отговаря на предписаните от закона критерии. Ако обаче някой не отговаря на критериите за допустимост, тоест няма 
статуса, който законът изисква, то тогава няма никакъв смисъл и законово изискване останалите му документи да бъдат 
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разглеждани по-нататък. Това е същото като в изборен процес. Вие сте на 15 години, искате да кандидатствате, но 
законът не го допуска. или вие сте на 35, искате да станете президент, но законът не го допуска. 
Тоест БРАИТ не е допусната изобщо да бъде разглеждана в комисията? 
- Комисията започна своята работа, провери документите, установи липсата на някои от тях за тази организация, даде 
указания да отстранят несъответствието. Това не е съвсем правилно, тъй като срокът за представяне на съответните 
документи беше 6 октомври. Наредбата допуска да се представят допълнителни документи, но тези, които не са 
представени от БРАИТ, са основни. Те са неслучайно посочени в чл.6 като първи, втори, трети документ - тоест най-
важните. В момента тече процедура дали БРАИТ е допустима или вече е ясно, че не е. 
Има ли вариант, в който тази асоциация да стане национално представена? 
- Ако в нарушение на закона, която и да е организация бъде призната за национално представителна, то това ще 
означава, че България не е правова държава, тъй като не спазва собственото си законодателство. Това е критерият дали 
законът - добър или лош, се спазва и прилага еднакво за всички. Това е основният критерий за наличието или липсата на 
правова държава. Съответно те не отговарят на критерии и ако сега бъдат представени, това ще бъде в нарушение на 
закона. 
След срока, който е предписан, те имат ли право да направят нужната регистрация? 
- Всеки винаги е имал право да направи регистрацията, която желае и която е законосъобразна. Никъде няма забрана 
организация, претендираща да е синдикална или работодателска, да се регистрира в съответния окръжен съд по 
седалището си. Следователно всеки, който е имал претенции или е искал да бъде синдикална или работодателска 
организация, е можел да го направи. В конкретния случай БРАИТ, по своя воля, се е регистрирала другаде, следователно 
не отговаря на основен критерий в Кодекса на труда. Може да го направи, когато поиска, но има срокове и те трябва да 
се спазват. 
Кога ще излязат решенията на тази комисия? 
- Срокът, който българското законодателство предписва, е двумесечен. Тоест 2 месеца считано от 6 октомври. Ако 
организация, която не отговаря на изискуемите по закон критерии бъде призната за представителна, без значение дали 
синдикална или работодателска и без значение коя е тя, в нарушение на закона бъде призната, това ще означава 
нарушение на Конвенция 87 на Международната организация на труда. Това ще доведе до сериозен проблем за 
социалния диалог в България. Едва ли искаме това? 
Можем ли да кажем в едно изречение на кои критерии не отговаря БРАИТ?  
- По-лесно ще ми бъде да ви кажа дали отговаря на някои. Първият критерий след документалното съответствие, което в 
случая не е налице, е да има 1500 фирми с 50 000 заети. Другата възможност е в предприятията в тази организация да 
работят 100 000 души, без значение колко са фирмите. Оттам нататък трябва да има браншови организации, които да 
обхващат не по-малко от 1/3 от икономическите дейности. Това ще рече, че трябва да покрива минимум 23 
икономически дейности чрез браншови организации. Същото нещо се отнася до структурите в страната, които трябват да 
покриват не по-малко от четвърт от общините. И не на последно място, а може би на първо – трябва да имат статут на 
юридическо лице, придобит по реда на чл.42 от Кодекса на труда, а не на някакво друго основание.  
За повече информация вижте видеото. 
 
Дарик  
 
√ Работодателски организации: Асоциацията на Плевнелиев не отговаря на критериите за участие в НСТС  
Асоциацията за иновативни технологии на президента Росен Плевнелиев иска да стане една от национално 
представителните работодателски организации, пише Economic.bg. Амбицията на БРАИТ била да участва в Националния 
съвет за тристранно сътпудничество, на който се обсъждат важните теми за развитието на икономиката на страната.  
Според представители на другите организации, които са представени в тристранката обаче, това няма как да стане, 
защото организацията на Плевнелиев не отговаря на критериите. Коментар по темата пред NOVA направи директорът на 
"Тристранно сътрудничество" в АИКБ Ивелин Желязков.  
Г-н Желязков, появи се информация, че асоациацията на президента Росен Плевнелиев - Българска работодателска 
асоциация "Иновативни технологии" (БРАИТ) иска да стане национално представителна. Какви са критериите, 
които трябва да се покрият? 
- Критериите са ясно разписани в Кодекса на труда и установяването им се извършва по наредба за установяване на 
критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите. Тоест, имаме два 
нормативни акта, които уреждат тази материя. Конкретно в Кодекса на труда, чл.35, са разписани основните, а наредбата 
уточнява какви документи доказват наличието на съответните критерии. В чл.6  има такава информация. 
Комисия установява наличието на критериите за съответните кандидати. Там са представени нужните документи. Срокът 
изтече на 6 октомври тази година и комисията започна своята работа. Всички кандидати имат право да участват в 
работата на тази комисия със свои наблюдатели, които да следят за нормалността на протичането на процеса. Стана 
ясно, че една организация не отговаря на критериите за допустимост, тъй като не е регистрирана съобразно Кодекса на 
труда, чл.49 в съответния Окръжен съд по седалището си, а е регистрирана като неправителствена организация, каквито 
са десетки хиляди в България в Агенцията по вписванията. И то забележете – по своя воля. Не по някаква чужда. 
Това организацията на г-н Плевнелиев ли е? 
-  Точно така. Процедурата ще продължи. Тя не е за отделна организация, тя е за установяване дали всеки от кандидатите 
отговаря на предписаните от закона критерии. Ако обаче някой не отговаря на критериите за допустимост, тоест няма 
статуса, който законът изисква, то тогава няма никакъв смисъл и законово изискване останалите му документи да бъдат 

https://nova.bg/news/view/2020/10/25/303474/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%81-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/
https://nova.bg/
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разглеждани по-нататък. Това е същото като в изборен процес. Вие сте на 15 години, искате да кандидатствате, но 
законът не го допуска. или вие сте на 35, искате да станете президент, но законът не го допуска. 
Тоест БРАИТ не е допусната изобщо да бъде разглеждана в комисията? 
- Комисията започна своята работа, провери документите, установи липсата на някои от тях за тази организация, даде 
указания да отстранят несъответствието. Това не е съвсем правилно, тъй като срокът за представяне на съответните 
документи беше 6 октомври. Наредбата допуска да се представят допълнителни документи, но тези, които не са 
представени от БРАИТ, са основни. Те са неслучайно посочени в чл.6 като първи, втори, трети документ - тоест най-
важните. В момента тече процедура дали БРАИТ е допустима или вече е ясно, че не е. 
Има ли вариант, в който тази асоциация да стане национално представена? 
- Ако в нарушение на закона, която и да е организация бъде призната за национално представителна, то това ще 
означава, че България не е правова държава, тъй като не спазва собственото си законодателство. Това е критерият дали 
законът - добър или лош, се спазва и прилага еднакво за всички. Това е основният критерий за наличието или липсата на 
правова държава. Съответно те не отговарят на критерии и ако сега бъдат представени, това ще бъде в нарушение на 
закона. 
След срока, който е предписан, те имат ли право да направят нужната регистрация? 
- Всеки винаги е имал право да направи регистрацията, която желае и която е законосъобразна. Никъде няма забрана 
организация, претендираща да е синдикална или работодателска, да се регистрира в съответния окръжен съд по 
седалището си. Следователно всеки, който е имал претенции или е искал да бъде синдикална или работодателска 
организация, е можел да го направи. В конкретния случай БРАИТ, по своя воля, се е регистрирала другаде, следователно 
не отговаря на основен критерий в Кодекса на труда. Може да го направи, когато поиска, но има срокове и те трябва да 
се спазват. 
Кога ще излязат решенията на тази комисия? 
- Срокът, който българското законодателство предписва, е двумесечен. Тоест 2 месеца считано от 6 октомври. Ако 
организация, която не отговаря на изискуемите по закон критерии бъде призната за представителна, без значение дали 
синдикална или работодателска и без значение коя е тя, в нарушение на закона бъде призната, това ще означава 
нарушение на Конвенция 87 на Международната организация на труда. Това ще доведе до сериозен проблем за 
социалния диалог в България. Едва ли искаме това? 
Можем ли да кажем в едно изречение на кои критерии не отговаря БРАИТ?  
- По-лесно ще ми бъде да ви кажа дали отговаря на някои. Първият критерий след документалното съответствие, което в 
случая не е налице, е да има 1500 фирми с 50 000 заети. Другата възможност е в предприятията в тази организация да 
работят 100 000 души, без значение колко са фирмите. Оттам нататък трябва да има браншови организации, които да 
обхващат не по-малко от 1/3 от икономическите дейности. Това ще рече, че трябва да покрива минимум 23 
икономически дейности чрез браншови организации. Същото нещо се отнася до структурите в страната, които трябват да 
покриват не по-малко от четвърт от общините. И не на последно място, а може би на първо – трябва да имат статут на 
юридическо лице, придобит по реда на чл.42 от Кодекса на труда, а не на някакво друго основание.  
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ Десислава Атанасова: Трябва да има обществен дебат за нуждата от промяна на действащата Конституция  
Мисля, че няма да загубим от един обществен дебат по темата - има ли нужда от Велико Народно събрание, има ли 
нужда от промяна на действащата Конституция. 
Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" политикът от ГЕРБ и председател на временната комисия за проект на 
промени в Конституцията Десислава Атанасова. 
Според нея това е добре да бъде обсъдено в един широк формат с достатъчно аналитична експертна мисъл и достатъчно 
време за коментари. 
Атанасова уточни, че настоящото Народно събрание няма да работи над проекта за нова конституция, а това ще прави 
мандатът и съставът на Великото Народно събрание, т.е., 400 избрани и по волята на българския народ хора, експерти, 
професионалисти, които ще предложат нова конституция. Погрешно е, ако това е мнението на някой, че настоящото 
мнозинство или настоящото Народно събрание ще прави промените, коментира тя. 
"Комисията няма функция на Велико Народно събрание, нито настоящият състав на парламента има такива 
функции. Единственото, което може да направи 44-тото Народно събрание, е да вземе решение дали ще се 
проведат избори за Велико Народно събрание и съответно да се разпусне. Това беше и идеята, когато се инициира 
дебатът за проект за нова конституция. Тя е и отговор на някои от призивите на протеста", допълни Атанасова. 
Според нея за провеждането на един такъв дебат е необходима не само политическа воля, необходим е обществен 
ресурс, но и математическо мнозинство. 

https://bnt.bg/bg/a/denyat-zapochva-s-georgi-lyubenov
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"Все в един момент, предполагам, че не толкова далечен, ще бъде поставено на гласуване това решение, т.е. 
предложението за нова конституция и за свикване на Велико Народно събрание, и то може би ако не се променят 
нагласите на политическите сили, които са заявили това - именно опозиционните БСП и ДПС, няма да събере 
мнозинство". 
Десислава Атанасова коментира и изказването на Борисов, че ще подаде оставка, ако се съберат 160 гласа. 
"В деня, в който се съберат 160 гласа за решение за свикване на Велико Народно събрание и разпускане на настоящия 
парламент, премиерът ще подаде оставка - това е доста симпатично за опозицията, но на практика те явно вече 
не искат неговата оставка, защото няма да гласуват такова решение". 
Тя заяви, че президентът Радев оспорва втора точка от този проект на решение, а не по принцип създаването на комисия. 
"Във втората си точка Народното събрание е взело решение, че ще се обсъждат предложения. Всички, които 
подкрепиха това решение, са имали предвид: не нови предложения, които постъпват за промяна на настоящия 
проект на нова конституция, който е внесен, а предложения, които са поставяни на обществен дебат, защото 
вероятно има становище, че предложенията, които ние сме направили в проекта, не са достатъчни". 
Атанасова допълни, че е имало само едно заседание на комисията до момента. Предстои среща на всички 
парламентарни групи и изпълнителната власт с Венецианската комисия, може би в началото на ноември, но ще бъде до 
6 или 7 ноември - виртуална среща по темата "Проект на нова конституция" основно в главата Съдебна власт, уточни тя. 
 
√ Училищните директори ще могат да предлагат преминаване към онлайн обучение  
Училищата ще могат да преминават към обучение в електронна среда от разстояние след разрешение от министъра на 
образованието и науката, по предложение на ръководителите на образователните институции, предвижда нова заповед. 
Предложението за преминаване към обучение от разстояние може да бъде направено от ръководителите на 
образователни институции в области с усложнена епидемична обстановка, които попадат в червена или оранжева зона, 
съобразно критериите на Министерството на здравеопазването (МЗ). Когато се намират в тези зони и в конкретното 
училище има увеличаващ се брой отсъстващи и/или под карантина, както и нарастващ брой положителни проби за 
COVID-19 или случаи с грипоподобни симптоми, ръководителят на образователната институция може да инициира 
преминаване към обучение от разстояние. 
За да бъде издадено разрешение е необходимо предложението да е взето от педагогическия съвет, съгласувано с 
обществения съвет и отчитане мнението на преобладаващата част от родителите. 
Преминаването към обучение в електронна среда от разстояние следва да се случва при отчитане на принципа, че най-
нежелателно е то да се осъществява в началния етап от обучението на учениците, пише още в заповедта на здравния 
министър. 
При взимане на решение за превключване в обучение от разстояние Министерството на образованието и науката 
препоръчва то да се предлага и осъществява първо за гимназиален етап, след това за прогимназиален и като краен 
вариант за начален етап - при обективна невъзможност да се продължи присъствено. 
Срокът за обучение от разстояние се съобразява с практиката на Регионалните здравни инспекции, епидемичната 
обстановка и при отчитане, че присъственото обучение е приоритетно за постигане на заложените образователни цели и 
социализацията на учениците. 
Заповедта може да прочетете ТУК. 
 
√ Управители на заведения искат обяснение за затварянето на нощните клубове  
Защо нощните клубове се оказаха най-големите огнища за разпространение на заразата, след като по официални данни 
едва за 49 души е доказано, че са се заразили на такова място? Това заяви в сутрешния блок "Денят започва" Лъчезар 
Захариев - съпредседател на Сдружението на заведенията в България. 
Захариев цитира данни, според които нощните клубове са на 10-о място по разпространение на COVID-19. Захариев 
обясни, че в последните дни са били направени санитарни проверки и не е имало никакви забележки, а изведнъж се е 
оказало наложително да се затворят именно нощните клубове. 
Освен това, по думите на Захариев, през цялото време в тези заведения се спазват стриктно протиепидемичните мерки – 
персоналът е с маски, извършва се щателна дезинфекция навсякъде. А що се отнася до струпването на хора отвън, пред 
заведенията, това не е от юрисдикцията на техните управители. От сдружението настояват да получат изчерпателна 
обосновка за затварянето на нощните заведения. 
 
√ Заради липса на работна ръка фирми търсят помощта на роботи  
Пандемията от COVID-19 вече има отражение и върху плановете на индустрията. Проучване на асоциацията по роботика 
и автоматизация, направено сред 32 компании в областта на производството на автомобилни компоненти, мебели и 
електроника, показва забавяне на оптимизацията. На този фон данните показват, че заради липса на работна ръка фирми 
отправят поглед в бъдещето, за да търсят помощта на роботи. 
В столичен хотел за обслужването по стаите персоналът разчита на робота Руми. 
"Рецепционистът вкарва в робота артикула, набира номера на стаята. От там нататък роботът автоматично 
тръгва, сам си вика асансьора отива пред стаята, когато е пред стаята телефонът звъни, за да информира 
гостите, че е навън. Гостът трябва да натисне само едно копче, за да вземе артикула", разказа Светослав Панев, 
генерален мениджър на хотел. 
Роботът няма почивен ден. От хотела са изчислили, че спестява по 8 часа на персонала, което дава възможност времето 
да се използва за други задачи. 

file:///C:/Users/BNT/Downloads/Zapoved-distancionno%20(1).pdf
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"Успяхме да повишим с 50% приходите от румсървис благодарение на робота чрез по-ниски цени за румсървиз 
съответно гостите поръчват повече", похвали се Светослав Панев. 
Настройките на робота отнемат два дни. Заснема се целия хотел и се прави виртуална карта на стаите. За една година 
роботът е навъртяла приблизително 620 километра. Недостатъци обаче имат дори и машините. 
"И роботът може да се оплаква, защото има функция, когато нещо стане и не знае къде се намира на 10-ата 
минути звъни на рецепцията и се оплаква, че има някакъв проблем", каза Светослав Панев. 
У нас приложението на подобни разработки обаче все още остават изключение за сметка на индустриалните роботи. В 
четири фабрики за автомобилни компоненти, например, работят 92 работа. Проучване на асоциацията по роботика 
показва, че се увеличава броя на компаниите, които имат нужда от автоматизация заради недостиг на работна ръка. 
"Българската индустрия е роботизирана на нива от около 20%. В България има над 40 компании, които се занимават с 
изкуствен интелект", каза Кристиян Михайлов, Професионална асоциация по роботика и автоматизация. 
"Технологиите правят повече работни места, отколкото отнемат. Примерът е с колите и каруците, примерът е и с парния 
двигател", каза Йонко Чуклев, финансов анализатор и заместник-председател на Професионалната асоциация по 
роботика и автоматизация. 
В момента най-търсените роботи са логистичните и тези за доставка. Търсене има и за помощници в областта на 
дезинфекцията и почистването. В Европа Германия е лидер по внедряване на роботи в производството. 
"Има инсталации на роботи на стойност над 13 млрд. долара на световно ниво за последната година", каза Кристиян 
Михайлов, Професионална асоциация по роботика и автоматизация.  
В Азия най-популярни са хуманоидните роботи. За масово навлизане обаче все още е твърде рано да се говори. 
"Прогнози има много. Най-ранните са около 2040 г. - 2050 г., но истината според мен е, че сме много, много далеч от 
този момент. Все пак изкуственият интелект трябва да напредне значително. В момента казано просто, 
изкуственият интелект е един код от единици и нули, който просто може да смята по-бързо", заяви Йонко Чуклев, 
финансов анализатор и заместник-председател на Професионалната асоциация по роботика и автоматизация. 
У нас най-желаната дейност за автоматизация е свързана с контрола на качеството и административните дейности като 
събиране и обработване на данни. 
 
√ Ще успее ли България да реновира енергийно сградния фонд според новите евростандарти?  
45 млрд. евро са заложени в т.нар. вълна за реновиране на сградния фонд в Европа. Как България може да се възползва 
от тази подкрепа? 
Националните правителства ще могат да заделят допълнително средства за саниране от 750-те милиарда евро за 
икономическо възстановяване от епидемията. 
Възможно ли е да се мисли за продължаване на програмата за саниране на многофамилни жилища и разширяване на 
обхвата и с публични, и обществени сгради? 
Ще успеем ли да покрием новите задължителни минимални енергийни стандарти на Европейската комисия? 
Отговорите потърси Николай Минков в рубриката "След новините". 
 
√ Коста Филипов: Стана ясно, че България държи на своите интереси  
България заплаши, че ще наложи вето на официалното започване на преговори със Северна Македония за 
присъединяване към Европейския съюз и иска да бъдат взети предвид нейните притеснения за езика и историята. 
Има продължаваща антибългарска кампания и това не е новост, тя се развива от последните месец-два, обясни пред БНТ 
журналистът Коста Филипов. Станало е ясно, че България държи на своите интереси и чрез механизмите на Европейския 
съюз е решила да поиска от Северна Македония да изпълни някои от условията които са известни. Такава антибългарска 
кампания има в Северна Македония, а преди това и в Македония през последните 30 години. 
Три години след Договора за добросъседство, в който са били вложени толкова надежди за нормализиране и развиване 
на отношенията, пречи липсата на готовност в нашите съседи да разберат, че тръгвайки по пътя към ЕС, трябва да 
изпълнят определени условия. 
Около 10 ноември в София трябва да се проведе среща между премиерите на България и Северна Македония. 
Според Филипов този път страната ни е решила да покаже твърдост. Друг е въпросът дали докрай сме калкулирали 
последствията от едно вето. 
 
Investor.bg 
 
√ ИПИ: Към края на годината държавният дълг ще доближава 28 млрд. лв. 
Планираните бюджетни дефицити до 2023 година означават нарастване на дълга, смята икономистът Лъчезар 
Богданов  
Заедно с актуализацията на бюджета за 2020 г., проекта за бюджет за 2021 г. и средносрочната бюджетна прогноза до 
2023 г., Министерството на финансите представи и Проект на Стратегията за управление на държавния дълг за периода 
2021-2023 г., припомня в коментар икономистът Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика (ИПИ). 
Съвсем логично е документите да се разглеждат в пакет, тъй като политиката по дълга е почти директно следствие от 
параметрите в бюджета и планирания дефицит. Отново да припомним, че дефицитът, формиран от превишение на 
публичните разходи над приходите, може да се финансира по три начина – чрез приватизация на държавни предприятия 
и други активи, чрез използване на натрупан фискален резерв и чрез поемане на допълнителен дълг. 

https://bntnews.bg/news/shte-uspee-li-balgariya-da-renovira-energiyno-sgradniya-fond-spored-novite-evrostandarti-1080021news.html
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Очевидно, приватизация не се предвижда, а в несигурни времена изглежда разумно резервът да се пази като последен 
буфер. Така, неизбежно, планираните (поне) до 2023 г. дефицити ще означават нарастване на публичния дълг. 
Къде сме сега и какво трябва да следим в следващите три години? 
Стартовата позиция преди коронакризата беше благоприятна – след три поредни години с бюджетен излишък, през 2019 
г. България е страната с втория най-нисък държавен дълг в ЕС от 20,2% от БВП. Повече от две десетилетия фискална 
дисциплина, съчетана с период на сравнително бърз икономически растеж и приватизация, сега дават относително 
спокойствие за посрещане на този шок. 
А не е така в много други европейски страни, които във все по-голяма степен са вече зависими от „милостта“ на 
Европейската централна банка (ЕЦБ). 
При тази начална картина, непосредствената задача за финансиране на неочаквания дефицит за тази година бе решена 
без драма с емисията на 2,5 млрд. евро дълг с 10- и 30-годишен срок за изплащане – европейските финансови пазари 
„преливат“ от ликвидност, а България към момента изглежда по-скоро като консервативен емитент. 
Отделно от това дълбочината на икономическия срив засега е сред по-ниските в Европа. Към това трябва да добавим и 
може би най-важното събитие в последните години – присъединяването (на лева) към механизма на обменните 
курсове (ERM II) и банковия съюз. 
Ако приемем, че с емисията на международните пазари е  „покрит“ планираният дефицит за тази година, очакването е 
към края на 2020 г. държавният дълг да доближи 28 млрд. лева, или 23,5% от БВП. Общо дългът на сектор „Държавно 
управление“ ще бъде 30,1 млрд. лева, или 25,3% от БВП. Увеличението за годината е около 5,9 млрд. лева, основно 
емисията външен дълг от 4,9 млрд., заедно с минимални нетни емисии на вътрешния пазар и около 780 млн. лева заеми 
от Европейската инвестиционна банка и Банката за развитие на Съвета на Европа. 
Прогнозата за нарастване на дълга до 2023 г. следва – логично – планираните дефицити: 10,3 млрд. лева увеличение на 
дълга до края на 2023 г. при 10,1 млрд. лева очакван бюджетен дефицит общо за трите години 2021-2023 г. Така дългът 
на сектор държавно управление се очаква да достигне малко под 40,5 млрд. лева, или 29,4% от прогнозния БВП за 2023 г. 
Министерството на финансите предвижда финансиране както от вътрешни емисии на ДЦК, така и чрез издаване на нови 
облигации на международните капиталови пазари, като в началото ще получим и до 1 млрд. лева заем от ЕС по 
механизма SURE за запазване на заетостта. По действащата глобална средносрочна програма „остават“ още малко над 
2,3 млрд. евро до „тавана“, но така или иначе той може да бъде повишен със закона за държавния бюджет в някоя от 
следващите години. 
Намеренията изглежда са и за удължаване на средния матуритет на дълга, което предполага издаване на облигации със 
срок над 10 години. 
Къде са рисковете? 
Най-очевидният е неблагоприятно развитие на пандемията и оттам – нов, по-дълбок глобален икономически срив. Такъв 
полу-катастрофичен сценарий е обект на друг анализ, но все пак си струва да се спомене. Извън това, ако следващото 
управление реализира по-големи дефицити от заложените сега в средносрочната прогноза, то те ще трябва да бъдат 
финансирани с още повече дълг. 
Вероятността никак не трябва да се пренебрегва. От една страна възстановяването на икономиката може да е по-бавно 
от очакваното и това да доведе до по-ниски приходи. От друга страна цялата философия зад бюджетната прогноза до 
2023 г. се крепи на допускането, че около 2,8 млрд. лева разходи за 2021 г. са антикризисни, т.е. временни, и няма да 
бъдат повторени през следващите години. 
За някои сигурно е така (например мярката 60/40), но повечето от обявените за извънредни разходи, свързани с 
пандемията и кризата са всъщност увеличения на основни социални програми. Ако следващото управление е под натиск 
да ги запази, това автоматично означава повече дефицит, и оттам – нужда от повече нови заеми. 
Трябва да допълним, че освен финансирането на заложените нови дефицити до 2023 г. от малко над 10 млрд. лева, 
държавата трябва да изплати и стари задължения от около 1 млрд. през 2021 г., по близо 3 млрд. през 2022 г. и 2023 г. и 
около 3,4 млрд. през 2024 г. 
Така новите емисии дълг трябва да надхвърлят 20,5 млрд. лева. 
И въпросът е доколко пазарите – т.е. кредиторите – ще запазят доверие в средносрочната и дългосрочната устойчивост 
на длъжника България. Това зависи от посоката на развитие. Когато икономическият ръст е нисък, приходите ще 
изостават, ако това е придружено с разрастване на разходите, очевидно е, че дефицитът ще е много над прогнозата, а 
дълговите съотношения ще се влошават. 
Без реформи, без нови инвестиции, без динамично трансформиране на икономиката и висок растеж, съчетан със 
създаване на работни места и повишаване на доходите, така предложената рамка ще означава не просто извънреден 
дефицит заради еднократен шок, а структурен проблем. 
И това е същината на проблема – колкото повече има нужда държавата от финансиране, толкова по-лоши ще изглеждат 
показателите в средносрочна и дългосрочна перспектива. Обратно, при смислени реформи и висок икономически 
растеж, дефицитът по естествен път ще се свива по-бързо от очакваното, а тежестта на дълга ще намалява в относително 
изражение. 
Така отново се връщаме към същината на бюджетните рискове – в крайна сметка е важно да се върнем на траекторията 
на бърз догонващ растеж. 
 
 
 
 

https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/bylgariia-vleze-v-chakalniata-na-evrozonata-i-bankoviia-syiuz-307865/
https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/bylgariia-vleze-v-chakalniata-na-evrozonata-i-bankoviia-syiuz-307865/
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√ Гърция удължава до 8 ноември ограниченията при влизане в страната 
Няма необходимост от представяне на PCR тест от шофьорите на товарни камион  
Гърция удължава срока на временните ограничения и изисквания при влизане в страната във връзка с 
разпространението на коронавируса, считано от 00:01 ч. на 26 октомври до 23.59 ч. на 8 ноември 2020 г., съобщиха от 
Министерство на външните работи (МВнР).  
Остава изискването за българските граждани да попълнят форма за локализация на пътниците и да разполагат с 
предварително генериран QR код при влизане в Гърция, както и задължително да представят отрицателен резултат от 
тест за коронавирус по PCR методологията, направен до 72 часа преди пресичането на държавната граница на страната. 
Изискванията се прилагат по отношение на пристигащите с моторни превозни средства, самолет или плавателен съд. 
Няма необходимост от представяне на PCR тест от шофьорите на товарни камиони. Запазва се ограничението в товарните 
камиони, преминаващи през ГКПП "Илинден - Ексохи", да пътува само водачът. Преминаването на камиони за транспорт 
на стоки е възможно през следните гранични контролно-пропускателни пунктове на Гърция - "Промахон", "Какавия", 
"Кристалопиги", "Евзони", "Нимфея", "Орменион", "Кипи" и "Екзохи". 
 
√ Италия затваря театри, киносалони и спортни зали 
Ресторантите и баровете ще работят до 18 часа, а правителство поиска 2 милиарда евро за компенсации на 
засегнатите заведения  
Днес премиерът на Италия Джузепе Конте разпореди да се въведат допълнителни ограничения в страната с цел да се 
овладее разпространението на новия коронавирус, предаде АНСА, цитирана от БТА. 
От 26 октомври до 24 ноември в страната затварят врати спортните зали, обществените басейни, игралните зали, 
киносалоните, театрите и спа центровете. 
Освен това всички обекти за обществено хранене - барове, ресторанти и кафенета ще работят до 18 часа. Правителство 
иска 2 милиарда евро, които планира да изплати като компенсации на засегнатите заведения. 
На една маса могат вече да седнат четири, а не шест души, както бе досега. Изключения ще се правят, когато 
посетителите са членове на едно семейство и живеят заедно. След 18 часа ресторантите могат само да доставят храна по 
домовете. Това ограничение не се отнася за крайпътните заведение за хранене.  
Конте съветва и да се намалят до необходимия минимум придвижванията на гражданите. 
Засега не се въвежда комендантски час на цялата територия на страната, но той вече действа в редица области, сред 
които е и столичната Лацио. В нея е забранено да се излиза след 23 часа, освен ако няма спешна необходимост. 
Остават без промяна досега въведените мерки като носенето на маска навсякъде, меренето на телесната температура, 
самоизолацията при заразяване или контакт със заразен. Засега училищата остават отворени, макар че в много горни 
класове обучението преминава в онлайн режим. В университетите е въведено дистанционно обучение. 
В Италия от началото на октомври всеки ден се регистрират максимални увеличения за денонощие на далите 
положителна проба за COVID-19. На 23 октомври този показател превиши 19 хил. От началото на пандемията броят на 
заразените в Италия с новия коронавирус е над половин милион, от които над 250 хил. са излекувани, а над 37 хил. са 
починали от усложнения от инфекцията. 
Още вчера в столицата на Италия имаше безредици. Няколко стотин привърженици на крайнодясната партия „Форца 
нуова“ се събраха в центъра на Рим и умишлено нарушиха вечерния час. Крайнодесните протестират срещу налагането 
на строги мерки за борба с коронавируса. Полицията използва сила, за да ги разпръсне. Протестиращите замеряха 
полицаите с камъни, бутилки и самоделни бомбички. 
Безредици има и в Полша. Няколко хиляди души протестираха във Варшава вчера срещу затварянето на заведения и 
други търговски обекти. Полицията използва сълзотворен газ и лютив спрей срещу демонстрантите 
 
БНР 
 
√ БНБ: Поредно нарастване на депозитите и на кредитите на домакинствата през септември  
През септември 2020 година депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 
89,776 млрд. лева (80,9% от прогнозния БВП), като годишното им увеличение е с 9% след растеж с 8,9% месец по-рано 
(през август 2020-та), показват данни на Българската народна банка (БНБ). 
Депозитите на нефинансовите предприятия през септември са в размер на 28,529 млрд. лева (25,7% от БВП), нараствайки 
на годишна база с 12,4% след тяхно повишение с 12,2% през предходния месец. В същото време депозитите на 
финансовите предприятия намаляват с 0,6% на годишна база след растеж с 5,2% през август и достигат през деветия 
месец на годината 3,094 млрд. лева (2,8 от БВП). 
В края на септември депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в 
размер на 58,152 млрд. лева (52,4% от БВП), като се повишават на годишна база със 7,9% след растеж със 7,6% през 
август. 
Кредитите за неправителствения сектор през деветия месец на 2020 година са в размер на 64,303 млрд. лева (57,9% от 
БВП) спрямо кредити за 63,580 млрд. лева през август 2020, като нарастват на годишна база с 5,9% (спрямо септември 
2019 година). 
Според данните на БНБ кредитите за нефинансови предприятия се повишават през септември с 2% на годишна база след 
повишение с 2,2% месец по-рано и достигнат 34,810 млрд. лева (31,4% от БВП). 
Кредитите за домакинства и НТООД пък са в размер на 25,139 млрд. лева (22,6% от БВП), като спрямо септември 2020 г. 
те се увеличават със 7,5% след повишение със 7,4% месец по-рано. През септември жилищните кредити са за 11,634 
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млрд. лева и нарастват на годишна база с 12,3% (при годишно увеличение с 12,3% и през август), докато потребителските 
кредити възлизат в края на септември 11,806 млрд. лева и са с 6,2% над нивата от септември 2019-а година след тяхно 
повишение с 6,2% месец по-рано. 
В края на миналия месец кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 4,354 млрд. лева (3,9% от 
БВП), нараствайки на годишна база с цели 34,9% след тяхно повишение с 38,2% през август 2020 г. 
Нетните чуждестранни активи в края на септември се увеличават с 15% спрямо година по-рано, достигайки 64,212 млрд. 
лева. Чуждестранните активи се увеличават с 12% (след повишение със 7,6% през септември 2019-а), достигайки 77,025 
млрд. лева, докато чуждестранните пасиви са в размер на 8,976 млрд. лева, нараствайки на годишна база с 6,7% (след 
понижение с 1,4% през август 2020 г.). 
 
√ Нощните заведения в София затварят до 8 ноември  
Заради разпространението на заразата от коронавируса от днес до 8 ноември затварят нощните заведения в София. Това 
реши общинският кризисен щаб.   
В област Шумен нощните заведения ще са затворени до 16 ноември.   
Влизането в сила на забраната за работата на барове, дискотеки и събирания на закрито в област Сливен беше отложено 
за 27 октомври. 
В Благоевградска област всички нощни заведения се затварят от днес до 7 ноември. 
 
√ Напредва строителството на магистрала "Хемус"  
Напредва строителството на АМ „Хемус“ в участъка между Боаза и връзката с пътя Плевен - Ловеч, съобщава АПИ. В 
момента в трасето, обособено в три участъка, се извършват изкопи и насипи, работи се по големите съоръжения - 
мостове, виадукти, пътни възли, подлези и надлези. В изпълнението на строителните работи дружеството 
„Автомагистрали“ ЕАД е мобилизирало 69 верижни, 23 комбинирани и 7 колесни багера, 33 булдозера, 14 бетоновоза, 5 
бетонпомпи, 31 валяка, 13 влекача, 6 грейдера, 18 водоноски, 11 дъмпера, 2 кулокрана, 12 крана, 2 камиона с кран, 3 
телескопични товарача, 21 фадроми, 3 трошачки, 257 самосвала, 2 рециклатора, 5 пилотни машини. На обекта се работи 
с пълна мобилизация. 
Поетапното изграждане на трасето между Боаза и връзката с пътя Плевен - Ловеч е разделено на 3 участъка. В 51,5-
километровата отсечка ще има 17 виадукта, 5 моста, 5 пътни възела, 9 надлеза и подлеза и един тунел. 
Участък 1, с дължина 15,26 км, започва от Боаза и ще е до пресичането с пътя Луковит - Угърчин, включително пътен 
възел „Дерманци“. Предвижда се в него да има два пътни възела, четири мостови съоръжения и 2 виадукта. Строително-
монтажни работи се изпълняват в три подучастъка. В първия то е около 25,5%, във втория - около 59,5%, а в третия - 
около 2%. 
Участък 2 започва в края на пътен възел „Дерманци“ и е до връзката с път ІІІ-3005 Радювене - Катунец, включително 
пътен възел „Каленик“. Дължината му е 19,2 км и в него ще има 2 пътни възела, 9 виадукта, мост над р. Каменица и тунел 
с две отделни тръби. Изпълняват се дейности във връзка с откриване на строителната площадка. 
В Участък 3, с дължина 17,08 км, ще има един пътен възел - „Плевен“, който ще в края на тази отсечка, която ще стига до 
връзката с пътя Плевен - Ловеч. В него ще има 6 виадукта и 9 надлеза и подлеза. Изпълнени са около 7,5% от 
предвидените строително-монтажни работи на това трасе. 
Цялостното изграждане на АМ „Хемус“ до 2024 г. е основен приоритет в Управленската програма на правителството, тъй 
като бъдещето на Северна България и модернизирането на региона е свързано със строителството на автомагистралата и 
осигуряването на бърза и безопасна пътна комуникация между София и Варна. В момента в експлоатация са участъците 
от София до Боаза и от с. Белокопитово до Варна, с обща дължина от около 180 км. Неизградената част, от п. в. „Боаза“ 
до с. Белокопитово, ще свърже вече изградените участъци от двете страни на магистралата. 
На дружеството „Автомагистрали“ ЕАД е възложено проектирането и строителството на 223,04 км от АМ „Хемус“ в 
участъците от пътен възел „Боаза“ до пресичането с път I-5 Русе - Велико Търново /134,14 км/ и от връзката с пътя Русе - 
Велико Търново до Белокопитово (88,9 км). За отсечката от връзката с пътя Плевен - Ловеч до пресичането с път I-5 
(участъци 4, 5 и 6) са изработени техническите проекти, процедират се ПУП - парцеларен план, които са на етап 
одобрение. За трасето след връзката с пътя Русе - Велико Търново (участъци 7,8 и 9) в момента се работи по 
проектирането му. 
 
Мениджър 
 
√ Петкова: Лицата, които не сключат договор с търговец на ток, ще получават по-скъпа енергия  
Нито един потребител няма да остане без електричество, ако не подпише договор с търговец на ток, но ще получава 
енергия на по-висока цена. Това обясни министърът на икономиката Теменужка Петкова в ефира на Дарик Радио във 
връзка с промените, които влязоха в сила от 1 октомври за малките предприятия. 
„Ако потребителят не сключи договор в законоустановения срок, той ще получава енергия от така наречения доставчик 
от последна инстанция, но на по-висока цена“, каза тя. 
Петкова добави, че битовите потребители могат да останат на регулирания от държавата пазар на електроенергия до 
2025 г., след което те също ще трябва да се преориентират към търговец на ток. 
Във връзка влиянието на глобалната пандемия върху българската енергетика тя съобщи, че енергийната система работи 
нормално. 
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„До 2050 г. 4000 мегавата мощности ще излязат от експлоатация – това са въглищните централи. Те трябва да се заменят 
с други мощности“, обясни тя. България със сигурност ще ползва тези мощности до 2030 г., добави Петкова. 
„На АЕЦ „Козлодуй“ имаме площадка, на която може да бъде изградена нова мощност. Има и три технологии, 
предвидени за този блок – две руски и една американска. Целта е 7-ми блок на Козлодуй да бъде с различна 
технология“, обясни тя. Относно проекта за АЕЦ „Белене“ Петкова припомни, че има 5 компании, които за заявили 
желание да подадат обвързващи оферти, но няма яснота какъв ще е финалът на тази процедура.   
 
√ Кирил Ананиев: Залагаме 3 млрд. лв. за справяне с коронавируса  
В бюджета за 2021 г. са заложени 3 млрд. лв. по мерките за борба срещу корорнавируса, съобщи финансовият министър 
Кирил Ананиев. Според него бюджетът е балансиран между Covid мерките и необходимостта от реформи в отделните 
системи. „В бюджета има ясно изразени приоритети, основно насочени към мерки за преодоляване на последствията от 
кризата. Аз го наричам антипандемичен бюджет“, коментира Ананиев пред БНР. 
Той отбеляза, че прибързано са се направили изводи за средносрочната бюджетна прогноза, според която България ще 
увеличи държавния си дълг от 24 млрд. лв. в момента до над 40 млрд. лв. през 2023 г. „Тази прогноза беше разработена 
в безпрецедентна ситуация“, обясни министърът. „В края на периода ще бъдем с дефицит в рамките на 28,2% от БВП, 
което е далече от Маастрихтския критерий от 60%. През 2019 година средният дефицит на страните в ЕС е 77%, а на 
страните от еврозоната – 84%, като това е преди кризата“, припомни Ананиев. 
Той поясни, че са предвидени 1,6 млрд. лева за подкрепа на домакинствата, 576 млн. лева за бизнеса, 748 млн. лева за 
органите на държавното управление, натоварени с дейностите по овладяване на пандемията и последствията, 76 млн. 
лева за национално съфинансиране от мерки, свързани с Covid-19. 
„Няма популизъм и предизборни обещания. Предвиждаме буфер в бюджета за следващата година. Бюджетите на всички 
министерства и ведомства ще се финансират до декември с 95% от ресурса, а 5% буфер ще се използва за форсмажорни 
обстоятелства в системата на здравеопазването. Ако тези 5%, или 640 млн. лева, не се похарчат, те ще помогнат да не се 
надхвърли предвиденият дефицит от 3,9%. От тези 3,9% близо 2,5% са свързани с COVID мерките. Няма да бъдат 
изоставени нито хората, нито бизнесът“.Финансовият министър подчерта, че в бюджета са предвидени и реформи, 
например в сектора на образованието, на здравеопазването. 
„За първи път имаме голям приоритет - формирането на бюджетните взаимоотношения между държавата и общините. 
Със 732 млн. лева се увеличават всички видове взаимоотношения - за делегираните от държавата дейности, за 
изравнителната субсидия, за капиталовата субсидия“. 
Той увери, че полицаите не са забравени, защото от новата година се планира 10% увеличаване на техните заплати. 
 
√ Премиерът Борисов има COVID-19  
Премиерът Бойко Борисов съобщи в профила си във фейсбук, че е заразен с новия коронавирус. 
"Въпреки че РЗИ официално ми свали карантината, още в петък отложих всички срещи и публични прояви за 
предстоящите дни. След два PCR теста от днес съм положителен с Covid-19. Като цяло имам общо неразположение, към 
момента по преценка на лекарите оставам на домашно лечение. Всички контактни с мен са подадени на РЗИ. Сигурен 
съм, че спазвайки мерките, заедно ще се справим!", написа премиерът в социалната мрежа. 
Премиерът Борисов заедно с министрите на земеделието Десислава Танева, на финансите Кирил Ананиев, на 
регионалното развитие Петя Аврамова и отговорната за връзките с медиите Севделина Арнаудова от ГЕРБ, бяха 
поставени под карантина в петък следобед. Около 24 часа след това и след два отрицателни теста РЗИ обяви, че сваля 
карантината на Арнаудова и на Борисов, а по-късно и на финансовия министър. Те бяха контактни на далия положителен 
тест през седмицата Николай Нанков, зам.-министър на регионалното развитие. 
Премиерът има инциденти, в които пренебрегва изискването за носене на маска, заради което Министерският съвет бе 
глобен няколко пъти. Миналия уикенд заедно с Николай Нанков и Десислава Танева Борисов бе на обиколка в Родопите 
и както обичайно управлява джипа, с който се придвижваха. 
 
√ ИПИ: Еднократното увеличение на пенсиите ще струва 800 млн. лв.  
Над 800 млн. лв. са допълнителните разходи, които са свързани само с еднократни или извънредни стъпки по пенсиите у 
нас. По този начин увеличението им реално е най-голямата „корона“ мярка на правителството. Това се казва в анализ на 
старши икономиста на Института за пазарна икономика Петър Ганев. 
Според него увеличението на минималната пенсия до 300 лв. ще струва 474 млн. лв., еднократното изплащане на 50 лв. 
към пенсиите за първите три месеца ще струва 318 млн. лв., а ваучерите за храна на стойност 120 лв. годишно за 
пенсионерите с пенсия от 301 до 369 лв. ще струват 47 млн. лв. Тук дори не броим вдигането с 5% на всички пенсии през 
2021 г., което вече няма как да влезе в „корона” мерките. 
В голямата си част обаче, въпросните 800 млн. лв. няма да са еднократни. Минималната пенсия съвсем очаквано няма 
да се ревизира надолу, тоест тези 300 лв. ще си бъдат дължими и през следващите години. Увеличението с 50 лв. на 
всички пенсии също трудно ще бъде спряно след първите три месеца на годината. Опитът, в т.ч. от тази година, показва, 
че тръгне ли едно временно социално плащане, то много бързо се превръща в постоянно. Отделно от това, остава неясен 
въпросът дали пенсионерите с нова минимална пенсия от 300 лв. ще получат и тези 50 лв. отгоре през първите три 
месеца. В този вариант увеличението за тях е наистина чувствително – 220 лв. в първата половина на 2020 г., 250 лв. от 
юли 2020 г. и 350 лв. в началото на 2021 г. 
Подобен казус възниква и при семейните помощи за деца или т. нар. „детски надбавки“. Отпадането на доходния 
критерий означава, че всяко едно дете в държавата ще се класира за помощ, а новият разход през 2021 г. ще е за 390 
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млн. лв. Почти невъзможно изглежда как се допускат толкова много семейства до дадена помощ, а година по-късно това 
им се отнема. Натуралните показатели в бюджета показват, че през 2021 г. общо 1,26 млн. деца ще се класират за 
„детски”, а през 2022 г. техният брой ще е 491 хил. Казано с други думи, на близо 800 хил. деца трябва да им бъдат 
отнети детските през 2022 г. Това, чисто политически, няма как да се случи. Веднъж премахвайки доходния критерий, 
детските помощи най-вероятно ще останат за дълги години достъпни за всички семейства. Нищо чудно, тази „корона” 
мярка после цяло едно поколение да се опитва да я реформира и вкара в някакви рамки. 
Тези два примера, които са и отчетливо най-големите в социалната политика, ясно показват, че сериозна част от уж 
еднократните социални разходи, свързани с коронавируса, всъщност ще прелеят и през следващите години. 
Очакванията, заложени в средносрочната бюджета рамка, че социалните разходи през 2022 г. ще се свият спрямо 2021 г. 
и съответно и дефицита ще бъде по-лесно редуциран, са по-скоро пожелателни. Липсата на извънредни инструменти и 
използването на обичайни такива в подпомагането на домакинствата – чрез пенсии и семейни помощи, ще тежи 
дългосрочно на бюджета. И докато всяка година се води спор за една или друга малка мярка – например за 
допълнителни 12 млн. лв. за подкрепа на дистанционното обучение, стотици милиони ще си вървят по течението, 
защото сме отменили доходният критерий в най-голямата социална програма. 
 
√ България се присъединява към програмата "Чиста мрежа" на САЩ  
САЩ са готови да подпишат декларация за разбирателство с България в областта на сигурността на 5G мрежата. Това 
съобщи американският заместник-държавния секретар по икономически растеж, енергетика и околна среда Кийт Крак 
пред журналисти в резиденцията на посланик Херо Мустафа. По думите му това ще бъде историческа декларация между 
двете страни и тя ще докаже увеличаващото доверие между двете страни. 
Декларацията ще регламентира защитата от рисковете с незащитени 5G мрежи, уточни Крак. Освен тя ще гарантира 
"чиста мрежа, която е жизненоважна за националната сигурност, икономическия просперитет и стабилността в региона", 
допълни той. На практика, подобно споразумение означава, че и трите мобилни оператори в България ще си сътрудничат 
с доверени доставчици, т.е. няма да работят с китайските Хуавей и ZTE. 
Кийт Крак посочи, че България ще се присъедини към държавите в НАТО, които вече членуват в т. нар. "чиста мрежа". 
Освен това страната ни се присъединява към използването на "чиста мрежа" и като член на Европейския съюз и 
инициативата "Три морета". Затова Европейският съюз и НАТО си партнират в областта на 5G мрежата с цел гарантиране 
надеждността на инфраструктурата и веригата на доставки. 
"Чистата мрежа", освен 5G, покрива всичко от електрическите мрежи до автомономните превозни средства, облачните 
услуги и други. Тя е всеобхватен подход за решаване на проблемите с поверителността на данните. Според него трябва 
да се има доверие на мрежата и това е начин да се привличат нови инвеститори. Това ще подпомогне и за увеличаването 
на американските инвеститори в България. 
На въпрос дали санкциите за инвеститорите на газопровода "Турски поток" ще повлияят на България, Кийт Крак отговори, 
че почти всички страни от този проект са поставени в зависимост от Русия. Той добави, че почти всички страни от 
инициативата "Три морета", с изключение на Австрия", са зависими от Русия. 
Премиерът Борисов и Крак проведоха днес среща в рамките на посещението на американския заместник-държавен 
секретар у нас. Това е третият разговор между двамата само през настоящата година, което е още един израз на 
засиленото сътрудничество между България и САЩ след посещението на министър-председателя Бойко Борисов във 
Вашингтон през ноември 2019-а, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. 
Българският министър-председател и американският заместник-държавен секретар са единни в позицията, че 5G ще се 
превърне в инфраструктурата за свързаност, която ще бъде ключова за всички сектори на обществото като електронното 
здравеопазване, интелигентни енергийни мрежи, транспорт и мобилност. 5G мрежите са бъдещият гръбнак на нашите 
все по-цифровизирани икономики и общества, бе подчертано още в хода на срещата. Затова Европейският съюз и НАТО  
си партнират в областта на 5G с цел гарантиране надеждността на инфраструктурата и веригата на доставки. 
Друг акцент в разговора е бил партньорството в сигурността и отбраната, които са сред ключовите измерения на 
двустранните отношения. „Придобиването на изтребители F-16 Block 70 е важна стъпка напред в модернизацията на 
българските Военновъздушни сили“, изтъкна премиерът Борисов. Той бе категоричен, че проектите за модернизация на 
ВВС ще осигурят и условия за индустриално сътрудничество, което ще допринесе за дългосрочното икономическо 
развитие на България и за конкурентоспособността на страната ни. 
„САЩ са важен стратегически партньор на България в областта на енергетиката“, отбеляза още министър-председателят 
Бойко Борисов. В този контекст през юни 2020 г. американската страна предложи подписването на двустранен 
Меморандум за стратегическото сътрудничество в областта на ядрената енергия за граждански цели. „Насърчаване на 
това партньорство е още един ключов елемент към преминаване към нисковъглеродна икономика“, заяви Бойко 
Борисов. 
По време на срещата е дадена висока оценка на изработването на знакови документи в приоритетни сфери за България и 
САЩ, които ще бъдат подписани. А вчера, премиерът Бойко Борисов обсъди с помощник държавния секретар на САЩ по 
политико-военните въпроси Кларк Купър стратегическото партньорство между двете страни. 
 
√ България и САЩ подписаха споразумение за ядрено гориво 
България и САЩ подписаха късно в петък ядрен меморандум, който се очаква да доведе до диверсификация на ядрената 
ни енергия. От българска страна подпис сложи енергийният министър Теменужка Петкова, а от американска – помощник 
– държавният секретар в Бюрото по международна сигурност и неразпространение към Държавния департамент на САЩ 
Кристофър Форд. 
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Подписването стана в резиденция „Бояна“ с присъствието на премиера Бойко Борисов и виртуалното такова на 
държавния секретар на САЩ Майк Помпейо. 
"Документът ще допринесе и за изпълнение на нашия основен приоритет за постигане на диверсификация на 
енергийните източници. Ядрената енергетика е от стратегическо значение за нас, тъй като гарантира енергийната 
сигурност и ще допринесе за постигане на целите за намаляване на въглеродните емисии", заяви Теменужка Петкова, 
цитирана от правителствена информационна служба. 
Споразумението е било предложено от САЩ през юни 2020 г., но и България има интерес към него, посочва се в 
съобщението. 
Меморандумът изразява също желанието на България и на САЩ да си взаимодействат в подкрепа на ядрените им 
отрасли с цел бъдещо развитие и поддържане на инфраструктурата и капацитета на човешките ресурси за отговорно 
използване на ядрената енергия и технологии. Документът е подписан в контекста на „Зелената сделка“, която цели 
климатична неутралност до 2050 г. и намаляване на въглеродните емисии с 55%. 
Премиерът Борисов е отбелязал, че ядрената енергия е една от по-зелените и по-чисти енергии и затова целта на 
България е да използва технология от най-ново поколение и да постигне диверсификация на ядреното гориво. 
В момента АЕЦ „Козлодуй“ се захранва изцяло с руско ядрено гориво, но през 2024 г. ще трябва да проведе нов търг за 
суровина. 
 
√ Румъния се присъедини към усилията на България срещу пакета „Мобилност“  
Румънското правителство обяви, че се присъединява в усилията на съседска България срещу пакета „Мобилност“, който 
засяга правата на превозвачите на дълги разстояния, предаде АПП. 
„Днес Румъния сезира Европейския съд за отмяната на три мерки от плана, които са ограничаващи и 
диспропорционални“, съобщи външният министър на страната Богдан Ауреску. 
Букурещ заплашва да заведе дело в Европейския съд, още от когато пакетът „Мобилност“ беше подписан през юли от 
членове на Европейския парламент  въпреки протестите от страна на източните страни-членки. Според Румъния пакетът 
е дискриминационен. Представители на местния Съюз на превозвачите прогнозират спад от 14% на приходите и че 200 
000 работни места ще бъдат поставени под риск. 
По-рано в сряда българското правителство също обяви, че ще се обърне към Европейския съд. 
Според вносителите на пакета от мерки той гарантира  минимални работни стандарти в целия ЕС. Едно от изискванията е 
транспортните компании да гарантират, че шофьорите им ще се връщат в родината си поне веднъж на всеки три или 
четири седмици.  Също се установяват задължителни седмични периоди, в които шофьорите трябва да почиват извън 
превозното средство в хотел,  осигурен от компанията. 
Също така товарните коли трябва да се връщат в базите си веднъж на всеки 8 седмици, което според компаниите обаче 
ще има негативен ефект на околната среда. 
 
√ Българите - оптимисти за ЕС, недоволни от националното управление  
Мнозинството от българите заявяват, че икономическото положение е тежко, че растящите цени ги тревожат и че нямат 
голямо доверие на правителството и Народното събрание. Това показват данни от проучване, осъществено в края на юли 
и представено в петък от Европейската комисия. 
На въпрос, какво ги тревожи най-много, българските участници в общоевропейското допитване поставят на първо място 
икономическата обстановка (43 на сто) и растящите цени (37 на сто). Според 82 на сто от българските участници 
икономическото положение у нас е много лошо, а 53 на сто заявяват, че финансовото състояние на семейството им не е 
добро, предава БТА. 
За сравнение в ЕС средно 64 на сто от отговорилите оценяват като лошо икономическото състояние на страната, в която 
живеят, а 28 на сто съобщават за финансови тревоги в семейството си. В ЕС, 49 на сто от участниците очакват в 
следващите 12 месеца обстановката да се влоши, а у нас на това мнение са 43 на сто. Подобрение очакват 20 на сто в ЕС 
и 17 на сто у нас. Мнозинството у нас (61 на сто) и в ЕС (58 на сто) не очаква промяна в следващата година в личното им 
положение. 
Недоверие в националното правителство в нашата страна изразяват 71 на сто (при средно 56 на сто в ЕС), а в Народното 
събрание - 75 на сто (58 на сто недоверие в националните парламенти в ЕС). Доверие в ЕС изразяват 48 на сто от 
българските участници в допитването и 43 на сто от останалите. В положителна светлина виждат ЕС 53 на сто у нас и 40 на 
сто от останалите. 
Мнозинството от 59-60 на сто изразява оптимизъм за бъдещето на ЕС. Малко над половината българи (52 на сто) и ясно 
мнозинство сред останалите (70 на сто) заявяват, че се чувстват граждани на ЕС. 
 
√ Икономическото положение е основен повод за безпокойство сред гражданите на ЕС  
Европейските граждани определят икономическото положение, състоянието на публичните финанси на държавите 
членки и имиграцията като трите основни проблема на равнище ЕС, според публикуваното ново проучване "Стандартен 
Евробарометър", съобщиха от Представителството на ЕК в България. 
Икономическото положение е основна загриженост и на национално равнище, следвано от здравеопазването и 
безработицата. 
В смутни времена, белязани от пандемията от коронавирус, доверието в ЕС остава стабилно и европейците вярват, че в 
бъдеще ЕС ще вземе правилните решения в отговор на пандемията. 
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В новото проучване на "Евробарометър", проведено през юли и август, загрижеността за икономическото положение е 
отразена във възприятието за настоящото състояние на икономиката. 64 процента от европейците смятат, че 
положението е "лошо", а 42 на сто - че икономиката на тяхната държава ще се възстанови от неблагоприятните 
последици от пандемията от коронавирус "през 2023 г. или по-късно". 
Европейците са разделени (45 на сто "удовлетворени" спрямо 44 на сто "неудовлетворени") по отношение на мерките, 
предприети от ЕС за борба с пандемията. 62 процента заявяват обаче, че се доверяват на ЕС да взема правилните 
решения в бъдеще, а 60 на сто остават оптимисти за бъдещето на ЕС. 
 
√ Световната банка очаква икономиката на Западните Балкани да се свие с близо 5% тази година  
Брутният вътрешен продукт на Западните Балкани ще се понижи с 4,8% през 2020 г. Това гласи прогноза на Световната 
банка, цитирана от Ѕееnеwѕ. Според финансовата институция новата вълна от COVID-19 ще забави икономическото 
възстановяване в региона. 
„Пандемията от COVID-19 потопи региона на Западните Балкани в дълбока рецесия, при която се наблюдава спад както 
на вътрешното, така и на външното търсене, комбинират с прекъсвания на веригите за доставки“, обясняват от 
Световната банка. 
Пандемията е предизвикателство за пазара на труда и заплашва да подкопае напредъка в региона за подобряване на 
стандарта на живот. Ограниченията върху пътуването се отразиха особено негативно на страните, които са по-зависими 
от туризма. 
„Подобно на по-голямата част от останалия свят, пандемията от Covid-19 продължава да нанася тежки щети върху 
Западните Балкани, заплашвайки здравето и благополучието на хората в тези шест страни“, казва Линдa вaн Гeлдep, 
директор на Cвeтoвнaтa бaнĸa за региона. 
По думите й въвеждането на мащабни програми за запазване на работните места са помогнали за ограничаване на 
негативните ефекти на пандемията върху пазар на труда. 
„Колкото и лоша да е ситуацията, тя ще да е много по-тежка, ако правителствата не бяха взели мерки в началото на 
кризата. Първият приоритет остава поставянето под контрол на здравната криза и ограничаването на икономическите 
щети“, казва Ван Гелдер. 
В доклада се посочва, че скоростта на възстановяването в краткосрочен план ще зависи от развитието на пандемията и 
наличието на ваксина, която да позволи нормализиране на икономическата активност и устойчиво възстановяване в 
основния търговски партньор на региона – Европейския съюз. 
Световната банка прогнозира спад с 8,4% на БВП на Албания за 2020 г., последвано от ръст от 5% през 2021 г. За Бocнa и 
Xepцeгoвинa очакванията са за спад от 3,2% през тази година и възстановяване от 3% през следващата. За Косово 
прогнозата е за спад от 8,8% през 2020 г. и ръст от 3,7%, а за Сърбия – минус 3% тази година и скок от 2,9% през 
следващата година. Световната банка очаква икономиката на Северна Македония да се свие с 4,1% през 2020 г. и да 
нарасне с 3,6% през 2021 г. , докато при Черна гора се очаква срив от 12,4% тази година и ръст от 6,9% през следващата. 
За целия, регион прогнозата е за спад от 4,8% през 2020 г. и ръст от 3,5% през следващата. 
 
 
 
 
√ Сърбия ще има три нови министерства  
Три нови министерства ще влязат в състава на сръбския кабинет. Това предвижда закон за министерствата, внесен от 167 
депутати от парламентарното мнозинство в Сърбия за обсъждане и гласуване. С тях, в новото правителство ще има 21 
министерства, съобщава вестник "Новости". 
Трите нови ресора са министерство за грижа за селото, министерство за семейството и демографията и министерство за 
човешките права, правата на малцинствата и за обществения диалог, предава БТА.  
Парламентът ще обсъди предложенията. Възможно е да има още един министър без портфейл, но решение за това ще 
бъде взето по-късно.  
 
√ Ръст на европейските борси въпреки разочароващите данни за бизнес активността в Еврозоната  
Oсновните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха повишения в ранната търговия в петък, 
подкрепени от финансовото представяне Barclays и Daimler, които засенчиха предварителните данни за спад на бизнес 
активността в Еврозоната, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 записа ръст от 2,47 пункта, или 0,69%, до 362,74 пункта. Немският бенчмарк DAX се 
повиши с 93,61 пункта, или 0,75%, до 12 636,67 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 81,35 
пункта, или 1,41%, до 5 867 пункта. Френският показател CAC 40 се повиши с 51,61 пункта, или 1,06%, до 4 902,99 пункта. 
Банковият индекс SX7P и автомобилният SXAP се повишиха съответно с 3,06% и 0,69%. 
Акциите на Barclays поскъпнаха с 7,29%, след като британската банка отчете печалба преди данъци за последното 
тримесечие от 1,15 млрд. паунда. Този резултат е значително над прогнозираната печалба преди данъци от 507 млн. 
паунда и регистрираната преди година печалба от 246 млн. паунда. 
Цената на книжата на Daimler се повиши с 2,05%, след като германският автомобилен гигант повиши своята пpoгнoзa зa 
пeчaлбaтa cи дo ĸpaя нa гoдинaтa след като в Китай бе отчетен 24-процентов ръст на търсенето на луксозни автомобили. 
Акциите на Reanult скочиха с 1,71%, след като компанията обяви, че очаква да има позитивен паричен поток до края на 
2020 г. на фона на възстановяването на продажбите. 

https://seenews.com/news/w-balkans-gdp-to-drop-48-in-2020-world-bank-718157
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Печалбите на пазарите обаче бяха ограничени от предварителни резултати от проучването на IHS Markit за бизнес 
активността в Еврозоната. 
Индексът PMI, измерващ общата бизнес активност в региона на единната валута, се понижи до 49,4 пункта през 
октомври спрямо 50,4 пункта през септември, достигайки четиримесечно дъно. Границата от 50 пункта разделя растежа 
от свиването. 
Спадът на общата активност се дължи най-вече на срива в сферата на услугите, като индексът PMI за този сектор падна до 
46,2 пункта през октомври срещу 48,0 пункта през септември. Промишленият PMI индекс в Еврозоната нарасна до 54,4 
пункта през октомври срещу 53,7 пункта предходния месец. 
„Еврозоната е под риск от двойна рецесия на фона на втората вълна от инфекции от COVID-19, която доведе до ново 
понижение на бизнес активността“ , коментира главният икономист на IHS Markit Крис Уилямсън. 
Оптимизъм в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха ръст в четвъртък, подкрепени от последните коментари 
председателя на Камарата на представителите Нанси Пелоси за напредъка в преговорите за икономически стимули в 
САЩ, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones завърши сесията с ръст от 152,84 пункта, или 0,54%, до 28 363,66 пункта, след като по-
рано бе регистриран спад от 170 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 напредна с 17,93 пункта, или 
0,52%, до 3 453,49 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши с 21,31 пункта, или 0,19%, до 
11 506,01 пункта. 
Банковият сектор поведе ръстовете вчера, след като доходността по 10-годишните държавни ценни книжа на САЩ 
достигана четиримесечен връх. Акциите на JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Citigroup поскъпнаха съответно с 3,53%, 
2,76% и 2,19%. 
Пелоси заяви в четвъртък, че сделката за пакет от икономически стимули е „почти готова“. „Ако нямаше напредък, 
нямаше да изгубя и пет секунди за тези разговори. Смятам, че правим сериозен опит. Вярвам, че и двете страни искат 
споразумение“, каза тя. 
На пазарите се отразиха и поредните финансови отчети на водещите компании в САЩ. 
Производителят на електрически автомобили Tesla отчете пето поредно тримесечие на печалба. Компанията обяви 
печалба от 76 цента за акция спрямо прогнозата на анализаторите за печалба от 57 цента за акция. По-рано компанията 
на Илон Мъск съобщи, че е доставила 139 хил. автомобила през последното тримесечие, което е нов рекорд за Tesla. 
Акциите на фирмата скочиха с 0,75%, 
Книжата на Coca Cola поскъпнаха с 1,38%, след като компанията обяви печалба от 55 цента за акция при приходи от 8,65 
млрд. долара спрямо прогнозата за печалба от 46 цента за акция при приходи от 8,36 млрд. долара. 
Цената на книжата на AT&T се повиши с 5,84%, след като компанията отчете приходи от 42,3 млрд. долара за последното 
тримесечие при очаквани приходи от 41,59 млрд. долара. 
На икономическия фронт, , Министерството на труда съобщи, че заявленията за помощ при безработица са намалели до 
787 хил. за седмицата, завършила на 17 октомври. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха 875 хил. заявления. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Водещите азиатски борсови индекси записаха смесени резултати в петък на фона на последният дебат между 
американският президент Доналд Тръмп и кандидата на демократите за поста Джо Байдън преди изборите на 3 
ноември, предаде Маркетоуч. 
„Последният дебат между двамата кандидати за президент бе по-малко хаотичен от първият, но той не донесе нова 
информация за пазарите“, коментира Стивън Инес от Axi. 
„Дискусиите за икономическите перспективи след изборите бяха в ограничен мащаб, особено от страна на Тръмп“, 
добави той. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 42,32 пункта, или 0,18%, до 23 516,59 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 34,5 пункта, или 1,04%, до 3 278 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite изтри 42,68 пункта от стойността си, или 1,9%, завършвайки сесията при ниво от 2 
200,56 пункта. Хонконгският показател Hang Seng напредна с 132,64 пункта, или 0,54%, до 24 918,78 пункта 
Южнокорейският бенчмарк Kospi записа ръст от 5,76 пункта, или 0,24%, до 2 360,81 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се понижи с 6,8 пункта, или 0,11%, до 6 167 пункта. 
У нас                                                                                                                  
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 0,56 пункта, или 0,13%, до 429,10 пункта. BGBX40 се понижи с 0,29 пункта, или 0,30%, до 97,73 пункта. 
BGTR30 изтри 0,87 пункта от стойността си, или 0,18%, достигайки ниво от 484,88 пункта. BGREIT се понижи с 0,15 пункта, 
или 0,11%, до 136 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Д-р Стойчо Кацаров: СРЗИ наруши закона, като отмени първата карантина на премиера  
„Столичната регионална здравна инспекция наруши закона, като отмени карантината в събота на премиера Бойко 
Борисов, който е бил контактен на заместник – министъра на регионалното развитие Николай Нанков, независимо, че 
първите проби на премиера са били отрицателни“, посочи в „Преди всички“ д-р Стойчо Кацаров , председател на 
Центъра за защита на правата в здравеопазването и допълни: 
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„СРЗИ няма право да определя срока на карантината, тя се определя от заповедта на здравния министър и тя е 10 дни, 
така че има нарушение на закона и така са били поставени под риск хората, които са били контактни на премиера.“ 
По думите на д-р Кацаров няма такъв документ за декарантиниране на лица като лекари и медици на първа линия и хора 
с обществена дейност, според който документ може да се съкрати срокът на карантината, ако има два отрицателни PCR– 
теста. 
„Срокът от 10 дни е защото в тях може да си отрицателен, но вирусът може тепърва да се развие и ти в тези 10 дни си 
потенциално опасен за останалите. Между 7 и 10 дни е инкубационният период на вируса и това е смисълът на 
карантината.“ 
Според д-р Кацаров не е нужно да се затварят нощните заведения, а трябва да се създадат възможности да се защитят 
възрастните хора, хората в домовете да не се заразяват. 
„Притеснително е, че ние нямаме план за действие срещу вируса, тичаме срещу вятъра..." посочи още експертът. 
Д-р Кацаров заяви, че трябва да се направи преглед на ангажираността на медицинския персонал у нас 
"Ние имаме 30 хиляди лекари и още толкова сестри, но едва 5 на сто са ангажирани с лечението и диагностиката на 
коронавируса. 
Тоест ние имаме едно неравномерно разпределение на тежестта в битката с новия вирус - повече хора могат да се 
ангажират с това и да се търсят резерви, като бъдат стимулирани по някакав начин. Капацитетът на болниците да 
разкрият легла за болни с Covid-19 е много по-голям. В първата заподед на министъра трябваше да се разкрият 8 хиляди 
легла, тоест 4 пъти повече , отколкото са настанените в момента. Капацитетът на здравната ни система е от 50 хиляди 
легла - тоест резерви има, но трябва да има добра организация как да се използват". 
"Имаме обаче критерий за прием в болница – те са определени със заповед на министъра - хората над 65 всички 
подлежат на хоспитализация и всички със тежки симптоми, независимо от възрастта. Сега обаче се оказа, че леглата не 
достигат. Но как всички болници ще лекуват Covid-19?“ 
Д-р Кацаров твърди, че през тези 6 месеца заплатите на медицинския персонал са намалени, защото лечебните 
заведения получават 85 % приходи за дейността си от бюджета си по Здравна каса. 
„Заплатите им се формират така – те имат базово възнаграждение и върху него всеки месец получават допълнителни 
средства на база преминал пациент- а сега когато беше спрян месеци плановият прием тези приходи намаляха“. 
„90 на сто от дейността на лекарите и сестрите са свързани с планови дейности.“ 
 
√ Спира плановият прием на пациенти в болниците  
Спира плановият прием на пациенти в болниците заради пандемията. В областите, където заболелите са над 120 души на 
100 хиляди население всички лечебни заведения трябва да разкрият COVID-отделения и да приемат такива пациенти. 
Забраната за планов прием и операции, не се отнася за извършването на дейностите, свързани с трансплантацията на 
органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, както 
и за дейностите по асистирана репродукция и ражданията. Рестрикциите ще важат до 30-ти ноември. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Новите мерки в битката с коронавируса. Ще се ограничи ли заразата и какви други забрани се предвиждат?; 
- Образование на фокус. Как ще се справят учители, ученици и родители в условията на пандемия?; 
- Как се разпространява вирусът и какво разчитат вирусолозите в данните за COVID-19? Анализ на доц. Любомира 

Николаева; 
- Кардиологът доц. Добрин Василев и екипът му от Александровска болница със световно признание - за 

напредъка и постиженията в кардиологията. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Ново саниране с пари от ЕС за 3 750 блока и 12 000 къщи; 
в. 24 часа - Какво ни чака след изборите? Нови заедно с тези за президент; 
в. Монитор - Барове се крият от вечерния час, правят се на кафенета; 
в. Телеграф - Борисов болен от covid-19 
в. Телеграф - Зам. държавният секретар по икономическия растеж и енергетиката на САЩ Кийт Крак: 5G споразумението 
между САЩ и България е абсолютно историческо; 
в. Труд - Вирусът оряза втората пенсия; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Барове и дискотеки разнасят най-много COVID-19 - кметовете ги затварят, след като държавата отказа; 
в. 24 часа - Централният кооперативен съюз стартира проект с висока социална добавена стойност; 
в. 24 часа - И най-малките ВЕИ отиват на борсата за ток; 
в. 24 часа - Бюджетът се прости с излишъците заради кризата, за 2 г. ще има 10 млрд. дефицит; 
в. 24 часа - През 2024 г. ще свързваме Западна Европа със Солун чрез още една магистрала; 
в. Монитор - Вместо директно от бюджета: Правосъдното ще плаща партийните субсидии, остават 8 лева на глас; 
в. Монитор - Осмокласник уби 13-годишно момиче заради запалка; 
в. Монитор - Пандемията смъкна цената на акциите с 20 на сто; 
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в. Телеграф - Над 70 престъпници на свобода с гривни; 
в. Труд - Зеленият пояс край София расте с 21 500 фиданки; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Лъчезар Трайков, дмн, ректор на Медицинския университет в София: Трябваше да настъпи пандемията, 
за да стане ясно, че българският лекар е достойна фигура; 
в. 24 часа - Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството: Планираме саниране на жилищни 
сгради с обща площ над 11 млн. кв. метра; 
в. Монитор - Златко Златанов, председател на "Сдружение на хотелиери и ресторантьори - Велинград и Западни Родопи": 
Надяваме се българите да спасят и зимния сезон; 
в. Монитор - Маргарит Цонев, член на УС на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА): Резервациите 
ще са в последния момент; 
в. Телеграф - Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма: 250 000 българи на път с учениците; 
в. Труд - Д-р Стефан Константинов - директор на Онкологичната болница пред "Труд": Истерията с PCR-тестовете е лудост; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Три съвета към Закона за радиото и телевизията; 
в. Монитор - На дискотека вкъщи след саботаж на мерките; 
в. Телеграф - Акт кръчмар не плаши; 
в. Труд -- Бюджет 2021 е отказ от финансова дисциплина; 
в. Труд - Пълзящият тоталитаризъм на XXI век. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 26 октомври 
София 

- От 10.30 ч. в Гербовата зала на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще връчи държавни отличия на изтъкнати 
българи за значимите им заслуги в областта на културата. От 13.30 ч. ще удостои с държавни отличия изтъкнати 
български учени. 

- От 11.00 ч. в Дом на културата "Средец" ще бъде домакин на премиерата на най-новия детски мюзикъл на 
композитора Венци Мицов "Приказка за водата". 

- От 10.00 ч. в София Тех Парк, зала Smart Classroom в сграда „Инкубатор" ще се проведе закриваща 
пресконференция по проекта „Живей без агресия". 

- От 11.00 ч. в Гранд Хотел „София" в зала „Триадица" 2 СДС организира кръгла маса на тема „Българските партии 
в център-дясно - успешни стратегии за развитието на България". 

- От 13.00 ч. онлайн ще се проведе „Phygital Catwalk". 
- От 13.00 ч. Софийският градски съд ще гледа делото срещу Мирослав Боршош и Валентин Кръстев, обвинени за 

длъжностно присвояване в особено големи размери, при което е ощетен НДК. 
- От 18.00 ч. в унгарския културен институт ще се състои представяне на стихосбирката "Любов" на Роси Рос и 

графиките на Адам Фекете. 
*** 
Бургас 

- От 16.30 часа в ж.к. „Възраждане" ще започне фестивал „Ние, читалището", организиран от Народно читалище 
"Любен Каравелов 1940" по повод 80-годишнината от неговото основаване. 

- От 18.00 часа в БХГ "Петко Задгорски" ще бъде представена изложба скулптура от Димитър Рашков и живопис от 
Климент Атанасов. 

- От 19.00 часа в Клуб "Модерен театър" ще бъде прожектиран филмът "Връзки" в рамките на Международeн 
кино-литературен фестивал „Синелибри", Бургас 2020. 

*** 
Варна 

- От 13.00 ч. в Градска художествена галерия „Борис Георгиев" ще се състои официална церемония по връчване на 
отличия от Международната награда на херцога на Единбург. 

*** 
Видин 

- От 09.00 ч. в катедрален храм „Свети вмчк Димитър Солунски" ще се проведе тържествена света литургия. 
- От 10.45 ч. ще се проведе освещаване на знамената и литийно шествие от Катедрален храм „Свети вмчк Димитър 

Солунски" до пл. „Бдинци". 
- От 11.00 ч. на пл. „Бдинци" ще се проведе празнична церемония и ритуал по издигане на знамената на Община 

Видин и Република България. 
- От 12.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет - Видин ще се проведе заседание на Общинския съвет по 

случай Духовния празник на града - Димитровден. 
- От 14.00 до 14.30 ч. в заседателната зала на Областен информационен център-Видин, заместник-кметът 

"Европейски политики и инвестиции" Десислава Тодорова ще връчи сертфикати на учениците от 11 б клас от 
ГПЧЕ „Й. Радичков" - участник от област Видин в международния проект „Детективи на европейски проекти". 

- От 18.00 до 19.00 ч. на сцената на пл. „Бдинци" ще се проведе „Царете на магията" - спектакъл на Quick Hands 
Project. 

- От 19.00 ч. на сцената на площад „Бдинци" ще се състои празничен концерт на Веси Бонева и Светлин Къслев. 
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- От 20.30 ч. на площад „Бдинци" ще се състои празнична заря. 
*** 
Велико Търново 

- От 11.00 ч. ще се състои литийно шествие през Владишкия мост до храма „Св. Димитър Солунски". Ще бъде 
отслужен молебен и осветен курбан за здраве. 

*** 
Добрич 

- От 19.00 ч. в Концертна зала „Добрич" ще се състои спектакълът „Тест". 
- От 10.00 ч. в Зеленото училище в Центъра за защита на природата и животните ще се проведе работна среща по 

въпроси, свързани с предизвикателствата и възможностите за урбанизация. 
*** 
Плевен 

- От 13.00 ч. в зала „Библиотеката" на НЧ „Съгласие 1869" ще се проведе среща с народните представители от 15 
МИР. 

*** 
Стара Загора 

- От 12.00 ч. председателят на Общински съвет - Стара Загора Мария Динева ще даде пресконференция в зала 203 
в сградата на Общината. 

- От 19.00 ч. в Драматичен театър „Гео Милев" ще се играе постановката „Да се провреш под дъгата" от Георги 
Марков. 

- От 19.00 ч. в РБ „Захарий Княжески" в залата на първия етаж ще бъде прожектиран документалният филм 
„Случаят Бедечка". 

*** 
Търговище 

- От 18.00 ч. в кафе-театър на читалището ще се състои празничен концерт. 

 

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

