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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Manager.bg 
 
√ Запазват възможността за прехвърляне на парите от частни пенсионни фондове в НОИ и след 2021 г.  
И след 2021 година хората, които се осигуряват в частни пенсионни фондове, ще могат да прехвърлят средствата си в 
Националния осигурителен институт преди пенсионирането си, ако пожелаят. Това ще стане с промени в Кодекса за 
социално осигуряване, които вече са подготвени, научи БНР.  
На заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество вече стана ясно, че от 1-ви януари до 30 юни 2021-а 
година ще има прозорец за всички, които са изпуснали 5-годишния срок и не са прехвърлили своите пари в НОИ. 
Предстои депутатите да приемат регламент и за бъдещите периоди. 
Според подготвените промени в Кодекса за социално осигуряване правото на осигурените в частен пенсионен фонд да 
изберат да променят осигуряването си от него във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване ще става по 
специален график, разсрочен във времето. Например, хората ще могат да направят този избор от 1 януари 2022 до 31 
декември 2025 г. и не по-късно от година преди да навършат възрастта за пенсиониране, от 1 януари 2026 г. до 31 
декември 2030 г., не по-късно от 2 г. преди пенсиониране. И така по график до след 1 януари 2038 г., когато това ще може 
да става не по-късно от 5 г. преди възрастта им за пенсиониране. 
Очаква се текстовете да бъдат разисквани и приети от депутатите между първо и второ четене на проектобюджета на 
държавното обществено осигуряване за 2021 г.  
Според публикация на в. "Труд" пък  процентът на редукция на държавната пенсия ще бъде 9% за гражданите, които ще 
получават пенсия и от частен фонд. Към момента процентът на редукция е 20, но той ще бъде намален за онези, които 
по-малко време са се осигурявали в пенсионен фонд. За следващите процентът ще расте. Новината е съобщил 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев след заседание на Националния съвет 
за тристранно сътрудничество, където предложението е било обсъдено. 
Според Велев справедливият процент за редукция на пенсията от НОИ е 6-7%, но предложението на работодателите не е 
било прието. По време на заседанието е бил обсъден и бюджета за 2021 г., като работодателите са разкритикували 
повишаването на минималната пенсия, защото по този начин тя се изравнява с минималната. 
"На практика така изчезва разликата между осигурявалите се на минимален доход и тези на по-висок, което не е 
справедливо. В бюджета за следващата година няма да има достатъчно средства за продължаване на мярката 60/40 за 
запазване на заетостта. Със заложените в бюджета 300 млн. лв. ще се изплащат компенсациите за работниците за 
последните месеци на изтичащата 2020 г. и на практика не са предвидени средства за първите месеци на 2021 г.", 
допълва Велев. 
 
Cash.bg 
 
√ АИКБ: Бизнесът да запази правото да е иновативен при привличане на оскъдни кадри 
ЕК организира обсъждане на Европейския Стълб на социалните права 
Асоциацията на индустриалния капитал в България посочи къде могат да се проявят проблеми у нас  
Европейската Комисия организира обсъждане на бъдещия План за действие за прилагане на Европейския стълб на 
социалните права.  В дискусията, в рамките на серия консултации на Никола Шмит, европейския комисар с ресор 
„Работни места и социални права“, участие взеха и министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, 
председателят на КНСБ Пламен Димитров, както и представители на граждански организации. Ние сме активно 
ангажирани с реалното изпълнение на всички елементи на Европейския стълб на социалните права, заяви д-р Милена 
Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).  
Българските работодатели са ангажирани по убеждение с ефективното изпълнение на Европейския стълб на социалните 
права (Стълба) от 2017 г.   
Те подкрепиха подхода, възприет при прилагането на Стълба чрез законодателни и не-законодателни мерки, чрез 
специални мерки за финансиране и в рамките на Европейския семестър, подчертават от АИКБ. "По отношение на 
текущата инициатива на Комисията, насочена към изпълнението на Стълба чрез изработването на специален план за 
действие, ние – българските работодатели, подкрепяме последователен, подробен и балансиран подход", казват от 
Асоциацията на индустриалния капитал.  
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"Той е основан на оценка на постиженията във всички области и насочен към справяне с отрицателните ефекти от 
разпространението на КОВИД-19 и към възстановяване на устойчивостта и икономическия растеж. Ние приветстваме 
инициираната широка дискусия от Комисията с всички държави членки чрез Европейския семестър". От Асоциацията на 
индустриалния капитал в България подчертаха няколко важни съображения:  
1. Чрез европейски организации – BusinessEurope, CEEP, SMEUnited и Европалати българската асоциация подкрепя 
изразените вече от тях становища, че "стремежът към директива за минималната работна заплата (МРЗ) може да бъде 
начин за заобикаляне на Договорите и ще представлява намеса в националните компетенции".   
2. Директивата за командироване на работниците "вече показа множество недостатъци и следва да бъде преразгледана, 
както и целия Пакет мобилност".  
3. Новата инициатива за прозрачност на заплащането не трябва да застрашава правото на бизнеса да бъде иновативен 
при привличането и задържането на все по-оскъдните човешки ресурси. По осите на Стълба: 4. Равни възможности и 
достъп до пазара на труда – от АИКБ виждат "потребност от повече гаранции на европейско равнище за улеснен достъп 
до европейския пазар на труда на квалифицирани граждани на трети страни и подкрепа за предотвратяването на 
изтичането на мозъци – специално от страните от Централна и Източна Европа".   
5. България ще има сериозни трудности при осъществяването на всяка цел над обявените първоначално 40 % (които в 
момента се движат към 55 %) за намаляване на въглеродните емисии, алармират от асоциацията. "Причината е, че 
нашата икономика е силно енергийно интензивна и твърде зависима от енергия от изкопаеми горива. Предвид на вече 
платената от България цена, за да се присъедини към ЕС – със затварянето на ядрени енергийни мощности, ние се 
нуждаем от повече подкрепа, ако целта бъде повишена. Включително и от административна подкрепа от страна на ЕК за 
прекратяването на непазарни енергийни договори".      
6. "Ние сме решени и активно ангажирани с реалното изпълнение на всички елементи на Стълба с нашите партньори – 
синдикатите", заявяват от АИКБ.   
7. Планът за действие по изпълнението на Стълба следва да бъде, в идеалния случай, управляван, изпълняван и 
наблюдаван в рамката на Европейския семестър и националните програми за реформи, тъй като те са доказано 
ефективен и действен инструмент, подчертават от Aсоциацията. 
 
Агенция „Фокус“ 
 
√ Добрин Иванов, АИКБ: Бюджет 2021  планира рекордно ниво разходи в година, в която се очаква кризата да се 
разрази 
Бюджетът за следващата година планира рекордно ниво разходи в година, в която се очаква кризата да се разрази. Това 
каза за предаването „Добър ден, България“ на Радио „Фокус“ Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България /АИКБ/. Критиката на Асоциацията е в структурата на разходите, обясни той и добави, 
че бюджетът не предвижда достатъчно мерки за подкрепа на заетостта.  
Дефицитът за 2020 -2021г., който е в размер на 10 млрд. лв., ще бъде разходван за увеличаване на пенсиите и трудовите 
възнаграждения, на заетите в бюджетния сектор, както и за отбрана, добави Иванов. 
„България има най-голямата армия от държавни служители на глава от население, а работата на държавната 
администрация не показва подобряване на административната услуга, която се предлага на бизнеса и гражданите, не 
показва подобряване на производителността, което и не предразполага ръст на възнагражденията. Именно в годината 
на икономическа криза, когато всички бизнеси търпят загуби, възнагражденията на заетите в частния сектор ще бъдат 
задържани на нивото, в което са в момента, а се планира увеличаване на заетите в бюджетния сектор, което прилича на  
пир по време на чума. 
Не е нито логично, нито обосновано“, коментира той. 
Според Добрин Иванов това е политическо, а не икономическо решение. Вместо да се дават помощи, може с малка 
законодателна промяна държавата да поеме първите 3 дни болнични, каза още Иванов. 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНР 
 
√ Влизат в сила по-строги мерки срещу Covid-19 
Учениците от гимназиите и студентите преминават на онлайн обучение 
От днес в страната влизат по-строги мерки в борбата с коронавируса. 
За срок от 14 дни се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от 8 до 12 клас, както и за 
университетите в страната. Учениците от 1 до 7 клас включително ще продължат присъствен учебен процес с изключение 
на училищата, на които е издадено разрешение за обучение от разстояние в електронна среда от министъра на 
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образованието и науката. Същевременно вчера, главният държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев коментира, че 
към електронно обучение може да преминат и по-малките ученици, ако данните покажат, че това е необходимо. 
Кината и театрите ще работят при заетост от 30% на залите, а нощните заведения се затварят в цялата страна.  
Колективните и индивидуални спортни мероприятия на закрито и открито ще се провеждат без публика. Изключение се 
допуска за международния турнир по тенис Sofia Open 2020. 
Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия в 
езикови и образователни центрове и занимални. Изключение се допуска за дейностите по интереси и занималните за 
ученици в начален и прогимназиален етап на образование. 
Провеждането на конференции и обществени мероприятия се допуска при участие на не повече от 30 души. 
Преустановяват се присъствените занимания в центровете за подкрепа на личностното развитие, както и организирането 
на екскурзии и групови посещения на туристически обекти. 
На всички пазари, тържища и базари на открито и закрито се създава организация за еднопосочно движение. 
Новите мерки са в сила до 12 ноември. 
 
√ Депутатите обсъждат данъчни облекчения при ремонт на жилище 
Да се използва данъчно облекчение при ремонт или подобрение на жилище е една от промените в данъчното 
законодателство за догодина, които ще бъдат обсъдени от ресорната парламентарна комисия на първо четене. 
Облекчението може да се използва само за извършен труд за подобрения или ремонт на жилище от българска 
компания, като за целта се представят документи за плащането. 
По традиция промените в данъчното законодателство се правят през един закон, макар и да засягат много повече 
нормативни актове. В случая през преходните и заключителни разпоредби на Закона за ДДС се предлага промяна в 
Закона за доходите на физическите лица, според която може да се приспаднат до 2000 лева от данъчната основа, ако 
имаме касова бележка или фактура за извършена ремонтна дейност в имот, който е собственост или съсобственост. Във 
втория случай всички съсобственици имат право на облекчение, но общата сума не трябва да надхвърля горепосочената. 
Новото облекчение важи само за плащането на труд и то извършен от българска бригада, а целта е изсветляване на 
сектора.  
С друга промяна се изпълнява обещаната на бизнеса отмяна на обвързването на софтуера за управление на продажбите 
със системите на приходната агенция.  
Преди това бюджетната комисия в парламента ще обсъди и промените в Закона за публичните финанси, с които се 
разрешава увеличаване на дефицита над 2% от брутния вътрешен продукт в условия на кризи, каквато е настоящата с 
пандемията от Covid-19.  
 
√ НС одобри промени в Закона за е-търговията 
Депутатите окончателно гласуваха промените в закона за електронната търговия, с които се предвиждат нови правила за 
защита на потребителите при пазаруване в интернет. Промените в закона целят прилагане на Регламент на Европейския 
съюз, с който се въвеждат задължителни правила за доставчиците на посреднически онлайн услуги и търсачки.  
Изискванията са свързани с нелоялните търговски практики и извънсъдебното уреждане на спорове. 
Една част от промените предвиждат още в офертите в електронни платформи да е задължително посочването дали 
даден продукт се предлага от търговец или от физическо лице, за да е наясно купувачът, че няма да може да се ползва от 
защита, ако не купува от търговец. По отношение на извънсъдебното уреждане на спорове се предвиждат задължения за 
осигуряване на вътрешна система за разглеждане на жалби, както и необходимостта в общите условия да се посочват 
медиатори при уреждане на спорове. 
 
√ БНБ: 5,665 млрд. евро е брутният външен дълг в сектор държавно управление към края на август 
Брутният външен дълг в сектор държавно управление към края на август нараства с 4,4% на годишна база (или с 237,8 
млн. евро) до 5,6654 млрд. евро, като външните задължения представляват 10% от БВП на нашата страна, показват данни 
на Българската народна банка (БНБ). Спрямо края на 2019-а година брутният външен дълг на сектор "Държавно 
управление" нарастват през август с 4,65% (с 349,2 млн. евро). 
В края на август 2020 година брутният външен дълг на България (частен и държавен) е в размер на 36,0208 млрд. евро 
(63,5% от прогнозния БВП), като нараства с 842,6 млн. евро (повишение с 2,4%) спрямо края на 2019 година, когато 
брутният външен дълг беше в размер на 35,1782 млрд. евро. Спрямо август 2019 година дългът нараства с 1,188 млрд. 
евро (с 3,4%). 
Дългосрочните задължения през август са в размер на 26,3555 млрд. евро (43% от БВП и 75,4% от брутния външен дълг), 
като се увеличават с 1,3936 млрд. евро (с 5,3%) спрямо август 2019-а година. 
В същото време краткосрочните задължения на България възлизат на 8,2718 млрд. евро (14,6% от БВП и 23% от брутния 
външен дълг), намалявайки с 378,7 млн. евро (с 4,4%) спрямо края на предходната година и с 205,6 млн. евро (с 2,4%) 
спрямо август 2019 година. 
През август външните задължения на банките в нашата страна възлизат на 4,7881 млрд. евро (8,4% от БВП), като се 
понижават със 113,4 млн. евро (с 2,3%) спрямо края на 2019-а година и нарастват с 226,8 млн. евро (с 5%) спрямо година 
по-рано. 
През първите осем месеца на настоящата година са извършени плащания по обслужването на брутния външен дълг за 
3,2415 млрд. евро (5,7% от БВП) спрямо плащания за 4,4355 млрд. евро (7,2% от БВП) през януари - август 2019-а година, 
отчита БНБ. 
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Нетният външен дълг (разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи) в края 
на август е отрицателен и в размер на 3,3196 млрд. евро, като намалява с 2,1962 млрд. евро спрямо края на предходната 
година. Това понижение на нетния външен дълг се дължи на по-голямо увеличение на брутните вътрешни активи (с 
3,0388 млрд. евро, или с 8,4%) в сравнение с нарастването на брутния външен дълг (с 842,6 млн. евро, или с 2,4%). 
Трябва да се има предвид, че брутните външни активи включват резервните активи на БНБ, активите на банките в 
чужбина и депозитите на нефинансовия сектор зад граница. Спрямо август 2019-а година нетният външен брутен дълг 
намалява с 1,6365 млрд. евро. 
 
БНТ 
 
√ Частните болници ще провеждат обществени поръчки, когато имат държавно или общинско финансиране  
Частните болници да провеждат обществени поръчки в случаите, когато финансирането им е със средства от държавния, 
общинския бюджет или този на Националната здравноосигурителна каса. Това предвиждат промени в Закона за 
обществените поръчки, приети на първо четене от Народното събрание. 
Според вносителите така ще се уеднакви подходът при определяне качеството възложител на публичните и частните 
лечебни заведения чрез отпадане на изискването за вида на собствеността. 
Така лечебни заведения, които са изцяло частна собственост, но се финансират с повече от 50 на сто от държавния или 
общинския бюджет, или Националната здравноосигурителна каса попадат в кръга на възложителите. 
Въвеждат се и допълнителни правила при прилагането на централизираната електронна платформа за възлагане на 
обществени поръчки при издаване на индивидуалните административни актове на възложителите. С поправките в 
закона, се разширява обхватът на измененията в договорите и рамковите споразумения, които се квалифицират като 
съществени. Целта е да се ограничат случаите на допустими отклонения от първоначално сключения договор.При 
възлагането на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява са предвидени нови възможности, аналогични на 
процедурите за възлагане на поръчки на по-висока стойност, като прилагане на т.нар. обърнат ред за възлагане и 
удължаване на срока за получаване на оферти в определени случаи. 
Отпада участието на външни експерти при осъществявания от Агенция по обществени поръчки контрол чрез случаен 
избор. Целта на поправката е да отстрани констатираните в практиката слабости. Според вносителите от Министерския 
съвет липсата на достатъчно специалисти с необходимите професионални знания и опит при поръчки със сложен и 
специфичен предмет и ниското качество на експертизата води до неефективност на проверките. 
С промените в закона се разширява обхвата на измененията в договори и рамкови споразумения, които се квалифицират 
като съществени. Целта на вносителите е да се ограничат случаите на допустими отклонения от първоначално сключения 
договор. Предвижда се и уеднаквяване на подхода за определяне размера на санкциите, които Комисията за защита на 
конкуренцията налага при установяване на нарушения. Въвеждат се граници от 1 до 3 на сто и от 5 до 10 на сто в 
зависимост от сериозността на нарушението. 
Със 108 гласа „за“, 1 „против“ и 42 „въздържали се законопроектът бе приет на първо четене. 
 
√ НС със законодателни промени, които гарантират независимостта на европейските прокурори  
Единствено Службата на европейския прокурор ще упражнява надзор, ръководи и наблюдава всяко разследване и 
наказателно преследване, което ще се предприема от европейските делегирани прокурори.Това предвиждат приетите от 
Народното събрание на първо четене промени в Наказателно-процесуалния кодекс. 
С промените се гарантира независимостта на европейските прокурори и европейските делегирани прокурори от надзора 
на националните, включително и на главния прокурор. 
В случай на започване на разследване или на прекратяване на наказателно производство от европейския делегиран 
прокурор националната прокуратура няма да има правомощия за контрол. Това ще е в обхвата на правомощията 
единствено на наблюдаващия европейски прокурор в съответствие с вътрешния процедурен правилник на Европейската 
прокуратура. 
С промените в НПК, че процесуалната стойност на извършените действия от европейския делегиран прокурор се 
приравнява с тази на извършени от български орган. Целта на поправката е доказателствата, представяни от 
Европейската прокуратура пред съда, да не могат да се отхвърлят единствено на основанието, че са събрани в друга 
държава- членка или в съответствие с правото на друга страна на ЕС. 
С 95 гласа “за“, 7 “против“ и 42 “въздържали се“ парламентът прие промените в НПК на първо четене. 
 
√ Как да отсрочим плащане по кредит – коментар на Димитър Маргаритов от Комисията за защита на потребителите 
Има условия, при които могат да се отсрочват плащания по кредити, но трябва да се подпише допълнение към договора, 
в което ясно да са описани погасителните вноски и кога ще бъде техният падеж. Това каза в ефира на „Денят започва“ 
председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов в разговор за правата ни в условията на 
пандемия. 
„За съжаление, когато имаме чисто субективен елемент, е възможно плащането на различни абонаменти услуги да бъде 
за сметка на потребителя. Ако въведените извънредни мерки не предполагат затварянето на тези обекти и услугите се 
предоставят, единствено при доброволно съгласие от страна на търговеца и чрез преговори може да се предоговори 
абонамента за услугата, който е предплатен за определен период от време“, обясни той и обобщи: „Когато чисто 
субективно някой не тревожи, но услугата се предоставя при условия, свързани с въведените мерки, тогава не можем 
едностранно да се откажем и да претендираме за предплатената предварително сума.“ 
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Какви казуси още коментира Димитър Маргаритов - вижте във видеото. 
 
√ Спад на икономиката и нов заем - какво показва бюджетът на държавата  
Световни икономисти и експерти вече прогнозират, че т.нар. V-образно възстановяване на икономиката така и няма да се 
случи. Ако до преди няколко месеца те смятаха, че ще има спад и след това кривата ще тръгне нагоре, то сега 
наблюденията дават основа да се твърди, че ни чака по-малък срив, но и по-дълго и бавно възстановяване. 
Виждаме го и по цифрите в проектобюджета на държавата за догодина - втора актуализация, не особено висок спад на 
икономиката, някои го наричат дори прекалено оптимистичен. Но за сметка на това три години на растящ дълг и нови 
заеми. 
Тази година икономиката губи 4,4% - точно толкова между другото очаква да е световният спад на икономиката и МВФ. А 
догодина дефицит от 3,9% - обичайно бюджетът на държавата никога не е хвален, винаги е критикуван. Тази година 
обаче сякаш кривата на критиките е още възходяща. 
Ще имаме Антипандемичен бюджет - така го определи финансовият министър Кирил Ананиев, който пестеливо 
коментира държавната сметка. Или ще имаме разоряващ бюджет, както казва президентът. 
Има ли повод да се притесняваме, след като по време на криза всяка държава тегли заеми и липсва ли ни финансова 
дисциплина - вижте отговорите от Димитър Чобанов - икономист, Институт за икономика и политики към УНСС, който 
беше гост в предаването на БНТ "Бизнес.БГ". 
Още теми от предаването може да гледате ТУК. 
 
Дневник 
 
√ Дискотеки и барове се опитват да оцелеят като "вечерни" заведения  
Кое заведение е нощно? Въпросът породи всевъзможни тълкувания сред собствениците на заведения след заповедта на 
здравния министър Костадин Ангелов от 27 октомври, с която се затварят дискотеките, пиано-баровете, нощните барове 
и клубове и други подобни заведения за развлечения на закрито в цялата страна до 8 ноември. 
Защо нощни заведения издърпват по-рано програмите си 
Нощните заведения променят началния час на програмите си с по-ранен, а единствената цел е да се намери вратичка 
довчерашният нощен бар или клуб да се преобрази във вечерен и така да оцелее. Елитният Sofia live club в НДК, 
обичайно работи нощем, но е със статут на кафе-клуб от категория "кафе-сладкарници", според Наредбата за 
изискванията към категоризираните заведения за хранене и развлечения. Предвидената за тази вечер музикална 
програма "Приказка за джаза - рагтайм и суинг", е с по-ранен час - 19.30 ч., а самият клуб отваря още в 18.30 ч. В петък и 
събота са планирани изяви на рокгрупата Б.Т.Р., които започват в 20 ч. 
Кое заведение е нощно? Според сайта на Министерството на туризма в категоризацията на заведенията за развлечения 
има 11 вида барове. Сред тях само един вид е посочен като нощен и дефиницията за него е: заведение с барово 
обслужване с нощен режим на работа. Нищо повече. 
Кога започва обаче нощният режим на работа? Според чл.140, ал.2 от Кодекса на труда за нощен труд се смята работата 
от 22 ч. до 06 ч. сутринта. 
Ресторантите ще станат нощни заведения 
Певците и съставите, които свирят в нощните заведения, ще се преместят в ресторантите и кафенетата, които не се 
затворят със заповедта на здравния министър. За тях не е посочено точно кога трябва да затварят и по тази причина 
ресторантите могат да се превърнат в нощни заведения. 
Тази тенденция е била обсъдена на спешна национална среща на собствениците на нощни заведения, проведена вчера в 
нощен клуб "Theatro" в София, научи "Дневник". Те искат да се посочи точен вечерен час, до който всички заведения - и 
дискотеки, и нощни барове, и ресторанти, да работят. Преобладаващото предложение на срещата е било той да бъде в 
23 ч. или в 23.30 ч. По този начин нощните заведения биха си осигурили поне "половин работно време". 
Ще има ли вечерен час за ресторантите 
"Това, което предстои да се направи, е да има вечерен час за ресторантите и кафенетата, за да не станат те нощни 
заведения", заяви и Ричард Алибегов, председател на Асоциацията на заведенията в България пред "Дневник". Според 
него в България сега се налагат познати мерки, които вече се прилагат от месец в чужбина и не са дали очаквания 
здравен ефект. "Но са пагубни за целия бранш", добави той. 
Столичната община: Вечерният час е е работа на РЗИ 
Предложението за въвеждане на общ вечерен час за работа на заведенията в София е било предадено днес в 
Министерството на здравеопазването и в Столичната община, заяви Алибегов. 
От Столичната община се ограничиха с изявлението, че налагането на мерки за ресторантите е работа на Регионалната 
здравна инспекция (РЗИ). В заповедта на здравния министър обаче е посочено, че "кметовете на общини могат да 
издават заповеди за прилагането на въведените мерки в рамките на техните правомощия". 
Затварянето на нощните заведения е пагубно за бранша и би трябвало да се компенсират работещите в тези обекти поне 
с една работна заплата или 80% от нея, призова Алибегов. Асоциацията на заведенията е внесла писмена молба за това в 
Министерството на труда и социалната политика. 
 
√ Евролидерите обсъждат днес мерките срещу COVID-19 във всяка държава 
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел и лидерите на страните от Европейския съюз се събират тази вечер на 
видеоконферентна среща, каквито вече ще има редовно заради мерките срещу коронавируса. 

https://bntnews.bg/news/kak-da-otsrochim-plashtane-po-kredit-%E2%80%93-komentar-na-dimitar-margaritov-ot-komisiyata-za-zashtita-na-potrebitelite-1080673news.html
https://bnt.bg/bg/a/biznesbg
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Координацията в момент, когато ЕС преживява нов пик на новозаразените в средата на есента, е крайно необходима, тъй 
като "всеки ден има значение", когато става дума за мерките, смята Мишел. "Сега ни трябва решително действие на 
европейско ниво на два стълба: тестване и проследяване на контакти, както и ваксини." 
Решението за срещите бе взето, за да се обсъжда как всяка държава работи по изброените стълбове и как се координира 
проследяването на контакти през границите. Според Европейския съвет е нужна и съвместна оценка на съществуващите 
методи за тестване. 
Евролидерите ще обсъдят и следващите стъпки за разработка и разпределяне на ваксини срещу COVID-19. Днешната 
среща започва в 19:30 ч. българско време. 
 
√ Министърът на културата няма да оттегли проектопромените в Закона за радиото и телевизията  
Министърът на културата Боил Банов няма да оттегли законопроекта за промени в закона за радио и телевизия. Това 
стана известно след среща между Банов и директора на БНР Андон Балтаков. 
Предложените от ведомството за обществено обсъждане промени станаха повод директорът на БНР Андон Балтаков да 
депозира оставката си пред Съвета за електронни медии (СЕМ), защото по думите му каченият проект не отговаря на 
този, около който се е обединила работната група, изготвила промените. 
Проектът беше представен за обществено обсъждане миналия понеделник, като в него акцент са новият начин за 
финансиране на двете обществени медии - Българската национална телевизия и Българското национално радио. В него, 
по думите на Балтаков, отсъстват текстове за това как се управляват БНТ и БНР и конкретно разпоредби, свързани с 
управителните съвети. 
На срещата в сряда, 28-ми октомври, министърът на културата е посочил като причина за отказа да оттегли 
законопроекта факта, че през лятото е имало подписка срещу промени, свързани с мандатите на генералните директори. 
През юли председателят на парламентарната комисия по медии Вежди Рашидов внесе промени, с които предлагаше 
мандатите на генералните директори на двете обществени медии да бъдат увеличени. Тогава това предизвика остра 
обществена реакция и протести и в крайна сметка проектът беше оттеглен. Сега Банов използва това като мотив в 
настоящия проект да отсъстват такива текстове. 
След трийсетминутната среща до компромис от двете страни не се стигна. В четвъртък предстоят срещи между 
министерството, СЕМ, и БНТ. Балтаков, който пое националното радио в началото на годината, започна работа с 
предишния управителен съвет и това му създаваше проблеми. Той настоява в закона за радио и телевизията да бъдат 
включени текстовете, с които се синхронизират мандатите на управителните съвети и генералните директори. Той 
твърди, че работната група, работила по проекта, се е обединила около вариант, включващ именно и тези разпоредби, 
но впоследствие те са отпаднали. Балтаков е поискал да бъде освободен от първи ноември, което означава, че ако до 
края на седмицата не се стигне до компромис, БНР ще остане без титуляр. 
 
√ Франция поиска ЕС да санкционира Турция, възможни са търговски мерки 
Европейският съюз вероятно ще се спре на антидъмпингови мерки в отговор на напрежението с Турция от последно 
време. Това пише "Политико", като цитира източници в Брюксел, в момент на напрежение с Франция и призиви от 
президента Реджеп Тайип Ердоган да бъдат бойкотирани френски стоки. 
Антидъмпинговите мерки са възможен инструмент вместо отмяна на митническия съюз, каквито призиви се чуваха от 
някои държави и евродепутати. 
Двамата източници на изданието в Брюксел пишат, че предпочитан и очевиден избор би било например европейско 
разследване като започнатото дали турските производители на стомана се ползват с правителствени стимули като 
програми на "Ексимбанк", подкрепа на инвестициите и отстъпки (в сметките за електричество, газ и други). 
Европейската браншова асоциация изрази подобно становище и подаде оплакване пред Европейската комисия това 
лято. Брюксел може да започне разследвания за други продукти, каквито си избере, и при установени нарушения да 
въведе мита, твърдят източниците на "Политико" и макар да ням официално потвъждение от Еврокомисията, неин 
говорител смята, че призивите на Ердоган за бойкот подриват политическата воля, на която стъпва търговията между ЕС 
и Анкара. 
Труден момент за лирата 
Париж междувременно се върна към предложенията за санкции срещу Турция, каквито вече отправи тази година заради 
ситуацията в Либия и напрежението в Източното Средиземноморие. 
"Франция е единна, Европа е единна. На следващия Европейски съвет Европа ще трябва да вземе решения, които ще 
позволят да се укрепи балансът с Турция и по-добре да се защитят интересите и европейските ценности", каза 
министърът за търговията Франк Риестер пред депутати в Париж, предаде "Ройтерс". 
Агенцията уточнява, че той не е дал подробности за предложението си. Франция бе сред държавите, опитващи да 
отстояват идеята за общоевропейски интереси, когато турската подкрепа за признатото от ООН Правителство на 
националното съгласие в Либия се засили тази година, а активността в тази и други части на Източното 
Средиземноморие притесниха Гърция и Кипър. 
И сега евродепутати от Кипър и Гърция, които са част от групата на Европейската народна партия, отстояват позицията, че 
е нужно пълно прекратяване на митническия съюз, защото Турция нарушава задълженията си и използва търговията като 
оръжие. Това поиска и гръцкият външен министър Никос Дендиас. Държави с важни инвестиции в Турия обаче са против 
подобни мерки, отчасти с аргумента, че те обикновено не удрят тежко онези, към които са насочени. 
"Политико" същевременно отбелязва, че дори само заплахата за митническия съюз или обсъждането му в може да 
разклати доверието на пазарите в Турция в момент, когато лирата удари рекордно дъно. След като тази седмица 

https://www.politico.eu/article/eu-mulls-trade-action-against-turkey/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2020/10/26/4131798_arabski_strani_obiaviha_boikot_na_frenski_produkti/
https://eurometal.net/eu-steel-mills-file-subsidy-case-against-hrc-imports-from-turkey/
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премина непознатия на турската валута психологически праг от 8 за долар, днес се срина до 8.2, губейки 0.7% от 
стойността си. 
 
Investor.bg 
 
√ Министрите одобриха 316 млн. лв. повече в бюджета на НЗОК през 2021 г. 
Догодина МЗ ежемесечно ще предоставя трансфер към Касата в общ годишен размер 83 млн. лв. за дейности извън 
задължителното здравно осигуряване 
Министерският съвет одобри проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2021 г. 
В законопроекта са предвидени 5,084 млрд. лева приходи и трансфери. 
Здравноосигурителните приходи са в размер на 4,980 млрд. лв., от които 3,2 млрд. лв. са от здравноосигурителни вноски 
и 1,780 млрд. хил. лв. са трансфери за здравно осигуряване. Трансферите за здравно осигуряване за 2021 г. са разчетени с 
ръст от 246,5 млн. лв. спрямо 2020 година. 
Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на над 4,7 млрд. лв., което представлява увеличение с 316 
млн. лв. спрямо 2020 г.  
Разпределението на средствата за здравноосигурителни плащания е: 
-     за първична извънболнична медицинска помощ - 266 млн. лв.; 
-     за специализирана извънболнична медицинска помощ - 283 млн. лв.; 
-     за дентална помощ - 197 млн. лв.; 
-     за медико-диагностична дейност – 100,9 млн. лв.; 
-     за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, за лекарствени 
продукти за злокачествени заболявания и за животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни 
интервенции при пациенти с вродени коагулопатии - общо 1,332 млрд. лв.; 
-     за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ – 115 млн. лв.; 
-     за болнична медицинска помощ – 2,389 млрд. лв.; 
-     за здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана по правилата за координация на системите за 
социална сигурност - 85 млн. лв. 
През 2021 г. се предвижда Министерството на здравеопазването ежемесечно да предоставя трансфер към НЗОК в общ 
годишен размер 83 млн. лв., за дейности извън задължителното здравно осигуряване. 
Проектът на бюджет на НЗОК за 2021 г. създава стабилна финансова рамка за функционирането на системата в условията 
на епидемична обстановка, посочват от пресслужбата на кабинета. 
 
√ Обмислят нова програма в помощ на спрените заради Covid бизнеси 
С европейско финансиране може да се подпомогнат собствениците на нощни заведения, учебни центрове, занимални 
и школи 
В социцалното министерство ще обмислят как с европейско финансиране да се подпомогнат засегнатите браншове след 
наложените последни рестрикции от здравните власти. Ще се помисли за нова програма, която да помогне на 
собствениците на нощни заведения, учебни центрове, занимални и школи заради новите ограничителни мерки. 
„Предстои да обсъдим какви са възможностите с европейски средства да направим така, че онези икономически 
дейности, спрени в момента, или които предстои да бъдат спрени, да измислим нова програма за тях, която не изисква 
самоучастие на работодателите“, заяви министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, цитирана от БГНЕС.  
Министър Сачева коментира искането на собствениците на заведения и нощни клубове, които отново са сред най-
засегнати от ограничителните мерки, държавата да поеме до 80% от възнагражденията на служителите им. 
„Идеята да се компенсират работниците и служителите е приемлива, въпросът е да измислим механизъм, който да се 
отнася до всички икономически дейности, които биха могли да бъдат засегнати. Трябва да измислим и механизъм как 
това да се случва, така че да бъдат обезщетявани директно работниците, а да не минава през работодателите“, смята 
Сачева. Тя поясни, че към този вид икономическа дейност трябва да се прибавят още учебните центрове, занималните и 
школи за различни обучения, тъй като тяхната дейност също се преувеличава. 
Все още не е ясно обаче дали размерът на обезщетението може да достигне желаните от бизнеса 80%. 
„Рано е да се каже такова нещо, защото зависи за кои сектори говорим. Ако говорим за нощните заведения, по данни на 
НОИ около 32 хил. души са тези, които имат трудов договор и осигуровки. За тях вероятно това е числото, за което ще 
търсим решение. Що се отнася до тези, които са от занимални и учебни центрове, още не сме получили данните“, поясни 
Деница Сачева. 
Въпреки много неясноти тя очаква мярката до 2-3 седмици да заработи и да бъде в помощ на около 50 хил. души, заети в 
тези сектори. 
Днес правителството одобри проект за изменение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-
2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет. Към 
бюджета й се прехвърлят 30 млн. лева от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 -2020, за 
да се помогне на предприятията от транспортния сектор. 
Съгласно актуализираните данни средствата за подкрепа за МСП, засегнати от кризата, причинена от пандемията, са в 
размер на 942 млн. лева. 
Увеличеният финансов ресурс на програмата ще се използва за укрепване на българския бизнес и адаптирането на 
дейността му в условията на бързото разпространение на COVID-19, уточняват от пресслужбата на кабинета. 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/studentite-i-gimnazistite-preminavat-kym-onlain-obuchenie-314678/


8 

 

 
√ Значими инвестиции могат да получат до 37,5 млн. евро държавна помощ 
Расте броят на компаниите, които виждат България като привлекателна инвестиционна дестинация, смятат в 
Министерския съвет  
Значими за икономиката инвестиции могат да получат държавна помощ в максималния размер, определен от 
Европейската комисия. За първоначални инвестиции в преработващата промишленост ще може да се предостави помощ 
до 37,5 млн. евро. 
Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет на заседанието 
на Министерския съвет по-рано днес. Промените ще създадат по-добри възможности за инвеститорите, смятат авторите. 
От правителствената пресслужба посочват, че расте броят на компаниите, които разглеждат България като потенциална 
инвестиционна дестинация. Насърчителните мерки са от ключово значение за решението за инвестиции заради големия 
размер на капиталовите разходи и дългосрочния хоризонт в осъществяването на тези проекти. 
Промяната може да привлече водещи международни производствени компании. Такива предприятия са 
структуроопределящи за икономиката на страната и дейността им способства както за развитието на регионите, така и за 
икономическата активност на голям брой малки и средни предприятия, обслужващи или съдействащи за дейността на 
големите инвеститори, допълват още от Министерския съвет. 
С решението си министрите регламентират задълженията на инвеститорите за поддържане на инвестицията и работните 
места по проектите, така че те да са в по-голяма степен съобразени с получената подкрепа. 
С отделно решение Министерският съвет одобри проект на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
за частично възстановяване на направени задължителни осигурителни и здравни вноски за работници и служители. 
Средствата са насочени към компании, изпълнили девет сертифицирани инвестиционни проекта и открили 2349 работни 
места. 
С акта се одобрява предоставянето на безвъзмездна финансова помощ в размер до 9,91 млн. лв. за периода 2020-2023 г., 
с които ще бъдат покрити частично осигуровките на служителите, заели новооткритите работни места за срок от 12 
месеца. 
Проектите са за разширяване на дейността на съществуващи предприятия и за създаване на нови предприятия основно в 
района София, както и в общините Ловеч, Куклен, Русе и Белослав, като се планира извършването на инвестиции в 
размер на малко над 191 млн. лв. Проектите се осъществяват основно във високотехнологични дейности от 
производствения сектор и сектора на услугите. 
Проектите на дружествата се изпълняват както следва: „Удуърд България" в гр, София, „Олива" в с. Разделна, община 
Белослав, област Варна, „Витте Аутомотив България" в гр. Русе, „Одело България" в промишлено- търговска зона Куклен, 
община Куклен, област Пловдив, „ВиЕмУеър България" в гр. София, „Акронис България" в гр. София, „ВОСС Аутомотив 
България" в с. Баховица, община Ловеч, „Карготек България" в гр. София и „Роберт Бош" в гр. София. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ България ще бъде разглеждана като все по-рискова държава на международните пазари 
Доц. д-р Димитър Чобанов, финансист, Институт за икономика и политики към УНСС  
България ще бъде разглеждана като все по-рискова държава на международните пазари, тъй като за тази и следващата 
година заложените дефицити са огромни. Сравнително консервативната фискална политика, на която България се 
наслаждаваше през последните години и която се оказа предпоставка за успешната емисия на дълг тази година, в 
момента е пречупена и всяка следващата емисия ще има все по-високи изисквания от международните пазари.  
Това заяви доц. д-р Димитър Чобанов, финансист, Институт за икономика и политики към Университета за национално и 
световно стопанство, в предаването "Светът е бизнес" с водещ Ивайло Лаков.  
"Заложените дефицити за 2020 г. и 2021 г. са действително огромни като на касова основа тяхната обща сума 
възлиза на 9,8 млрд. лева ...  увеличението на публичните разходи в социалния сектор е признание за 
неуспешно свършена работата от страна на правителството, което изглежда, че се стреми да навакса липсите в 
сектора без да има ресурса да го направи." 
По думите на доц. Чобанов "раздаването на пари в момента е неоправдано, тъй като не е съгласувано нито с доходите, 
нито с текущото финансово състояние на работещи и пенсионери".  
"Очаква се да се излеят огромни суми пари, които вместо да стимулират потреблението, прогнозирано да се 
увеличи дори и от самото правителство тази година, трябва да бъдат насочени в други направления - в 
стимулиране на частния сектор и бизнес средата, които поемат най-големия удар от кризата. Мярката 60/40 се 
оказа недостатъчна и прогнозата на правителството, че ще бъдат запазани 300 хиляди работни места е твърде 
оптимистична" 
Доц. Чобанов изрази тезата, че мерките, заложени в проектобюджета за догодина са по-скоро свързани с предстоящите 
избори отколкото в борбата с коронакризата и отраженията й върху българската икономика. 
"Твърде оптимистичен е сценарият на правителството за спад на БВП от само 3%. Кабинетът направи тази 
прогноза отдавна, когато кризата настъпи и оттогава тя не е променяна. За съжаление обаче трите процента не 
са реалистични както за международните финансови институции, така и за ЕК" 
От разговора стана ясно, че сред мерките, които биха подобрили бизнес средата у нас, са най-вече данъчни облекчения 
за фирмите, разхлабване на регулациите за чужди инвеститори и намаляване на цените на енергийните ресурси.  
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В заключение доц. Чобанов коментира, че българската икономика и публичните финанси трябва да бъдат подготвени за 
потенциално неблагоприятни развития покрай откриването на ваксина в обозримо бъдеще - "проектобюджетът е по-
скоро оптимистичен и средносрочните, и дългосрочните рискове не са достъчно оценени", коментира гостът. 
 
√ UBS призовава АЦБ за повече стимули заради засилващия се удар на Covid-19 върху работната сила 
Около една пета от младежите са изгубили работата си, което изправя Великобритания пред най- високата 
младежка безработица за последните четири десетилетия 
UBS Group стана последната институция, която предвижда необходимост от повече стимули от Английската 
централна банка (АЦБ), на фона на нарастващите признаци за слабост на пазара на труда във Великобритания, съобщава 
Bloomberg. 
Според стратезите на швейцарската банка, както и тези на Royal Bank of Canada и Nomura International, политиците ще 
повишат целта си за закупуване на активи със 100 милиарда лири (130 милиарда долара). Решението на Английската 
централна банка насрочено за 5 ноември ще дойде непосредствено след края на програмата за подпомагане на 
служители, временно останали без работа, във Великобритания, действаща към този момент. 
Предизвикателството, пред което са изправени властите е да се борят с възраждането на коронавируса с локализирани 
ограничения и в същото време да предотвратяват нов скок на безработицата. 
"Притеснителното е, че по-малко от половината от тези, които са загубили работата си по време на пандемията, са 
успели да си намерят нова оттогава", каза Катлийн Хенехан, изследовател в Resolution. 
Около една пета от младите хора, пуснати в отпуск, сега са загубили работата си, показва проучване на YouGov. Подобен 
е процентът на чернокожите, азиатските и малцинствените етнически работници, които също са съкратени. Само една 
трета от младежите, загубили настоящата си работа, са успели да си намерят нова. 
От фискална гледна точка, финансовият министър Риши Сунак въвежда нови мерки за подкрепа, които са по-малко 
щедри от предлаганите през пролетта, докато безработицата вече нараства. 
Кирсти Донъли, ръководител на City and Guilds, призова правителството за 60 милиона паунда за финансиране на 
програми за подпомагане на служителите да се ориентират към нова заетост. 
Пред радио Bloomberg Daybreak Europe тя коментира, че идеята е да се помогне на хората да разберат какви умения 
имат и как могат да ги прехвърлят от една индустрия в друга. 
От всички заети служители около половината са се върнали на работното си място на пълен работен ден, една трета от 
тях остават на половин работен ден, а десетки са безработни. Констатациите показват, че безработицата е достигнала 7% 
през септември, а сред 18-24 годишните до 20%, което означава, че Великобритания е изправена пред най-високата 
младежка безработица от четири десетилетия насам. 
Самонаетите работници също са засегнати тежко, като повече от половината печелят по-малко, отколкото преди кризата, 
а правителствената подкрепа към тях е слабо насочена, съобщава Resolution 
За сметка на това отделен доклад показва, че работодателите стават по-уверени в наемането на нови служители през 
третото тримесечие. Проучване на Конфедерацията за набиране на работна ръка и заетост показва, че работодателите са 
по-оптимистични в сравнение с предишния период, но въпреки това са значително по-предпазливи, отколкото в 
началото на годината, преди вируса да удари. 
 

 
Оптимизмът в заетостта показва, че перспективите за наемане на нови служители се подобряват,  

въпреки песимистичните анализи на Британската икономика. 
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Управителят на Английската централна банка Андрю Бейли и колегите му казват, че са готови да направят повече, за да 
помогнат на икономиката, ако е необходимо. В допълнение към повече покупки на облигации, банката проучва дали 
отрицателните лихвени проценти могат да помогнат за стимулиране на търсенето. HSBC Holdings вчера заяви, че рискът 
от подобен ход през следващата година е подценен от пазара. 
 
√ Великобритания и ЕС се доближават към търговското споразумение 
Лондон и Брюксел са постигнали прогрес в преговорите, твърдят запознати източници 
Преговарящите от страна на Европейския съюз и Великобритания постигнаха прогрес през тази седмица по отношение на 
преодоляването на някои от най-големите си различия, увеличавайки надеждите, че до търговско споразумение след 
Brexit може да се стигне до началото на ноември, твърдят запознати източници, цитирани от Bloomberg. 
Двете страни вече са започнали работа по текста на споразумението, като са близо до финализирането на съвместен 
документ, който покрива изискванията по отношение на държавната помощ, твърдят запознатите източници, който са 
пожелали да запазят анонимност, тъй като не са оторизирани да съобщят новината публично. Според тях 
Великобритания и ЕС също са се приближили до уреждането на важни аспекти за това как сделката ще се прилага. 
Въпреки че различията между двете страни все още са съществени, прогресът по текста е сигнал, че те се приближават 
към преодоляването на задънената улица след седем месеца на преговори. Паундът преустанови загубите си спрямо 
еврото и долара, като към 18:08 часа българско време в сряда се търгуваше на ниво от 1,30 долара за британска лира, 
докато трейдърите очакват конкретни сигнали за прогреса. 
“Все още не виждаме белия дим”, заяви Микаел Олай Милхой, анализатор в Danske Bank. 
В четвъртък разговорите ще се преместят в Брюксел, след което, ако преговарящите успеят да намалят оставащите 
различия до 3 ноември, топката ще премине в ръцете на британския премиер Борис Джонсън и председателят на 
Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за постигането на финални компромиси, посочва един от запознатите 
източници. 
Без споразумение милиони потребители и компании ще бъдат ударени от увеличение на цените, мита, квоти и пълни 
митнически проверки при търговията между Великобритания и ЕС, след като Кралството напусне единния пазар на блока 
и митническия съюз на 31 декември. 
 
√ Лондонското летище "Хийтроу" загуби титлата „най-голямото летище в Европа“ 
Броят на пътниците през лондонското летище намалява с 69% до 19 млн. през първите девет месеца на годината 
Лондонското летище "Хийтроу" загуби титлата „най-голямото летище в Европа“ от парижкото "Шарл де Гол" заради 
пандемията, която продължава да оказва негативен ефект на трафика на Великобритания, пише Bloomberg. 
Броят на пътувалите през лондонското летище намалява с 69% до 19 млн. през първите девет месеца на годината, което 
е малко под броя за френското летище, съобщават от Heathrow Airport Holdings в сряда, като добавиха, че Амстердам и 
Франкфурт не изостват много след тях. 
Освен това британската компания отчете загуба от 1,5 трилиона паунда (1,96 милиарда долара) за третото тримесечие. 
Главният изпълнителен директор на летището Джон Холанд-Кей каза, че намаляването на броя на пътуващите се дължи 
на нарастващите случаи на Covid-19 и бавния напредък на правителството на Обединеното кралство за въвеждане на 
тестове, които да помогнат за отварянето на границите със страните, класифицирани като високорискови. 
„Освен ако не предприемем действия, за да защитим икономиката си и останем глобална търговска нация, ще 
изостанем“, заяви главният изпълнителен директор в интервю. По думите му французите са предприели много активен 
подход за безопасното отваряне на границите си, като са започнали да тестват пътниците още през юни, докато 
Великобритания е въвела обща карантина.  
Джон Холанд-Кей ръководител на "Хийтроу", беше сред първите в авиационната индустрия, които призоваха 
Обединеното кралство да въведе тестване на пътници и да съкрати карантинните изисквания, за да увеличи търсенето. 
Правителството на страната води дискусии с американските си колеги за въвеждане на план пътниците между "Хийтроу" 
и Ню Йорк да летят само с тестове. 
План за тестване 
Предложението ще включва отрицателен PCR тест в рамките на 72 часа преди полет и още един на Oxford LAMP, който 
ще се направи при пристигане, избягвайки необходимостта от карантина. 
Ако правителствата на Обединеното кралство и САЩ постигнат напредък в дискусиите, сделката може да бъде 
договорена още на Деня на благодарността, каза изпълнителният директор на британското летище. Ако не, Франция 
също има интерес и вероятно ще пристъпи към изпълнението на плана преди Обединеното кралство. 
Според сегашната система на Великобритания се изготвя списък с безопасни или не страни за пътуващите, който се 
променя по всяко време и води до прекъсване на полети в последния момент. Тези, които пристигат от страни в опасната 
зона трябва да се самоизолират за 14 дни. 
Великобритания създаде работна група, която ще улесни по-бързото изпълнение на системата с тестовете до 1 декември. 
Работната група разглежда варианти как може да бъде намалено времето за карантина, например чрез отрицателен тест 
след 5 дни в изолация. 
"Хийтроу" намали прогнозата си за пътниците за 2020 г. с 6,6 милиона на 22,6 милиона. От летището очакват обемът за 
2021 г.  да бъде с 54% под този от 2019  г. при 37,1 милиона пътници. Прогнозата се базира на режим на тестване през 
първото тримесечие на 2021 г. и ваксина през последните три месеца на годината. 
Летището заяви, че има достатъчно ликвидност в размер на 4,5 милиарда лири след продажба на облигации и 
подписване на нов механизъм за финансиране. 
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√ Италия подготвя нов пакет мерки за подпомагане на бизнеса 
Финансовият министър Роберто Гуалтиери заяви, че новото финансово подпомагане ще бъде изплатено в рекордно 
кратко време 
Италианският премиер Джузепе Конте финализира нов пакет със стимули, за да помогне на секторите, пострадали най-
силно от последните ограничения във връзка с коронавируса на фона на нарастващите протести в големите градове, 
включително Милано и Торино, съобщава Bloomberg.  
Кабинетът на Конте се събра във вторник в Рим, за да подпише мерките на стойност за около 5 млрд. евро, които ще 
компенсират частично бизнеса, който пострада заради новите ограничения, одобрени през уикенда. 
Финансовият министър Роберто Гуалтиери заяви, че новото финансово подпомагане ще бъде изплатено в рекордно 
кратко време до 15 ноември, а някои от най-засегнатите компании ще могат да получават два пъти повече от сумата, 
която първоначално е заделена за тях, съобщава служител на министерството. 
Гуалтиери се самоизолира след контакт със служител, който е с положителен тест за коронавирус, и участва 
дистанционно в заседанието на кабинета. 
С достигнатия рекорден брой на заразени правителството предприе нови ограничения за работното време на баровете и 
ресторантите, затвори местата за забавление и хазартните зали, както и фитнесите и басейните. 
Правителството призовава да се избягват пътуванията и хората да не канят външни хора в домовете си. Новите мерки, 
които ще останат в сила до 24 ноември, са в допълнение на вече въведения вечерен час в големите градове, 
включително Милано и Неапол. 
Конте е изправен пред нарастващия натиск за облекчаване на ограниченията, след като протестиращи излязоха по 
улиците в много градове в понеделник вечерта. 
Бившият премиер Матео Ренци, член на италианския Сенат на Републиката, призова премиера да промени указа с 
ограниченията, докато лидерът на опозицията Матео Салвини заяви, че ще оспори мерките в съда. 
Стотици протестират срещу новите ограничения в цялата страна, а демонстрациите ескалираха в Торино и Милано, след 
размириците в Неапол през уикенда. 
В Милано, финансовата столица на Италия, трамваите бяха атакувани от вандали и полицията използва сълзотворен газ, 
за да разпръсне протестиращите. 
В Торино, домът на автомобилния производител Fiat Chrysler, някои демонстранти разбиха витрините на магазините. 
Правителството беше принудено да действа, тъй като основната цел „сега трябва да бъде възстановяване на контрола 
върху епидемиологичната обстановка“, за да се предотврати претоварване на здравната система, заяви Конте в 
ежедневния Corriere della Sera. 
Новите мерки ще помогнат за поддържането на "стабилността на цялата социална и икономическа система", каза 
премиерът. 
 
√ Турската лира се насочва към най-слабия си месец за тази година 
Пазарен коментар на Симин Демокан, Bloomberg Истанбул, В развитие, 28.10.2020  
Турската лира разширява загубите си спрямо долара за пети пореден ден, насочвайки се към най-слабия си месец за тази 
година. Инвеститорите са разочаровани, че нежеланието на централната банка да увеличи основните лихви на 
заседанието си миналия четвъртък понижава стойността на валутата до ново дъно спрямо долара всеки ден през тази 
седмица. Това каза Симин Демокан, Bloomberg Истанбул, в предаването “В развитие” с водещ Делян Петришки. 
“Турската лира отслабва с 28% спрямо долара от началото на годината”. 
“На фона на свободното падане на валутата гуверньорът на Турската централна банка Мурат Уйсал представи 
ревизираната прогноза за инфлацията”, посочи Демокан. Тя отбеляза, че според новите очаквания инфлацията в края на 
годината ще бъде на ниво от 12,1%, като по-ранната прогноза беше за ниво от 8,9%. 
“Индексът Borsa Istanbul е на негативна територия, отбелязвайки 2,2-процентен спад”. 
Демокан коментира и призива на турския президент Реджеп Ердоган от тази седмица за бойкот на френски стоки след 
изказване на лидера на Франция Еманюел Макрон. 
Тя припомни, че напрежението между Атина и Париж нараства през последните месеци по различни теми, включително 
гражданската война в Либия и турската стратегия за енергийни проучвания. 
“Колко далеч може да стигне бойкотът - остава да видим”, каза още Демокан. 
 
Икономически живот 
 
√ Работодатели вече могат да кандидатстват за помощи за запазване на заетостта  
Агенцията по заетостта стартира процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на средствата по реда за 
запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение. 
Така започва своеобразният трети етап от подкрепата, аналогична на предоставяната по придобилата публичност мярка 
60/40, чието действие приключи на 15 октомври 2020 г. 
Подкрепата за новия етап е отново 60% от осигурителния доход на работниците и служителите, но вече за август и ще се 
предоставя за период до 3 месеца, считано от 1-ви октомври до 31-ви декември 2020 г. 
Информация за работодателите, процедура за кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, реда и начина за 
кандидатстване, са публикувани на електронния сайт на Агенцията по заетостта, в рубриката „Финансови стимули за 
запазване на заетостта”. 
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Работодателите, получили средства в предходните месеци, ще могат на този етап на мярката да се възползват от някои 
административни облекчения, като например съкратен образец на заявление и намален пакет приложения към него. 
Заявлението и документите за изплащане на средства се подават към Дирекция „Бюро по труда”, обслужваща 
територията по мястото на работа на работниците и служителите. 
В случай на повече обекти в различни населени места, работодателите могат да подадат едно общо заявление за 
работниците и служителитe от всички обекти в една Дирекция „Бюро по труда”, на чиято територия се намира поне един 
обект на работа. 
Препоръчително е, работодатели, които осъществяват дейност на обекти на територията на Столична община и извън 
нея, да подават документи за кандидатстване в „Бюро по труда извън София. 
Документите могат да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/ или чрез 
лицензиран пощенски оператор, както и на място в съответната Дирекция „Бюро по труда”. 
 
√ Д като Дефицит  
Както и при други неща в този свят, проблемът на бюджетния дефицит не е, че съществува, а за какво се 
употребява… 
Тези дни има свръх-предлагане на критики по отношение на бюджета на държавата за 2021 г., с който управляващите се 
опитват да си купят предстоящите избори. Икономисти изричат силни думи против планираните публични разходи, като 
прибягват до добре познатите от последния четвърт век формули „харчене без реформи“, „обременяване на бъдещите 
поколения с дългове“ и „дефицитите се превръщат в структурни“. 
Какво ли е станало с обучението по икономика в университетите, след като коментаторите вече явно не познават 
идейното наследство на Джон Мейнард Кейнс? Кейнс, наричан „най-голям икономист на XX век“ и основна фигура на 
Бретън-Удската конференция, положила основите на днешния икономически ред, доказа още преди близо век, че в 
общия случай дефицитите не са болест, а лекарство. 
Един от най-важните уроци в модерната икономика е, че дефицитът на държавата е излишък за бизнеса и 
потребителите. И обратното. Разбира се, при едно недобросъвестно правителство, дефицитът е гаранция за бъдещи 
икономически трудности. Но нека бъде ясно: ако правителството е недобросъвестно, не само дефицитите, но и 
излишъците, а дори и балансираният бюджет вещаят беди. 
Важни хора в тази страна неведнъж са давали да се разбере, че макроикономическото управление на България се гради 
на религиозни убеждения[i], а не на аргументи и факти. Но все пак ще положа усилия да се чуе и другата позиция. 
Има една държава, която до 1989 г. беше потънала до уши в блатото на комунистически режим, а после я разкъсваха 
инфлация и емиграция. Но политиките, които тя възприе през последните две десетилетия, ѝ позволиха през 2018 г. да 
се нареди – първа от бившия соцлагер – в списъка на развитите страни. Да, това е Полша, успяла да утрои БВП на човек от 
населението през последните тридесет години. Единствената икономика в ЕС, която продължаваше да расте дори по 
време на Голямата рецесия. 
 

 
 
От началото на XXI век, през всяка една година Полша има бюджетен дефицит. Средният годишен дефицит по държавния 
бюджет на Полша за последните 20 години е -3.8% от БВП, като най-голям е той през 2010 г.: минус 7.4% от БВП. 

https://ikj.bg/glasove-mneniya/d-kato-deficit/#_edn1
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Какъв ужас! Сигурно публичният дълг на Полша е минал всички разумни граници? Не точно. Равнището на държавния 
дълг на тази славянска страна към края на 2019 г. е 46% от БВП: всъщност по-ниско, отколкото през 1995 г. 
Няма никакъв таен полски трик: това е закономерен процес, познат и от други примери в икономическата история. 
Поддържайки умерени бюджетни дефицити, макроикономическото управление на Полша успява да 
стимулира  икономиката – която нараства дотам, че теглените за покриване на дефицитите заеми започват да изглеждат 
малки. 
Това е същото, както когато кавалер полага усилия да завоюва сърцето на прекрасна дама – но когато дамата веднъж 
бъде „спечелена“, радостите за кавалера са тъй големи, че първоначалните мъки при ухажването вече нямат значение. 
Дори по-ярко изразен, виждаме същия процес в икономическата история на Британия през XIX и XX век.[ii] За това рядко 
се говори, но към 1810 г. публичният дълг на Англия надхвърля 180% от БВП, и остава над 100% от БВП чак до средата на 
XIX век. Разбира се, държавните дългове не са плод на разточителство: те са наложителни, за да може страната да 
спечели Наполеоновите войни. По същия начин, заради огромното усилие във Втората световна война, държавният дълг 
на Великобритания през 1950 г. достига нечуваните 230% от БВП. 
След като Лондон – с помощта на големи дефицити – пречупва злите намерения на Наполеон и Хитлер, гарантирайки си 
по този начин специално положение в следвоенния свят, страната постига икономическа експанзия в такъв мащаб, че 
нивата на икономическо задлъжняване, които първоначално изглеждат много високи, стават пренебрежими, съотнесени 
с новото ниво на БВП. 
Някой вероятно ще възрази, че Великобритания, а дори и Полша са твърде високи летви, за да се мери България с тях. 
Така да е, но кога и северните ни съседи станаха висока топка? Румъния все още не е развита страна, но от 2018 г., заедно 
с Аржентина и Виетнам – и за разлика от България – е включена в списъка на нововъзникващите икономики, които имат 
потенциал да се превърнат в развити. И знаете ли какво? През нито една година, за последните 20 години, Румъния не е 
пропускала да отбележи бюджетен дефицит, като средно за периода той възлиза на -3.25% от БВП годишно. 
 

 
 
А сега, само за пример, да погледнем към статистиката за България. През точно 10 от последните 20 години, страната ни 
е формирала бюджетен излишък. Нали помните: излишъкът за държавния бюджет означава дефицит за бизнеса и 
потребителите. С други думи, поне от две десетилетия насам българското правителство изземва финансов ресурс от 
икономиката, за сметка на хората и фирмите. 
Средният за разглеждания 20-годишен период публичен бюджет на България е почти балансиран: -0.285% от БВП 
годишно. Но значи ли това, че България дава добър пример за икономическо развитие? Най-малкото, означава ли 
балансираният бюджет по-малък риск по държавния дълг? 
Съвсем не: кредитният рейтинг на Полша е значително по-висок от българския (A2 според Moody’s), независимо че 
Полша трупа дефицити, а България – излишъци. И обяснението за този „парадокс“ е ясно на всички, освен на българските 
икономисти: определящо е не показното благоразумие, а реалното здраве на икономиката. 
Ако излишъкът по бюджета се постига с политики, които увреждат дългосрочната демографска структура на страната, 
оказва се, че бюджетният излишък всъщност влошава дългосрочния кредитен рейтинг. 

https://ikj.bg/glasove-mneniya/d-kato-deficit/#_edn2
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Вижте и това: през последните 4 години (2016-2019 г.) по данни на Евростат в България са отчетени бюджетни излишъци 
в размер на общо 5.68 млрд. лв, или 2.9 млрд. евро. Къде са тези пари сега? Защо не ни спестиха необходимостта да 
теглим през септември т.г. външен заем от 2.5 млрд. евро? 
А ако правителството не беше иззело тези 5.7 млрд. лв. от икономиката със своите бюджетни излишъци, а беше оставило 
средствата да се въртят и умножават, да насърчават откриването на нови фирми и нови работни места, нямаше ли 
икономиката, демографията и обществото ни днес да са в много по-добра форма? 
Приведените тук аргументи в подкрепа на разумните бюджетни дефицити не дават индулгенция на третото правителство 
„Борисов“. Публичните финансови политики в България заслужават сурови критики – но трябва да е ясно с какво са ги 
заслужили. 
Защото, ако разчиташе на благоразумието на икономисти като днешните български, британското правителство още 
щеше да си стои свито в дупката, а по света щяха да шестват диктатори. 

 
[i] “За нас това е религиозен въпрос”. Димитър Радев, управител на БНБ, по повод на валутния борд. 
[ii] Piketty, T. 2014. Capital in the XXI Century. Belknap Press, Harvard. p. 126, 129-131. 
 
В. Дума 
 
√ Влизането в Гърция през "Кулата" нощем е забранено  
Гръцките гранични власти ограничават преминаването през ГКПП "Промахон" заради усложнената обстановка около 
КОВИД-19. В интервала от 0 до 5 часа в южната ни съседка ще могат да влизат само автомобили и автобуси с гръцки 
граждани, съобщиха от МВР. Не се уточнява докога ще продължи мярката. Влизането на туристи в Гърция през ГКПП 
"Кулата"-"Промахон" става само с отрицателен резултат на ПСР тест, направен през последните 72 часа. Документът 
трябва да е на английски, да съдържа име и фамилия, номер на паспорт или лична карта.  
Туристите могат да влизат в България на граничните пунктове "Кулата" и "Маказа". Товарните автомобили ще бъдат 
пропускани без промяна, както досега, допълват от МВР. През ГКПП "Илинден"-"Ексохи" се пропускат само товарни 
автомобили с един водач след представяне на QR код. 
На влизане в Гърция през ГКПП "Маказа" могат да преминават гръцки граждани и чужди граждани с гръцки 
разрешителни за пребиваване с QR код, получен не по-късно от 24 часа преди влизането в страната, и отрицателен ПСР 
тест, направен не по-късно от 72 часа от времето на пътуване и преведен на гръцки или английски език. Тези граждани 
няма да се пропускат от 23 ч. до 7 ч. в двете посоки. 
Водачи на товарни автомобили до 3,5 тона, извършващи международен превоз на стоки и товари през ГКПП "Маказа", се 
допускат за влизане в Гърция с QR код, без ПСР тест по всяко време на денонощието. През ГКПП "Капитан Петко 
войвода"- "Орменион" гръцките гранични власти ще пропускат само товарни автомобили, без ПСР тест от водачите, като 
отпада забраната за преминаване през нощта. През ГКПП "Ивайловград"-"Кипринос" и ГКПП "Златоград" не се пропускат 
в двете посоки никакви превозни средства. 
 
√ Европарите ще са с 4,6 млрд. лв. по-малко 
Общият ресурс по оперативните програми в следващия програмен период ще е с 4,6 млрд. евро по-малко от 
предварително обявеното. Причина за намалението е по-ниският дял на националното съфинансиране. Това става ясно 
от публикувания за обществено обсъждане втори вариант на проектоспоразумението с Европейската комисия за 
следващия програмен период 2021-2027 г. В първоначалния вариант на проектоспоразумението с ЕК общият ресурс за 
финансиране на оперативните програми (без тази за морско дело и рибарство, при която промяна няма) възлизаше на 
13,5 млрд. евро., от които 4 млрд. евро национално съфинансиране. В преработеното споразумение общият ресурс е 
намален на 11,3 млрд. евро, като националното съфинансиране вече е 1,7 млрд. евро. От числата става ясно, че 
основната причина за чувствителното намаление е по-ниската ставка за задължително национално съфинансиране. За 
новия програмен период Европейската комисия настояваше съфинансирането по линия на националния бюджет за по-
слабо развитите региони да се увеличи от 15 на 30% - промяна, срещу която имаше сериозна съпротива от страните-
членки с по-бедни региони. Сега ставката е ревизирана и съфинансирането остава на нивото на миналия програмен 
период - 15%. 
В новото проектоспоразумение е променен и общият брой на оперативните програми. Правителството реши да отдели 
науката в отделна оперативна програма заедно с иновациите и дигитализацията, като новата програма ще се управлява 
от Министерския съвет. Досега науката бе под шапката на МОН. Заради пренасочване на средства това доведе до 
размествания в три програми - образование, конкурентоспособност и електронно управление, която ще бъде сведена 
само до програма за техническа помощ. 
 
Мениджър 
 
√ Депутатите въведоха 5 години затвор за превоз без лиценз  
Парламентът одобри вчера поправка в Наказателния кодекс, според която наказанието за осъществяването на 
нелицензиран превоз може да достигне до 5 години затвор. Промяната влиза в предходните и заключителни разпоредби 
в Кодекса за търговско корабоплаване. 
„Който извърши обществен превоз на пътници без разрешение, регистрация или лиценз, които се изискват по 
нормативен акт или акт на Европейският съюз, се наказва с лишаване от свобода от две до пет години, като моторното 
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превозно средство, послужило за извършване на деянието, се отнема в полза на държавата, независимо чия собственост 
е“, се казва в поправката. Текстът е на депутатката от ГЕРБ Иглика Иванова-Събева и нейни колеги. 
В закона обаче няма точна дефиниция на понятието „обществен превоз“, което поставя под заплаха и споделеното 
пътуване. 
„Споделеното пътуване не е  обществен превоз“, твърди обаче депутатът Станислав Иванов от ГЕРБ. „Обществен превоз е 
когато услугата се извършва с икономическа облага“, допълни той. Според него практиката за споделеното пътуване ще 
остане, а промените целят единствено да пресекат практиката да се извършва транспортна услуга без лиценз за 
превозвач. Тези разграничения не са ясно разписани в приетите текстове. 
Освен това ако се докаже, че двама или повече хора са се сговорили за такава дейност или че има документ с невярно 
съдържание, може да се стигне до 10 години затвор, 15 000 лв. глоба и конфискация на имущество.   
 
√ Вдигат наказанията за кибер престъпления  
От 5 до 12 години лишаване от свобода и глоба до 20 хил. лв. заплашва всеки, който е засегнал информационна система 
или компютърна мрежа, част от критичната инфраструктура на държавата. Това предвиждат приетите на първо четене 
промени в Наказателния кодекс, които бяха одобрени от депутатите вчера със 77 гласа "за", без нито един "против" и 20 
"въздържали се" 
За неправомерното използване на компютърни данни в информационна система или спирането на достъпа до такива 
данни, в немаловажни случаи наказанието ще е лишаване от свобода до 6 години и глоба 10 000 лева. Ако с деянието са 
причинени значителни вреди или са настъпили други тежки последици, санкцията се увеличава до 7 години затвор и 
глоба до 20 хиляди лева.  
Човек, който въведе компютърен вирус в информационна система или компютърна мрежа, ще се наказва с лишаване от 
свобода до 7 години и глоба до 5 хиляди лева. А при настъпили значителни вреди или повторно престъпление, 
наказанието е затвор до 9 години и глоба до 20 хиляди лева.  
За неправомерно осъществяване на достъп до информационната система или части от нея, в немаловажни случаи ще се 
наказва с лишаване от свобода до 6т години и с глоба до 3 хиляди лева. Ако това действие е извършено от две или 
повече лица, сговорили се предварително за извършването на такова деяние, наказанието е лишаване от свобода до 6 
години и глоба до 5 хиляди лева.  
 
√ 489 лв. средна пенсия заложена в бюджета на Държавното обществено осигуряване догодина  
Правителството одобри законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2021 г. С проекта се 
предлага от 1 януари 2021 г. увеличаване на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 250 лв. 
на 300 лв. От 1 януари 2021 г. се увеличава и максималният размер на получаваните една или повече пенсии от 1200 лв. 
на 1440 лв. месечно. За пенсиите, отпуснати до 31 декември 2020 г. се предвижда осъвременяване с 5% по т.нар. 
швейцарско правило, съобщиха от правителствената информационна служба. 
Средният размер на пенсията на един пенсионер през 2021 г. се предвижда да достигне 488,97 лв., което е ръст с близо 
77 лв. или 18,6 на сто спрямо сегашната й стойност. През 2021 г. за изплащане на пенсии са предвидени 12,346 млрд. лв., 
което е с 1,770 млрд. лв. повече в сравнение с разходите през настоящата година. През първите три месеца на 2021 г. ще 
продължи и изплащането на допълнителни суми към пенсиите на всички 2,104 млн. пенсионери в размер на 50 лв. 
Увеличава се минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 610 лв. на 650 лв. Минималният 
осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители се запазва на 420 лв. Запазва се и 
размерът на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица - 3 000 лв. 
За 2021 г. не са договорени минимални осигурителни доходи (МОД) по икономически дейности и квалификационни 
групи професии. Без налагане на административно увеличение на МОД и при планирано увеличение на минималната 
работна заплата с 6,6 на сто от 610 лв. на 650 лв., средното увеличение на МОД през 2021 г. се очаква да бъде с около 4,5 
на сто. 
С проекта на Закон за бюджета на ДОО за 2021 г. се правят изменения в Кодекса за социално осигуряване. С тех се 
предлага в периода от 1 януари до 30 юни 2021 г. всички хора, които са пропуснали 5-годишния срок за промяна на 
избора на осигуряване в универсален пенсионен фонд, да могат да упражнят това свое право. В същия период, лицата, 
на които вече е отпусната пенсия без да са успели да променят осигуряването си, ще могат да поискат преизчисляването 
й без намаление на индивидуалния коефициент, ако прехвърлят във фонд „Пенсии“ средствата си от индивидуалната 
партида в универсален пенсионен фонд. 
Новите разпоредби предвиждат още, че при определяне на редукцията на индивидуалния коефициент, когато 
кандидат-пенсионерът се осигурява и в универсален пенсионен фонд, се взема предвид и трансферът от държавния 
бюджет в бюджета на ДОО в размер 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за всяка 
календарна година в периода от 2009 година до 2015 година. При определянето на размера на намалението на 
индивидуалния коефициент ще се отчитат и годините осигурителен стаж със и без осигуряване в универсален пенсионен 
фонд. С оглед гарантиране правата на всички пенсионери, пенсиите, отпуснати с намален индивидуален коефициент 
също ще бъдат преизчислени.  
 
√ Вътрешнофирменото кредитиране от чужбина нараства с 950 млн. евро  
Вътрешнофирменото кредитиране на компаниите, опериращи в България е нараснало с 950 млн. евро от началото на 
2020 г. Общата сума на това финансиране възлиза на 14,8 млрд. евро и представлява 26% от БВП на страната. Това 
показват данните за брутния външен дълг на България в частния сектор към края на август, публикувани от БНБ. 
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Данните за вътрешнофирменото кредитиране отразяват нивото на доверие и спокойствие от страна на чуждестранните 
компании-майки за потенциала за развитие на икономиката у нас. Увеличението на тази сума с 7% само от началото на 
2020 г. показва, че чуждите компании, инвестиращи в България, очакват стабилно нарастване на потреблението и 
производителността. 
В същото време външните задължения на сектор „Банки“ се понижават с 2% до 4,8 млрд. евро. 
Брутният външен дълг на сектор „Държавно управление“ се е увеличил от началото на годината с 240 млн. евро до 5,7 
млрд. евро и възлиза на 10% от БВП. 
Така общият брутен външен дълг на България в частния и държавния сектор към края на август възлиза на 36 млрд. евро, 
което е с 842 млн. евро повече в сравнение с края на 2019 г. Това представлява ръст от 2% от началото на 2020 г. и 3,4% за 
последните 12 месеца.   
 
√ Брюксел засилва реакцията срещу заразата в целия ЕС с нови 8 мерки  
Европейската комисия представя нов набор от действия за ограничаване на разпространението на коронавируса, 
спасяването на човешки живот и засилване на устойчивостта на вътрешния пазар. По-конкретно мерките имат за цел по-
добро разбиране на разпространението на вируса и ефективността на реакцията, увеличаване броя на извършваните 
тестове, по-активно проследяване на контактите, подобряване на подготовката за кампании за ваксиниране и запазване 
на достъпа до основни консумативи, като например оборудване за ваксиниране, като същевременно се запази 
свободното движение на всички стоки на единния пазар и се улесни безопасното пътуване. 
Готвеният пакет предшества видео срещата на европейските лидери на 29 октомври, на която ще се обсъди 
координирането на действията във връзка с COVID-19, за което призова Европейският съвет на 15 октомври. Въпреки че 
държавите членки са по-добре подготвени и действат по-координирано в сравнение с първите месеци на пандемията, 
гражданите, семействата и общностите в цяла Европа продължават да са изправени пред безпрецедентен риск за 
здравето и благосъстоянието си, посочват от ЕК 
В съобщението си за допълнителни мерки в отговор на COVID-19 Комисията определя следващите стъпки в ключови 
области за подобряване на реакцията на ЕС на втората вълна на COVID-19: 
1. Подобряване на информационния поток, за да се даде възможност за информирано вземане на решения; 
2. Въвеждане на по-ефективни и бързи тестове; 
3. Пълноценно използване на трансгранични приложения за проследяване на контактите и за предупреждение; 
4. Ефективно ваксиниране; 
5. Ефективна комуникация с гражданите; 
6. Осигуряване на основни доставки; 
7. Улесняване на безопасното пътуване; 
8. Разширяване на прилагането на зелените ленти за преминаване. 
 
√ Германската икономика се съживява с 6% за третото тримесечие  
Германската икономика е регистрирала ръст от 6% по предварителни данни за третото тримесечие на 2020 г., но 
възстановяването най-вероятно ще се забави от втората вълна от COVID-19, която удари Европа. Това се казва в доклад 
на германския институт за икономически прогнози и анализи Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), цитиран от 
Ройтерс. 
В документа се казва, че много компании все още се мъчат да се върнат към предпандемичните си обеми, поради което 
почти всичките им финансови резерви са изчерпани. Очаква се първоначалните официални данни за германската 
икономика в периода юли-септември да бъдат публикувани в края на този месец. 
За сравнение Германия бе сред страните с най-нисък икономически спад през първите две тримесечия на 2020 г. През 
първото тримесечие БВП на страната отбеляза 2,2% спад на годишна база и спад 2% на тримесечна база. За периода 
април-юни понижението беше 11,7% на годишна база и 10% на тримесечна.   
По-рано канцлерът на страната Ангела Меркел отправи предложение за затваряне на всички барове и ресторанти от 4 
ноември, като поредна мярка срещу разпространението на болестта.   
 
√ Срив на борсите в Европа на фона на очакваното затваряне на Франция  
Европейските борсови индекси записаха сериозни понижение в ранната търговия в сряда, като бенчмаркът STOXX 600 
достигна най-ниското си ниво от края на месец май насам на фона на новината, че френският президент Еманюел 
Макрон ще обяви въвеждането на едномесечна национална карантина, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 записа спад от 6,65 пункта, или 1,89%, до 345,93 пункта. Немският бенчмарк DAX се 
понижи с 353,78 пункта, или 2,83%, до 11 709,79 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 84,44 
пункта от стойността си, или 1,47%, достигайки ниво от 5 644,55 пункта. Френският показател CAC 40 се понижи с 122,16 
пункта, или 12,58 %, до 4 608,5 пункта. 
Френските медии съобщиха, че правителството на страната подготвя план за въвеждането на национална карантина, 
която обаче няма да бъде толкова стриктна като двумесечното затваряне на страната, започнало в средата на март. 
Президентът Еманюел Макрон ще обяви новите мерки в свое обръщение към нацията днес в 20:00 часа местно време. 
Същевременно с това Ройтерс съобщи, че германският канцлер Ангела Меркел иска да затвори всички ресторанти и 
барове от 4 ноември, а британският Телеграф предаде, че премиерът Борси Джонсън е под натиск да затвори страната. 



17 

 

„Световните пазари изглеждат изключително притеснени. Нарастващият брой на заразните с COVID-19 и потенциалното 
пълно затваряне на Франция в комбинация с несигурността около президентските избори в САЩ създават много тежка 
ситуация“, казва Джон Уулфит от Atlantic Capital Markets. 
„Не очаквам тези резултати на пазарите да бъдат дългосрочни, но тревожността ще остане докато не преминат изборите 
и новите случаи на заразени с коронавирус не се стабилизират“, добавя той. 
Негативните нагласи на пазарите засенчиха добрите резултати за тримесечието на няколко европейски компании. 
Акциите на Deutsche Bank поскъпнаха с 1,83%, след като банката надмина прогнозите на анализаторите. Кредитора 
отчете нетна печалба от 182 млн. евро за третото тримесечие спрямо нетна загуба от 832 млн. евро за същия период на 
миналата година. Анализаторите очакваха компанията да обяви нетна загуба за тримесечието в размер на 114 млн. евро. 
Книжата на компанията за доставки на храна Delivery Hero скочиха с 2,36%, след като тя повиши своята прогноза за 
продажбите си през 2020 г. за втори път от началото на годината. Приходите и за третото тримесечие нараснаха с 99% на 
годишна база до 776 млн. евро. 
Разнопосочна търговия на Уолстрийт 
Основните борсови индекси в САЩ са записаха смесени резултати във вторник на фона на продължаващите притеснения 
относно нарастващия брой на заразените с коронавирус в страната, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 222,19 пункта, или 0,8%, до 27 463,19 пункта, след като акциите на 
Caterpillar и Boeing поевтиняха съответно с 3,24% и 3,48%. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 отчете спад 
от 10,29 пункта, или 0,3%, до 3 390,68 пункта, завършвайки търговията под прага от 3400 пункта за първи път от 6 
октомври насам. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq успя да се задържи в зеления сектор, 
регистрирайки ръст от 72,41 пункта, или 0,64%, до 11 431,35 пункта. 
Притесненията около пандемията накараха инвеститорите да се насочат към акциите на компаниите, които печелят от 
оставането на хората по домовете. Книжата Shopify и Amazon поскъпнаха с 4,32% и 2,47%, а тези на Zoom и Microsoft с 
4,09% и 1,51%. Същевременно с това книжата на American, United и Delta Airines поевтиняха съответно с 4,83%, 3,31% и 
3,82%. 
Анализ на Си Ен Би Си на данни от университета „Джонс Хопкинс“, показва, че дневните случаи на заразни с COVID-19 в 
САЩ са нараснали до средно ниво от 69 967 през последната седмица, което е рекорд. Средният брой на 
хоспитализациите заради коронавируса също е нараснал – поне с 5% в 36 щата през последната седмица, сочат данни на 
Covid Tracking Project. 
На този фон продължава сезонът на отчетите, като до момента близо 170 компании от S&P 500 са представили 
финансовите си резултати за последното тримесечие. От тях 83% са надминали очакванията на анализаторите. 
Промишления гигант Caterpillar разочарова инвеститорите с рязък спад на печалбата. Компанията отчете печалба от 1,34 
долара за акция при приходи от 9,9 млрд. долара за последното тримесечие. Това е 54-процентов спад на печалбата и 
понижение от 23% на продажбите в сравнение със същия период на миналата година. 
Книжата на 3М поевтиняха с 3,09%, след като компанията обяви печалба за тримесечието от 1,4 млрд. долара, или 2,43 
долара за акция, спрямо 1,6 млрд. долара, или 2,72 долара за акция, за същия период на 2019 г. 
Акциите на AMD поскъпнаха с 4,07%, след като производителя на чипове съобщи, че ще придобие конкурента си  Xilinx за 
35 млрд. долара. Книжата на Xilinx поскъпнаха с 8,56%. 
Смесени резултати в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в сряда, 
пише Маркетоуч. 
Инвеститорите остават предпазливи на фона на влошаването на пандемията в САЩ и Европа. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 67,29 пункта, или 0,29%, до 23 418,51 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 14,92 пункта, или 0,46%, до 3 269,24 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite регистрира ръст от 15,15 пункта, или 0,68%, до 2 239,11 пункта. Хонконгският 
индекс Hang Seng изтри 78,39 пункта от стойността си, или 0,32%, завършвайки сесията при ниво от 24 708,8 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се повиши с 14,42 пункта, или 0,62%, до 2 345,26 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 записа ръст от 6,7 пункта, или 0,11%, до 6 057,7 пункта. 
У нас                                                                                                                 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 1,66 пункта, или 0,39%, до 424,74 пункта. BGBX40 се понижи с 0,44 пункта, или 0,45%, до 97,36 пункта. 
BGTR30 изтри 1,98 пункта от стойността си, или 0,41%, достигайки ниво от 483,66 пункта. BGREIT се понижи с 0,52 пункта, 
или 0,38%, до 135,23 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Лъчезар Борисов: Бюджет 2021 е първият рационален, насочен към хората и икономиката  
Бюджет 2021 е първият рационален, насочен към хората и икономиката бюджет. Така икономическият министър Лъчезар 
Борисов коментира в БТВ „Тази сутрин" критиките на президента Румен Радев, че бюджетът за догодина е разоряващ. 
Министърът отбеляза още, че намалената ДДС ставка за заведенията, въведена като антикризисна мярка, вече е дала 
положителни резултати. 
Бюджетът не е разоряващ, заяви министър Лъчезар Борисов. Бюджетът трябва да го гледаме и успоредно със средствата 
от ЕС. Има много средства за бизнеса, подчерта министърът. 
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Когато говорим за бюджет и социална и здравна сфера и за образователна, вярвайте ми, че инвестираме в бъдещето и в 
нашата икономика. В такава криза ако нямаме хора и човешкия капитал, ние няма да имаме икономика. Призовавам 
гражданите да спазват противоепидемичните мерки, отбеляза още Лъчезар Борисов. За това дали ще затварят 
ресторанти и други заведения, министърът на икономиката коментира, че това трябва да бъдат решения на 
оперативните щабове по места, както и на щаба към министъра на здравеопазването. 
При първото затваряне направихме доста сериозни неща - търговските вериги да бъдат отворени, осигурихме всички 
необходими неща за нашите лекари, доставихме и лекарства, припомни Борисов. 
Разполагаме с голям пакет от мерки, които са хоризонтални. Доколкото знам от Асоциацията на заведенията с в контакт с 
министъра на труда и социалната политика и темата за тяхното подпомагане предстои да бъде дискутирана, обясни още 
министърът. Според него намаляването на ДДС за тази сфера е било добра мярка, особено за летния сезон. „Видяхме 
запазване на работни места и ефект по линия на изсветляване на бизнеса, имаше дори увеличаване на приходите от 
данъци и тази мярка даде своя ефект. Това запази икономиката ни в добра кондиция, обясни Лъчезар Борисов. 
Постигнахме уникална финансова стабилност, на второ място сме в ЕС по този показател, член сме на ERM - 2. В тази 
сфера по приходната част и изсветляване на бизнеса, България е може би един от лидерите в ЕС. България остава лидер 
и по кредитен рейтинг, на Балканите нямаме конкуренция, смята още министърът на икономиката. 
 
√ Започва акция „Зима“ по пътищата у нас  
В края на тази седмица полицията започва акция "Зима". Ще се следи за поставени зимни гуми, изправност на светлини и 
чистачки. Глоби ще се налагат след 15 ноември, а дотогава полицията само ще предупреждава. Важно е да уточним, че в 
Закона няма „зимни гуми", а такива за зимни условия - с подходящ грайфер от 4 мм, предаде NOVA. 
„Задължително е да проверяваме антифриза. Не бива да го оставяме под минималните нива", обясни автомобилният 
състезател Димитър Стефанов. Според него, колкото и да е мощен даден автомобил, той става страшно опасен, ако е с 
неподходящите и некачествени гуми. 
„Лятната гума под 10 градуса се втвърдява. Става твърда и не държи. Все още сме държава, в която лятото и зимата 
трябва да караме различни гуми", добави Стефанов. 
Собственикът на автосервиз Димитър Колев показа каква е разликата между нова и износена автомобилна гума. При 
новите дълбочината на грайфера е около 9 мм, при износените той е паднал до 2,6 мм, а на места и до 0. 
„При 9 мм сцеплението е коренно различно, разликата в спирачния път достига до 15-20 метра, в зависимост от 
условията на пътя. Доста предлагане има на пазара, но ако клиентът не е запознат, съветвам да се допита до 
специалисти", каза още той. 
Според Колев по-скъпите гуми се предлагат от по-известни марки, които залагат на качеството на материала. На пазара 
се предлагат както и гуми за над 250 лв., така и такива под 100 лв. 
 
√ Жълт код за проливни валежи  
Жълт код за значителни валежи е обявен за 5 области у нас. Предупреждението важи за областите Бургас, Ямбол, 
Хасково, Кърджали и Смолян. Там се очакват количества на валежите около 20-35 л/кв. м. 
В Бургаска област количествата дъжд на места могат да достигнат и 50 л/кв. м. Там ще има условия и за гръмотевични 
бури. 
 
√ Нова глобална заплаха се събуди в Арктика  
Учените откриха доказателства, че замръзналите метанови находища под Северния ледовит океан, известни като 
„спящите гиганти на въглеродния цикъл", са започнали да освобождават затворения в тях парников газ в голяма част от 
континенталния склон край източносибирския бряг, пише „Гардиън". 
Високи нива метан са открити на дълбочина от 350 метра в морето Лаптев, което поражда загриженост, че се е 
задействала нова верига от променящи климата събития, която може многократно да ускори темповете на глобалното 
затопляне.Седиментите на склоновете, които се спускат от руския бряг към дъното на Северния ледовит океан съдържат 
огромно количество замръзнал метан и други газове - известни като хидрати. Метанът има парников ефект 80 пъти по-
силен от въглеродния диоксид. Американската служба за геоложки проучвания определи дестабилизацията на 
арктическите хидрати като един от четирите най-вероятни сценария за рязко изменение на климата. 
Международният екип на борда на руския изследователски кораб „Академик Келдиш" обяви, че засега метановите 
находища се разтварят основно във водата, но нивата на парникова газ на повърхността са четири до осем пъти повече от 
очакваното и той постепенно навлиза в атмосферата. 
„В момента е малко вероятно това да има значимо въздействие върху глобалното затопляне, но въпросът е, че този 
процес вече е задействан. Източносибирската метанхидратна система е нарушена и разтапянето ще продължи", посочва 
шведският учен Йорджан Густафсон от Стокхолмския университет.Мащабът на изпускането на метан засега няма как да 
бъде точно определен. Предстои пробите да бъдат закарани до лаборатории на сушата, където да се проведат 
изследвания. 
Но откритието предизвиква опасения, че е достигната нова точка на поврат, която може да увеличи скоростта на 
глобалното затопляне. 
Арктика до момента се счита за неутрален фактор в този процес. Но тъй като температурите там се повишават два пъти 
по-бързо, отколкото в останалата част на света, въпросът за замръзналия метан става все по-важен и създава значителна 
несигурност в климатичните компютърни модели. 
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Екипът от 60 души от руския кораб смята, че събраните данни първи потвърждават предположението, че изпускането на 
метан вече е в ход в широк район, обхващащ морето на разстояние до около 600 км от брега. 
В шест пункта за наблюдение учените са наблюдавали облаци от мехурчета метан във водата, освободени от морското 
дъно. А на едно място, на дълбочина около 300 метра, открили концентрации на метан от 1600 наномола на литър, което 
е 400 пъти повече от нормалното. 
Игор Семилетов от Руската академия на науките, който е главният учен на борда, посочва, че отделянето на парниковия 
газ е значително по-интензивно, отколкото при наблюденията на всички предишни експедиции. 
„Това е нова страница. Потенциално може да има сериозни последици за климата, но ние се нуждаем от повече 
проучвания, преди да можем да потвърдим тези опасения". 
Най-вероятната причина за нестабилността на замръзналия метан е проникване на топли атлантически течения в 
източната част на Арктика. 
Температурите в Сибир са с 5 градуса по Целзий по-високи от средните от януари до юни тази година. Морският лед от 
миналата зима се стопи необичайно рано. Зимното замразяване тепърва ще започне, по-късно откогато и да е било. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Защо се увелчават заразените с опасния вирус? Кога противоепидемичните мерки ще дадат резултат?; 
- Две седмици дистанционно обучение. Готови ли са учителите и учениците?; 
- Може ли да се откажем от услуга или отменим резервация заради притеснения, че има риск да се заразим с 

коронавирус? Разговор с председателя на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов; 
- Политка по време на пандемия. Гост - заместник-председателя на Народното събрание и лидер на "Воля" 

Веселин Марешки; 
- Докъде ще стигне напрежението между Франция и Турция. Ще се изостри ли тонът между двете страни?; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Необходими ли са извънредни мерки за българската икономика и как ще бъде подпомогнат бизнеса заради 

пандемията? Разговор с министър Лъчезар Борисов; 
- Какъв въздух дишат столичани? В студиото - директорът на Националния институт по метеорология и хидрология 

проф. Христомир Брънзов; 
- Закъсняхме ли с по-строгите ограничения срещу COVID-19? Гост – бившият здравен министър Мими Виткова; 
- На живо от Велики Преслав - защо лекари отказаха да лекуват болни с COVID-19 и напуснаха болницата?; 
- Бум на новородени таралежчета! Какви грижи са необходими за да оцелеят през зимата? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Нова хипотеза на учени от Калифорнийския университет на Сан Франциско: Маските действат като ваксина; 
в. Труд - Списъкът "Хикс" срещу C0VID-19; 
в. Телеграф - Глобите за маски падат в съда; 
в. Монитор - И малките ученици онлайн с молба до инспектората; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Борисов: По 50 лв. бонус към пенсиите и след март, ако ГЕРБ спечели изборите; 
в. 24 часа - Проф., Dr.h.c, д-р Владимир Данов, д.м.: Бедствието в българските болници, в мирно време, е резултат от 
липсата на лекарствена профилактика на медиците; 
в. Труд - Пенсията от НОИ намалява дo 25%; 
в. Труд - Бизнесът: Икономиката няма да издържи второ затваряне; 
в. Телеграф - Още 50 000 българи със заплата от държавата; 
в. Телеграф - Комисия Антимафия погна шефа на болницата във Велинград; 
в. Монитор - Премиерът: Бюджетът е следизборен, за да работят и живеят хора в България; 
в. Монитор - Депутатите решиха окончателно: От 2 до 5 г. затвор за нелегален превоз на пътници; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа -Проф. Асена Сербезова, председател на Българския фармацевтичен съюз: В аптеката е най-достъпният 
здравен специалист, светът вече използва това в пандемията; 
в. Труд - Проф. д-р Боян Дуранкев пред "Труд": Още сме далече от "края", но сметката за COVID-19 пак ще я плати 
народът; 
в. Телеграф - Владимир Тодоров, председател на Българската асоциация на пострадалите при катастрофи: Гражданската 
поевтиня драстично до 250 лева; 
в. Монитор - Доц. д-р Виолин Райков: В Черно море има риба, уловът не е голям заради все още топлата вода; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Вирусът стана тиранозавър; 
в. Труд - Залезът на цивилизацията - има ли противоотрова?; 
в. Телеграф - Само с глоба не става, трябва и разум; 
в. Монитор - Споделеното бръмчене на копърките. 
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√ Предстоящи събития в страната на 29 октомври 
София 

- От 09.00 часа ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 9.00 часа онлайн ще се проведе националната конференция „Медийната грамотност в България: Какво 

научихме от кризата?".  
- От 09.00 ч. в митрополитския храм „Св. вмца Неделя" ще бъде отслужена Архиерейска света Литургия, по време 

на която ще бъде извършено преобличането на мощите на св. Крал Стефан Милутин. 
- От 09.30 ч. ректорът на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов и Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов 

надзор, ще открият международната онлайн конференция за въвеждането на Общоевропейски продукт за лично 
пенсионно осигуряване „PEPP - регламент и технически стандарти за пазарна реализация". 

- От 10.00 ч. в Министерски съвет ще се състои брифинг за разпространението на COVID-19 у нас. 
- От 11.00 часа на бул. „Прага" 21 ще бъде открита реновираната и модернизирана учебно-плувна база „Мадара" 

на Националната спортна академия. 
- От 11.00 часа чрез платформата ZOOM ще се проведе пресконференция на Туристически Борд на Германия, 

посветена на туристическите тенденции и заключения за туристическата индустрия от лятото на 2020 г. 
- От 11.00 часа в зала „Проф. Александър Теодоров-Балан" на бул. „Шипченски проход" 52 ще се проведе 

пресконференция за представяне на резултатите от проекта "Езиковите нагласи на днешните българи", 
финансиран от Фонд "Научни изследвания". 

- От 11.00 часа на Централни софийски гробища Националният литературен музей организира поклонение по 
повод 106 години от смъртта на Пейо К. Яворов. 

- От 11.30 часа в зала 248 на НС ще се проведе заседание на Комисията по културата и медиите. 
- От 13.00 ч. ще се проведе онлайн конференция, по време на която екипите от научните звена в Лабораторния 

комплекс на София Тех Парк ще представят постигнатите резултати от научни проекти, реализирани в периода 
2019-2020 г. 

- От 14.00 часа в зала 3 на НС ще се проведе заседание на Комисията по околната среда и водите. 
- От 14.15 часа в зала 130 ще се проведе заседание на Комисията по здравеопазването. 
- От 14.30 часа в зала 142 на НС ще се проведе заседание на Комисията по взаимодействието с 

неправителствените организации и жалбите на гражданите. 
- От 14.30 часа в зала 232 на НС ще се проведе заседание на Комисията по отбрана. 
- От 14.30 часа в зала 356 на НС ще се проведе заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство 

и местно самоуправление. 
- От 14.30 часа в зала 134 на НС ще се проведе заседание на Комисията по бюджет и финанси. 
- От 15.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на тема „Кандидатстване на БРАИТ в 

Националния съвет за тристранно сътрудничество". 
- От 16.00 часа в зала 134 на НС ще се проведе заседание на Временната комисия по повод придобиването от 

"Българска банка за развитие" АД на 28 265 200 акции от капитала на "Първа инвестиционна банка" АД. 
- От 18.00 ч. на ъгъла на ул. „Св. Пимен Зографски" и ул. „Николай Хайтов" ще започне протест за отмяна на 

разрешението на строеж на сграда в съседство с 49 ДГ „Радост" в ж. к. „Дианабад". 
*** 
Бургас 

- В 11.00 ч. в конферентната зала на университетска болница „Дева Мария" ще се проведе пресконференция във 
връзка с усложнената ситуация с COVID 19 в региона. 

*** 
Кюстендил 

- От 14.00 ч. в сградата на читалище „Братство" ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
*** 
Ловеч 

- От 10.00 часа в читалище „Наука-1870" ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
*** 
Перник 

- От 9.30 часа в зала „Панорама" ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
*** 
Плевен 

- От 11.00 ч. Факултетът по здравни грижи на Медицинския университет в града ще проведе онлайн тържествена 
промоция на 65 професионалисти по здравни грижи - медицински сестри и акушерки. 

*** 
Смолян 

- От 11.00 часа в Сесийна зала на Общината ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
*** 
Средец 

- От 11.00 ч. в Национален археологически резерват „Античен и средновековен град Деултум-Дебелт" ще се 
проведе пресконференция на тема: Развитието на устойчив туризъм в община Средец. Ще бъдат представени и 
теренните проучвания за археологически сезон 2020 в археологическия резерват. 
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*** 
Стара Загора 

- От 9.00 часа в зала „П. Р. Славейков" ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
*** 
Търговище 

- От 18.00 часа в Драматичния театър ще се проведе церемония за награждаване на носителите на Годишни 
награди за изкуство и култура, образование и наука на Община Търговище. 

*** 
Шумен 

- От 9.00 часа в зала „Проф. Венета Вичева" на Общината ще се проведе заседание на Общинския съвет при 
спазване на противоепидемичните мерки. 

 

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

