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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ Експерти обсъдиха здравното наблюдение и превенцията на работещите в условия на COVID-19  
Експерти по трудова медицина, представители на бизнеса и ИА „Главна инспекция по труда“ обсъдиха здравното 
наблюдение и превенцията на работещите в условия на COVID-19 по време на национална конференция, организирана от 
Асоциацията на индустриалния капитал в рамките на кампанията „Безопасни работни места“ /2020 – 2022 г./ на 
Европейската Агенция по безопасност и здраве при работа. 
От изнесените данни стана ясно, че около 60% от всички работници в ЕС, които имат свързан с работата здравословен 
проблем, посочват мускулно-скелетните увреждания като най-сериозната причина. Едновременно с това се отбелязва 
значителен ръст на оплакванията от мускулно-скелетните увреждания /МСУ/ сред работещите от къщи по време на 
пандемията COVID-19, най-често поради продължителна работа в неблагоприятна работна поза и ограничена физическа 
активност. 
 

 
 
„Предотвратяването на свързаните с работата заболявания беше в основата на инициативата на АИКБ за създаване и 
подкрепа на развитието на Центъра за превенция на здравето, който е един от организаторите на днешното събитие. 
Решението на проблема с мускулно-скелетните увреждания се усложнява от непрекъснато нарастващия брой на хората 
работещи от дома във връзка с развитието на комуникационните технологии и промените в характера на труда на редица 
професии. В условията на COVID-19 броят на работещите от къщи в ЕС се увеличи значително и се очаква, че  ще продължи 
да се увеличава. По тази причина приветстваме въведеното  от „Центъра за превенция на здравето“ динамичното здравно 
наблюдение на работещите  и препоръчахме то да бъде включено в обсъждането на аспектите на здравето и безопасността 
на работещите на настоящата конференция“, заяви по време на откриването на конференцията председателя на УС на 
Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Един от сериозните негативни ефекти, върху който беше акцентирано в хода на дискусията, беше нарушаването на 
установените механизми за здравно наблюдение на работещите вследствие въведения режим на ограничени контакти и 
ролята на службите по трудова медицина и медицинските специалисти за преодоляването му. 
„Изключително актуална ми се струва темата за здравното наблюдение в условията на COVID-19. Категорично мога да 
заявя, че повечето работодатели, върху които основно падна тежестта за предпазване на хората, изпълниха всички 
изисквания за провеждане на безопасен работен процес, но все още трябва да изискваме малко по-голяма дисциплина от 
самите работници. Надявам се, че днес ще успеем да намерим и обсъдим трайни решения как трябва да се случи това и 
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какви са действията, които да предприемем за навременна превенция в тези условия“, каза изпълнителният директор на 
ИА „Главна инспекция по труда“ инж. Румяна Михайлова по време на встъпителното си слово. 
Според експертите този тип увреждания при работещото население се нареждат на второ място по размера на 
икономическите загуби за обществото, като през 2015 г. повече от половината от работниците с МСУ съобщават, че са 
отсъствали от работа през изминалата година. Като водещи рискови фактори, свързани с работата, бяха посочени: 
повтарящи се движения на дланите или ръцете, продължително седене и вдигането или преместването на товари. 
Експертите се обединиха около мнението, че МСУ могат да бъдат предотвратени и контролирани чрез интегриран подход, 
основан на общите принципи на превенция – подобряване на условията на труд и организацията на трудовия процес, 
въвеждане на добри практики и обучение на работещите, както и въвеждане на програми за повишаване на здравната 
култура на работещите и мотивиране здравословно поведение и начин на живот. 
На конференцията бяха представени практиката на Центъра за превенция на здравето при здравното наблюдение на 
работещите в условията на пандемия и добри практики на предприятия за ограничаване на МСУ при работа. 
За повече информация, вижте следните презентации, представени на събитието: 

▪ Предотвратяване и контрол на свързани с работата мускулно-скелетни увреждания; 
▪ Оценка на сърдечно-съдовия риск на работното място; 
▪ Здравно наблюдение на работещите от уязвимите групи в условията на пандемия (добра практика); 
▪ Компютър-томографска оценка на калциум скор; 
▪ Оценка на сърдечно-съдовия риск (практическо приложение на летища Варна и Бургас). 

 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНР 
 
√ Излишъкът в хазната се топи 
Излишъкът в хазната се е стопил със 726 милиона лева само за месец, става ясно от прогнозните данни на финансовото 
министерство към края на септември. Въпреки всичко към края на деветмесечието бюджетът ще продължи да е с 
преизпълнение от 890 милиона лева. 
Към края на август, докогато са окончателните данни за състоянието на държавната хазна, в нея има излишък от над 1,6 
млрд. лева, но за деветмесечието се очаква той да бъде сериозно намален. Прогнозите за септември са за изпълнение на 
приходната част от 73%, но под 66 на сто от разходната. По традиция към края на годината харчовете от хазната се 
увеличават. 
Във фискалния резерв отново има под 10 милиарда лева, става ясно от изпратените данни. Най-вероятно обаче през 
септември сумата отново ще е над тази психологическа граница, тъй като именно през деветия месец страната ни пое 
близо 5 милиарда лева дълг от външните пазари при двойна емисия от 10 и 30-годишни облигации. 
Нееднократно премиерът е подчертавал, че дали ще има актуализация на бюджета за тази година за трети път ще се реши 
на базата на данните за деветмесечието. Към момента те са прогнозни, а управляващите не са оповестили такива 
намерения. Въпреки това вече тече периодът на обществено обсъждане на промени в Закона за публичните финанси, 
които ще позволят на кабинета да натрупа дефицит над 3 на сто, тъй като и Брюксел е благосклонен към компромис, когато 
става дума за овладяване на кризата от Covid-19. 
 
√ Комисия обсъжда участието на ББР в увеличаването на капитала на ПИБ  
Временната парламентарна комисия за изясняване на участието на държавната Българска банка за развитие в 
увеличаването на капитала на търговска банка се събира за първи път. Очаква се на нея да бъде изслушан представител на 
икономическото министерство, което е принципал на държавната банка. 
Припомняме, че в началото на юли Българската банка за развитие придоби 18,35 на сто от акциите на Първа инвестиционна 
банка. Малко под 8 на сто от тях станаха собственост на чешкия милиардер Карел Комарек, като така капиталът на банката 
бе увеличен приблизително с 200 милиона лева. Това бе последното препятствие пред страната ни за влизане във валутно-
курсовия механизъм ERM II.  
Решението за подобно държавно участие бе взето, когато в състава на кабинета бяха Владислав Горанов и Емил 
Караниколов. Сега титуляри в министерствата на финансите и на икономиката са Кирил Ананиев и Лъчезар Борисов. 
 
√ В Софийския университет се открива новата академична учебна година  
Най-старото висше училище у нас - Софийският университет "Св. Климент Охридски" - официално открива новата 
академична учебна година. Тържествената церемония ще се проведе на открито, в университетската ботаническа градина, 
като част от мерките за сигурност. За да не се струпват много хора, на тържеството ще присъстват само студентите от първи 
курс. Гост на академичната общност ще бъде просветният министър Красимир Вълчев. 
 Всички факултети имат свободата сами да изберат начина на провеждане на учебните занятия, обясни ректорът професор 
Анастас Герджиков: 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2020/10/1-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%A1%D0%A3-09.2020-.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2020/10/2-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%A1%D0%A1%D0%A0-%D0%B4%D0%BE%D1%86.-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2l-29.09.2020.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2020/10/3-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2020/10/4-Ca-Score.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2020/10/5-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%A1%D0%A1%D0%A0-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-28.09.2020.pdf
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"Ще започнем главно присъствено, поне за първи курс, а от втори до четвърти курс ще бъде хибридно - или присъствено в 
природните факултети, където има нужда от практически занятия, или пък в смесено, или онлайн в хуманитарни и 
обществени науки. В Медицинския факултет всичко ще бъде присъствено." 
Анастас Герджиков обясни какви са нагласите сред академичния състав: 
"Мнозинството се притеснява от това, че при изцяло онлайн обучение, качеството намалява." 
Ректорът изрази надежда до този сценарий да не се стигне и допълни:  
"Най-големият напредък през последните три години според мен беше в областта на научните изследвания и научната 
инфраструктура. И сега, когато ние изграждаме тези центрове за върхови постижения, много се надяваме че епидемията 
ще свърши, за да можем наистина спокойно да провеждаме научни изследвания." 
 
√ Депутатите ще разгледат промени в Закона за оръжията и боеприпасите  
Контролът върху производството на оръжия да бъде прехвърлен на икономическото министерство - тази промяна 
предлагат от ГЕРБ в Закона за оръжията и боеприпасите, който днес депутатите ще гледат на първо четене. 
Kонтролната дейност на производството на оръжие да бъде възложена на Министерството на икономиката и 
междуведомствена комисия, която има правомощия, свързани с процеса, предлага управляващата партия. Според 
мотивите, внесени от ГЕРБ, производството на оръжия е процес, който се свързва с икономиката на страната и контролът 
следва да се извършва от ресорното ведомство, а не от МВР, както е сега. Освен това така ще се намали и 
административната тежест както за службите на силовото министерство, така и за гражданите и фирмите, които са в 
обхвата на закона. 
Още вчера социалистите поискаха точката да бъде извадена от седмичната програма на парламента, защото промените 
не са съгласувани и прецизирани и това може да доведе до сериозен удар върху оръжейната промишленост. Иван Иванов 
от БСП: 
"Как да се прокарат законопроекти, които самите министерства не желаят да бъдат приети. Едно министерство казва, че 
не иска този закон и не може да го прилага и другото министерство, което си прехвърля отговорност, също казва, че този 
закон не може да бъде изпълнен...  Още повече подозирам, че зад това нещо прозира и сериозен лобизъм." 
Маноил Манев от ГЕРБ каза, че поправките са в интерес на гражданите и настоя законопроектът да се разгледа днес: 
"Нека този закон да си влезе в зала. Всеки от вас да има право да каже, каквото има да казва и колегите в зала ще преценят 
кой е подготвен, кой лъже, кой не лъже и т. н." 
Депутатите ще разгледат и промени в Кодекса на труда, свързани със социалния диалог и колективното трудово 
договаряне.  
 
√ Каракачанов: Изпратено е само запитване за още осем Ф-16 
В края на август е изпратено запитване до американското правителство за още осем самолета, част от проекта за Ф-16. 
Това заяви в Пловдив вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Той уточни, че писмото е 
единствено за получаване на информация относно наличности и цени. 
По думите му едва след 2024 година, като се получат първите осем самолета, ще се решава от правителство и парламент 
при какви условия ще купуват другите.  
Той припомни, че проектът е гласуван за 16 самолета. 
По-рано днес лидерът на БСП Корнелия Нинова поиска премиерът Бойко Борисов и военният министър да обяснят пред 
депутатите за водени разговори за закупуване на още осем нови самолета Ф-16. 
„Много ясно е казано, че в момента България сключва договор за осем самолета, следващите осем са въпрос на друг 
договор и тези договори не стават с размяна на писма, а с процедура, която минава през Министерски съвет, през 
парламент, където се гласуват средствата и т.н.“, подчерта Каракачанов. 
 
√ Започва прекият надзор на 5 регистрирани у нас банки 
От днес Българската народна банка влиза в тясно сътрудничество с Европейската централна банка. Присъединяването към 
единния банков съюз води до прекия надзор на пет, регистрирани у нас банки, от Франкфурт.  
Петте банки, част от европейски семейства, които ще бъдат директно наблюдавани от Европейската централна банка, са: 
Уникредит, ДСК, Обединена българска банка, Юробанк и Райфайзен. Франкфурт има право да поеме и прекия надзор 
върху по-малките институции при нужда, но като цяло това остава отговорност на БНБ.  
В същото време представители на централната ни банка ще бъдат част от институциите, ангажирани с надзора и 
преструктурирането на банки в Европа. 
Тясното сътрудничество с европейските банкови институции бе анонсирано още през юни, когато българският лев стана 
част от обменно курсовия механизъм ERM II. Присъединяването към механизма, наричан  "чакалня на еврозоната"  стана, 
след като капиталът на Първа инвестиционна банка бе увеличен благодарение на Българската банка за развитие и чешки 
частен инвеститор. Това бе последното препятствие пред страната ни, за да направи тази ключова стъпка по пътя към 
въвеждането на еврото. Най-оптимистичният срок за това е 2023 или 2024-та година.  
 
√ Микро и малките фирми вече купуват ток от свободния пазар 
От днес всички близо 300 хиляди микро и малки фирми купуват ток от свободния пазар. Те трябваше да изберат своя нов 
доставчик и да сключат договор с него, като се споразумеят за условията и цените, по които ще им продават 
електроенергията. Потребителите, които не са направили това, ще бъдат прехвърлени към досегашните си 
електроразпределителни дружества и за тях ще се прилагат типови договори, одобрени от регулатора.  

https://bnr.bg/horizont/post/101348114/borisov-obsadi-dalgosrochnoto-satrudnichestvo-s-lokhiid-martin
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Това обясни наскоро в интервю за "Хоризонт" Пламен Младеновски, който оглавява дирекция „Електро- и 
топлоенергетика“ в Комисията за енергийно и водно регулиране: 
"Служебно ще бъдете изкарани от настоящия си доставчик на свободния пазар. Типовият договор е със срок на действие 
от първи октомври 2020 до 30 юни 2021 и може да бъде прекрактен във всеки един момент от страна на клиента. Винаги 
има опцията за избор на друг доставчик. На свободния пазар има страшно огромна конкуренция, имаме над 50 
доставчика". 
Така на регулирания пазар на ток от днес остават само битовите потребители. 
Едва 15 на сто от малките фирми имат вече подписани договори за доставки на ток. 
Процедурата стартира доста вяло като информационна кампания, фирмите имаха много малко време да се ориентират и 
да направят информиран избор, коментира в предаването „Преди всички“ Антон Иванов от Българския енергиен и минен 
форум. 
Практически е невъзможно в един кратък, тримесечен срок, да се случи масово излизане на пазара на такъв брой 
фирми. Фактически заложеният срок е една година, подчерта Иванов. „И да разсъждаваме в рамките на тази една година 
какво и как трябва да се направи, така че фирмите да получат услуга, а не главоболия. Този тримесечен срок за мен няма 
функционален смисъл.“ 
Антон Иванов препоръча фирмите да се огледат на пазара на ток, за да не сключат в бързината договор за по-скъп ток. 
Малките и микро фирмите трябва да внимават за условията на прекратяване на договора, както и за какъв период се отнася 
предложената им цена. 
 
√ ЕЦБ ускори прегледа на паричната си политика 
Европейската централна банка ускори прегледа на паричната си политика с идеята за промяна в инфлационната цел, 
съобщи гуверньорът Кристин Лагард. 
От години Франкфурт поддържа цел от под два процента инфлация, а основният мандат на централната банка е 
поддържане на ценовата стабилност. 
Според Лагард динамиката на икономиката изисква нов поглед към инфлацията, която в момента е изключително ниска: 
„Ние трябва да имаме правдоподобна цял за инфлацията която цел обществото лесно да разбира“. 
Това е първата ревизия на политиката на Европейската централна банка от 2003 година. Работата по нея бе спряна за 
няколко месеца заради пандемията от коронавирус. 
 
√ ЕК разтревожена за върховенството на закона в Унгария и Полша  
Европейската комисия би тревога за състоянието на върховенството на закона в Унгария и Полша, предадоха световните 
агенции, цитирани от БТА. 
Правителствата на двете страни редовно имат разногласия с Брюксел заради критиките му по техен адрес, че подкопават 
демокрацията, като засилват контрола си върху съдебната система, медиите, неправителствените организации и научните 
среди. Европейската комисия публикува днес първия си общ доклад за състоянието на върховенството на закона в съюза 
на фона на одобряването от постоянните представители на страните членки на предложен от германското ротационно 
председателство на Съвета на ЕС механизъм за обвързване на отпускането на средства от европейските фондове със 
спазването на правилата на правовата държава. 
При Унгария ЕК изрази безпокойство по повод корупцията, благоприятствана от "тесните взаимни връзки между 
политиката и определени национални бизнеси". Тя предупреди също за липса на прозрачност и качество в законодателния 
процес.  
"Посоката на промяната поражда сериозно безпокойство" за независимостта на съдебната система, подчерта 
Еврокомисията. 
При Полша ЕК е разтревожена на първо място по въпроса за реформирането на съдебната система. Това "засилване на 
влиянието на изпълнителната и законодателната власт върху съдебната" власт "отслаби независимостта на съдебната 
система", констатира тя. 
"Европейският съюз бе създаден и като противоотрова срещу. . . авторитарните тенденции", заяви при представянето на 
доклада заместник-председателят на Европейската комисия Вера Йоурова, която отговоря за ценностите и прозрачността.  
Вчера унгарският премиер Виктор Орбан поиска оставката на Йоурова заради неин коментар, че визията му за 
"нелиберална демокрация" води до "болна демокрация" в страната му. ЕК отхвърли призива на Орбан, припомня Ройтерс. 
Опитите на Комисията да принуди Унгария и Полша да променят своя курс в областта на върховенството на закона досега 
до голяма степен се провалиха. Двете страни взаимно се пазят, тъй като в съответствие с настоящите правила на ЕС за 
налагане на сериозни наказания е необходимо единодушно одобрение от всички държави членки, отбелязва Ройтерс. 
Четирийсетина депутати в Европейския парламент писаха тази седмица до ЕК с искане да предприеме действия във връзка 
с независимостта на съдебната система в Полша. 
Докладът критикува също България, Румъния и Словакия за пропуски при гарантирането на независимостта на съдебната 
система, отбелязва Ройтерс. ЕК спомена корупционни скандали в България, Словакия, Хърватия, Чехия, Унгария и Малта. 
Според ЕК предприетите от някои правителства мерки срещу новия коронавирус са отишли прекалено далеч в 
ограничаването на медиите и гражданското общество. 
 
√ Борис Джонсън: Нужно е още време Covid-мерките да дадат резултат  
Британският премиер Борис Джонсън заяви на специален брифинг със съветниците си по здравни и научни въпроси, че ще 
е нужно повече време новите мерки в борбата с увеличаващите се случаи на заразявания с коронавирус да дадат резултат. 

https://bnr.bg/horizont/post/101335940
https://bnr.bg/horizont/post/101335940
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Думите на Борис Джонсън дойдоха след изнесени данни, че за последното денонощие са били заразени рекордните 7 108 
души и има 71 починали. 
Премиерът изтъкна, че „високият брой заразени и трагичното покачване на жертвите показва защо планът на 
правителството е толкова необходим“. Джонсън призова за „колективно търпение, здрав разум и готовност за 
саможертва“. Той обаче посочи, че няма да се поколебае да наложи още по-строги мерки, ако това се налага. 
Джонсън все пак смята, че нацията може да посрещне зимата спокойно, защото сега е по-добре подготвена, отколкото 
през март. Подготовката включва достигане на 500 000 теста дневно до края на октомври, осигуряване на 2 000 легла в 
седем от специално създадените за пандемията болници и 4-месечна доставка на защитно облекло и оборудване. 
Джонсън се извини на студентите, за изпитваните от тях трудности в началото на учебната им година и допълни, че прави 
всичко възможно да могат те да се приберат вкъщи за Коледа. 
 
Investor.bg 
 
√ Печалбата на банките за осем месеца спадна с над 43% на годишна база 
В края на август кредитният портфейл на банковия сектор нараства с 205 млн. лв. до 67,4 млрд. лева, отчете БНБ  
Към 31 август печалбата на банковата система е 686 млн. лв., или с 43,4% (527 млн. лв.) по-малко от отчетената за първите 
осем месеца на миналата година, показва банковата статистика. Спадът се дължи на извънредната ситуация заради 
коронавируса при по-слаба икономическа активност. Наблюденията на Investor.bg показват, че през първите седем месеца 
печалбата падна с 43% на годишна база.  
От централната банка обявиха, че разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива 
стойност в печалбата или загубата, към края на август са 491 млн. лв. и са нараснали със 103,3% спрямо отчетените за 
осемте месеца на 2019 г. 241 млн. лв. 
През август балансовото число се увеличава с 1 млрд. лв. (0,9%) до 118,8 млрд. лв. в резултат от нарастването на депозитите 
и на собствения капитал. 
Увеличение е отчетено в паричните салда в централни банки, в другите депозити на виждане, в кредитния портфейл и в 
инвестициите в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия, а намаление – в дълговите ценни книжа. 
В края на миналия месец делът на парите, паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане е 19,4%, 
този на портфейлите с ценни книжа – 13,9%, а на кредитите и авансите – 61,9%. 
Отношението на ликвидно покритие към 31 август е 266,5% (при 255,1% в края на юли). В края на август ликвидният буфер 
е 30,7 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци – 11,5 млрд. лв. 
В БНБ изчисляват, че общите брутни кредити и аванси спрямо 31 юли 2020 г. се увеличават със 192 млн. лв. (0,2%) до 77 
млрд. лв. в края на август. 
Вземанията от кредитни институции намаляват с 13 млн. лв. (0,1%) до 9,6 млрд. лв., а брутният кредитен портфейл на 
банковата система нараства с 205 млн. лв. (0,3%) до 67,4 млрд. лв. 
Увеличават се заемите за домакинства (със 199 млн. лв.) и за сектор „Държавно управление“ (с 90 млн. лв.). 
Намаляват кредитите за други финансови предприятия (с 62 млн. лв.) и за фирмите (с 23 млн. лв.). 
През август депозитите в банковата система се увеличават с 892 млн. лв. (0,9%) до 100,7 млрд. лв. Нарастват спестяванията 
на бизнеса (с 830 млн. лв.), на домакинствата (с 263 млн. лв.), на кредитните институции (с 51 млн. лв.) и на сектор 
„Държавно управление“ (със 17 млн. лв.). 
Спад (с 269 млн. лв.) е отчетен при спестяванията депозитите на други финансови предприятия. 
Собственият капитал в баланса на банковата система през месеца се увеличава със 143 млн. лв. (0,9%) до 15,2 млрд. лв. 
Нарастват внесеният капитал, натрупаният друг всеобхватен доход и печалбата, отчитат в централната банка. 
По Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови 
институции, към 31 август са подадени общо 124 997 искания за задължения с брутна балансова стойност 10 187 млн. лв. 
От тях са одобрени 108 748 броя за 9072 млн. лв. 
Предприятията са заявили 15 356 броя за 7814 млн. лв., от които са одобрени 14 120 броя за 6955 млн. лв. От домакинствата 
са подадени 109 641 броя искания за 2373 млн. лв., от които са одобрени 94 628 броя за 2117 млн. лв. 
Спрямо 31 юли общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства се увеличава с 1561 броя, а брутният 
размер на одобрените задължения – обект на частния мораториум, нараства с 11 млн. лв. 
 
√ БНБ: Съвместни екипи с ЕЦБ ще са отговорни за значимите банки 
Ако по-малко значима банка се прекласифицира като значима, централната банка прехвърля към ЕЦБ отговорността 
за прекия надзор, посочи Радослав Миленков 
Независимо, че Европейската централна банка ще осъществява надзор над определените като значими банки чрез своето 
участие в надзорните колегии, Българската народна банка ще има възможност да участва в цялостния надзорен процес 
над банковите групи и техните дъщерни дружества. Тя ще се включва в процеса на вземане на решение за надзорната 
стратегия на ЕЦБ от гледна точка на бизнес модела и рисковия профил на банките, част от групата. Така коментира 
бъдещото сътрудничество между ЕЦБ и БНБ Радослав Миленков, подуправител на БНБ, ръководещ управление „Банков 
надзор”. 
В интервю за в. „24 часа“ той подчерта, че това обстоятелство е особено важно в случаите, когато дъщерното дружество 
има относително нисък дял в консолидирания баланс на групата, но е значимо за националната банкова система. 
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Миленков посочи, че ЕЦБ ще бъде отговорна за надзора над определените като значими институции във всички аспекти 
на тяхната дейност – дистанционен надзор, инспекции на място, т.нар. хоризонтални функции: надзорна методология, 
оценка на модели, лицензии, оценка за надеждност и пригодност на членове на управителните органи на банките. 
Ръководителят на „Банков надзор“ уточни, че за целите на директния надзор върху определените като значими банки БНБ 
ще определи подкоординатори, както и представители в съвместните надзорни екипи, които ще участват на всички етапи 
от процеса на осъществяване на надзор. 
„Съвместните надзорни екипи ще са отговорни за цялостната оценка на риска, стабилността и уязвимостта на всяка една 
от значимите кредитните институции. Те ще определят и съответните надзорни мерки в случай на необходимост вкл. 
допълнителните капиталови изисквания по Втори стълб на Базел II", посочи банкерът. „Съвместните надзорни екипи ще 
правят оценка на адекватността на вътрешните оценки на капитала и ликвидността и рисковете за тях, на плановете за 
възстановяване, както и на адекватността на бизнес-модела и корпоративното управление на всяка една банка“, допълни 
той. 
Миленков обясни каква е процедурата, ако по-малко значима банка се прекласифицира от ЕЦБ като значима. 
„Тогава националният надзорен орган прехвърля към ЕЦБ отговорността за прекия надзор. От друга страна, ако в три 
последователни години значима банка не отговаря на критериите за значимост, тя бива прекласифицирана като по-малко 
значима. Тогава пряката надзорна отговорност за нея се връща към БНБ“, уточни подуправителят. 
По думите му изборът на петте най-значими институции в България от ЕЦБ, в които от 1 октомври ще упражнява пряк 
надзор, е направен след оценка с ясно дефинирани критерии. При него са изпълнени регулаторните изисквания ЕЦБ да 
извършва пряк надзор на индивидуално ниво над всички банки, които са част от значими групи и най-малко над трите най-
значими банки във всяка държава. Петте банки в България са: УниКредит Булбанк, Банка ДСК, Обединена българска банка, 
Пощенска банка и Райфайзенбанк (България).  
Ръководителят на управление „Банков надзор“ е категоричен, че българската банкова система е стабилна, защото 
посрещна началото на пандемията от COVID-19 със стабилни капиталови и ликвидни показатели в очакване на негативно 
въздействие върху икономическата среда. 
„Преди началото на кризата съотношението на базовия собствен капитал от първи ред (CET1) е 19,14%, а коефициентът на 
ликвидно покритие (LCR) – 270% в края на миналата година. Текущото съотношение за базов капитал от първи ред (СЕТ1) 
е 22,10%, а коефициентът на ликвидно покритие е 255% - повече от два пъти над минималното регулаторно ниво“, посочи 
Миленков. 
Той припомни, че централната банка приложи изпреварващи кризата мерки в общ размер 9,3 млрд. лева, които да запазят 
устойчивостта на банковата система и да я направят по-гъвкава при намаляване на негативните ефекти от ограниченията, 
произтичащи от пандемията, за гражданите и фирмите. 
Радослав Миленков оцени, че като цяло банките са в по-добра изходна позиция спрямо кризата от 2008 г.  
 
News.bg 
 
√ Туристическият сезон бил по-тежък от всички очаквания  
Изминалият туристически сезон беше по-тежък от всички очаквания. Това заяви д-р Полина Карастоянова, изпълнителен 
директор на Националния борд по туризъм, пред БНР. 
Според нея в активната фаза на COVID кризата България е изглеждала като абсолютен шампион на европейската 
карта. Резултатите са били много обнадеждаващи по отношение на механизма за излизане от кризата с коронавируса. 
В началото на летния сезон обаче, вероятно заради някои недостатъци и на информационната система, с която се 
работи, страната ни е попаднала в доста неблагоприятна ситуация поради някои решения на европейските 
страни, свързани с епидемичната обстановка, които са се отразили негативно на туризма. 
Карастоянова отчете бавната реакцията на българските власти в преценката им за риска по отношение на туристическата 
индустрия. 
"Ние видяхме едно истинско състезание на полето на дипломацията, на укрепване на партньорства, които очевидно са 
много ценни, стратегически между отделни държави. Като че ли България се забави или не успя да капитализира добрите 
резултати от гледна точка на факта, че много малко български граждани в сравнение с Италия, Франция, Испания бяха така 
силно засегнати." 
Карастоянова вижда две насоки за укрепване на туристическия бизнес у нас. 
Преди всичко туризмът да намери своето място през проекти, които са ясно дефинирани в националния план, който ще 
определи рамката за изразходване на антикризисните средства за COVID-19, както и за следващия програмен период. 
Второ, необходима е промяна на модела за даване на туристически визи за Русия, Турция, Беларус, Украйна. В петък в 
Народното събрание ще се разглежда законопроект за такава промяна. Карастоянова призова депутатите за подкрепа на 
законопроекта, за да се засили конкурентоспособността на българската туристическа индустрия. 
 
Economic.bg 
 
√ Правителството ще дава по 50 лв. на пенсионерите до изборите  
Дoбaвĸaтa oт 50 лв. мeceчнo ĸъм пeнcиитe щe ce дaвaт дo мeceц мapт, ĸoгaтo пo зaĸoн тpябвa дa ce пpoвeдaт 
пapлaмeнтapнитe избopи. Peшeниeтo нa пpaвитeлcтвoтo бe oбявeнo oт coциaлния миниcтъp Дeницa Caчeвa cлeд 
зaceдaниeтo нa pecopнaтa пapлaмeнтapнa ĸoмиcия вчера. 
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Πpипoмнямe, чe вмecтo дoбaвĸи ĸъм пeнcиитe в cpeдaтa нa мeceцa миниcтъp Caчeвa oбяви, чe e пo-дoбpe пeнcиитe дa ce 
пpeизчиcлят, oтĸoлĸoтo дa ce дaвaт пo 50 лв. „нa ĸaлпaĸ“. Taзи ceдмицa oбaчe пpeмиepът Бoйĸo Бopиcoв paзпopeди 
бoнycитe ĸъм вcичĸи пeнcии дa пpoдължaт дa ce дaвaт „дoĸaтo имa пaндeмия“. 
Cпopeд peдицa eĸcпepти oбaчe дoбaвĸитe нe ca aнтиĸpизиcнa мяpĸa, зaщoтo тaзи гpyпa oт oбщecтвoтo e зaceгнaтa нaй-
cлaбo в иĸoнoмичecĸи acпeĸт, тъй ĸaтo нямa зaгyбa нa дoxoд и нe ce бopи дa зaпaзят paбoтнoтo cи мяcтo. 
Πpeд мeдиитe днec Caчeвa oбяcни, чe cпopeд cтaтиcтичecĸитe изчиcлeния лeĸapcтвaтa нa възpacтнитe cтpyвaт cpeднo 56 
лeвa и c дoбaвĸaтa oт 50 лв. тe щe пoĸpият нaй-нeoтлoжнитe cи нyжди. 
Ha въпpoc ĸaĸ щe бъдaт ocъвpeмeнeни пeнcиитe дoгoдинa, миниcтъpът пocoчи, чe ce пpaвят paзлични изчиcлeния нa 
paзлични вapиaнти. 
Πpeд pecopнaтa ĸoмиcия миниcтъp Caчeвa ĸaзa oщe, чe aнтиĸpизиcтнaтa мяpĸa „60/40“ щe пpoдължи дa дeйcтвa дo ĸpaя 
нa гoдинaтa, ĸaтo щe имa нoви oблeĸчeния зa paбoтoдaтeлитe. Зa тeзи, ĸoитo ca пoлзвaли дo мoмeнтa мяpĸaтa, нямa дa e 
нeoбxoдимo дa пoдaвaт нaнoвo дoĸyмeнти. Щe тpябвa дa пoдaдaт caмo cпиcъчeн cъcтaв нa cлyжитeлитe. Зa 
ĸaндидaтcтвaнeтo пъĸ щe ce взeмa пpeдвид ocигypитeлният дoxoд зa мeceц aвгycт. 
Hoвитe пpeдлoжeния зa пpoмeни пpeдcтoи дa бъдaт paзглeдaни oт Haциoнaлния cъвeт зa тpиcтpaннo cътpyдничecтвo. 
 
√ Тенденциите, които може да „излекуват“ световния туризъм 
Cвeтът пpeтъpпявa и пpoдължaвa дa тъpпи знaчитeлни зaгyби и нeycпexи пopaди СОVІD-19. He нa пocлeднo мяcтo cpeд тeзи 
нeycпexи e шoĸът зa ceĸтopa "Πътyвaния и тypизъм". Tъй ĸaтo 90% oт cвeтoвнoтo нaceлeниe ce пpиcпocoби ĸъм живoтa в 
paмĸитe нa oгpaничeниятa зa пътyвaнe, a дpyги ocтaнaxa вĸъщи в cтpax oт caмия виpyc, ceĸтopът пoчти cпpя. И вce пaĸ 
лидepитe в oблacттa нa пътyвaниятa и тypизмa ocтaвaт cилни и нeпoĸoлeбими пpeд тpyднocтитe. 
Дoĸлaд нa Cвeтoвният cъвeт зa пътyвaния и тypизъм (WТТС) изcлeдвa въздeйcтвиeтo и пocлeдицитe oт СОVІD-19 въpxy 
тypиcтичecĸия ceĸтop и пpeдcтaвя дaнни зa чeтиpи взaимocвъpзaни тeндeнции, пpeдcтaвящи пpeпopъĸи, ĸoитo щe 
пoдĸpeпят ceĸтopa ceгa и щe изгpaдят нeгoвaтa ycтoйчивocт в бъдeщe. 
Teзи чeтиpи тeндeнции ca: 
Paзвитиe нa тъpceнeтo: Πpeдпoчитaниятa и пoвeдeниeтo нa пътницитe ce измecтиxa ĸъм пoзнaтoтo, пpeдвидимoтo и 
дoвepиeтo. Baĸaнции в paмĸитe нa дъpжaвaтa, oбшиpнoтo плaниpaнe и cъбитиятa нa oтĸpитo щe цapyвaт в ĸpaтĸocpoчeн 
плaн, ĸaтo тypиcтичecĸият бизнec и дecтинaциитe щe тpябвa дa ce aдaптиpaт. 
Здpaвe и xигиeнa: Здpaвeтo, бeзoпacнocттa и дoвepиeтo ca oт пъpвocтeпeннo знaчeниe в тaзи нoвa epa. Личният oпит, 
cтpaxът дa нe ocтaнeтe в дpyгa дъpжaвa и oпaceниятa зa диcтaнциpaнe щe нacoчaт пoвeдeниeтo нa пoтpeбитeлитe в 
ĸpaтĸocpoчeн и cpeднocpoчeн плaн. Бизнecът щe тpябвa дa cи cътpyдничи oщe пo-тяcнo cъc cвoитe paзшиpeни вepиги зa 
cъздaвaнe нa cтoйнocт, зa дa ocигypи гoтoвнocт. 
Инoвaции и цифpoвизaция: СОVІD-19 ce oĸaзвa нeoчaĸвaн ĸaтaлизaтop в cтpeмeжa нa ceĸтopa зa пътyвaния и тypизъм ĸъм 
инoвaции и интeгpaция нa нoви тexнoлoгии. Цифpoвитe ycлyги и пoтpeблeниe нapacтвaт, ĸaтo пoтpeбитeлитe ceгa oчaĸвaт 
бeзĸoнтaĸтнитe тexнoлoгии, нapeд c дpyги, ĸaтo ocнoвнa пpeдпocтaвĸa зa бeзoпacнo и бeзпpoблeмнo пътyвaнe. 
Уcтoйчивocт: Oт шиpoĸo paзпpocтpaнeнитe движeния зa бeзpaбoтицa и aнтиpacизъм дo възcтaнoвявaнeтo нa ecтecтвeнитe 
мecтooбитaния, cвeтът ce cъживи зa cпpaвянe cъc coциaлнaтa, eĸoлoгичнaтa и инcтитyциoнaлнaтa ycтoйчивocт. Πo-
cпeциaлнo, пoвишeнaтa инфopмиpaнocт нa oбщecтвoтo зa дивa пpиpoдa и бpaĸoниepcтвoтo зacили зacтъпничecтвoтo зa 
зaщитa нa дивaтa пpиpoдa. 
 
В. Дума 
 
√ Петкова иска конкурс за шеф на БЕХ 
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова допусна, че може да има конкурс за избор на следващия шеф на 
Българския енергиен холдинг (БЕХ). Тя припомни, че от октомври влиза в сила Закон за публичните предприятия, според 
който би трябвало в БЕХ да бъде извършен конкурс при избора на нов директор. "В сегашната ситуация обаче нямаме 
готовност за организирането на конкурс. Надявам се в скоро време да разрешим този въпрос", коментира Петкова пред 
БТВ. Досега е имало проведен конкурс за директор на БЕХ само при формирането на холдинга, когато е избрана Галина 
Тошева. След това започват политическите назначения. 
Преди ден стана ясно, че БЕХ ще продължи да функционира на автопилот, след като е отменено предвиденото назначение 
на поста на Мартин Тафров, отговарящ за "Продажба на електроенергия" в АЕЦ "Козлодуй". За Тафров се смята, че 
представлява ДПС на върха в държавната енергетика. Петкова обясни, че мотивите за оставката на Жаклен Коен са изцяло 
лични. 
За изграждането на АЕЦ "Белене" министърът уточни, че забавянето в процедурата е породено от усложнената ситуация с 
коронавирусната криза. 
 
√ Макрон призова за по-независима Европа 
Френският президент настоява Старият континент да преговаря с Русия за разоръжаването отделно от САЩ  
Френският президент Еманюел Макрон призова Европа да прекрати зависимостта си от оръжейните системи на САЩ. Пред 
студенти в литовската столица Вилнюс той призова Европа да поеме по-независима и категорична роля в света, която да 
не е подвластна нито на Вашингтон, нито на Пекин, съобщи "Политико". "Ние се отказахме от стратегическата си 
независимост, като твърде много зависим от американските оръжейни системи. Не можем да приемем да живеем в 
биполярен свят, съставен от САЩ и Китай", изтъкна той.  
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На срещите с президентите на Литва и Латвия, Макрон също защити политиката си на ангажираност с Владимир Путин. 
"Ние съзнаваме вашето съседство, както и историята ви, и в този дух на взаимно разбиране и защита на вашата сигурност, 
искаме да допринесем за възобновяването на стратегическия диалог с Русия", подчерта той. В изявленията си в хода на 
обиколката в района Макрон настояваше, че единственият начин, по който Европа може да съществува, е да изгради трети 
път в глобалните дела, при който да не се свени да отстоява своите интереси на световната сцена. Това би включвало 
изграждане на отбранителен капацитет на Европа.  
Отделно Макрон окачестви като грешка липсата на диалог между Европа и Русия за ограничаване на въоръженията. 
"Споразуменията за разоръжаване бяха подписани между САЩ и Русия, ние дори не бяхме техни участници, а последите 
15 години тези споразуменията бяха отхвърлени. Повече ние не сме защитени. Това важи по-специално за договора за 
ликвидирането на ракетите със среден и малък обсег, от който излязоха САЩ. А каво има в замяна? Нищо", отбеляза той 
на съвместна пресконференция с латвийския премиер Кришянис Каринш. По думите му "това е станало, защото диалогът 
с Русия по въпросите на разоръжаването, засягащи Европа, не е бил воден от самите европейците. Макрон смята, че 
Европа трябва сама да води диалога с Русия, а не да делегира този въпрос на НАТО. "Това не означава отказ от 
трансатлантическите връзки, но ще позволи на Европа самостоятелно да гради отношенията си с Русия. "Заради конфликта 
в Украйна Европа не говори с Русия за нищо друго. Ако си обръщаме гръб, налагаме санкции и контрасанкции, няма да 
осигурим безопасността на европейците", подчерта Макрон.  
 
Дневник 
 
√ Министерският съвет ще получи глоба заради визитата на Борисов в Ловеч  
Регионалната здравна инспекция в Ловеч ще състави акт на администрацията на Министерския съвет за нарушаване на 
противоепидемичните мерки при посещението на премиера Бойко Борисов в понеделник в Ловеч, в катедралата 
"Св.св.Кирил и Методий" и в Частното начално училище "Св.Седмочисленици" в града. Това съобщи директорът на 
здравната инспекция д-р Анета Винева, цитирана от БТА. 
По думите й ще бъдат санкционирани организаторите. "В случая, и след официална информация, организатор се явява 
администрацията на Министерски съвет и тя ще бъде глобена с юридическа санкция. Днес съм направила официално 
запитване до политическия кабинет кое е оторизираното лице, организирало събитието, за да може да се състави акт", 
заяви д-р Винева. 
Тя добави, че глобата е в размер от 500 до 2000 лева, а за второ подобно нарушение от 2500 до 5000 лева. 
БТА не уточнява за какви конкретно нарушения ще бъде наложена глобата, но от снимки, разпространени от 
Правителствена информационна служба, се вижда, че премиерът, част от неговите придружители и свещенослужители не 
носят маски в храма. 
Ако това е причината, би следвало Борисов да бъде глобен с по-голямата сума за второ нарушение, защото през юни вече 
понесе санкция от 300 лв. за неносене на маска в Рилския манастир. 
При визитата на Борисов на 28 септември в Ловеч той беше удостоен от Ловчанския митрополит Гавриил с ордена на 
Светите Новоселски мъченици на Ловчанската епархия. Причината - държавно финансиране за построяване на храма "Св. 
св. Кирил и Методий" в града и отстояване на позицията на свещенослужителите храмовете да не бъдат затваряни за 
Великден. Митрополит Гавриил е привърженик на възгледа, че господ закриля от вируса посещаващите храмовете. 
Българският министър-председател е "хващан" да пренебрегва правилата и на международни форуми . Преди време 
маската на Борисов, поставена без да покрие носа му, беше посочена с пръст от канцлера на Германия Ангела Меркел, 
а снимката обиколи световните медии. 
 
√ Евродокладът за България: Главният прокурор е все още безконтролен и политици притежават медии  
Посочваните от години проблеми с върховенството на закона и свободата на медиите продължават да съществуват или да 
се влошават в България. 
Властта и безотчетността на главния прокурор и спорното функциониране на Висшия съдебен съвет, ниското доверие на 
гражданите и бизнеса към независимостта на правосъдната система, отсъствието на забрана политици и лица на изборни 
длъжности да притежават медии, ниското качество на почти 40% от законодателството заради липсата на регулиране на 
лобизма са само част от тези проблеми. 
Те са включени в частта за България на първия годишен Доклад за върховенството на закона в Европейския съюз, който е 
една от основните инициативи на Европейската комисия. Той е с отделни глави за всяка от 27-те страни членки и 
представлява част от цялостния европейски механизъм за върховенството на закона, обявен от председателя на Комисията 
Фон дер Лайен. 
Какво пише за медийната среда можете да прочетете тук. 
Какво пише за борбата с корупцията и състоянието на правораздаването можете да прочетете тук. 
Докладът е съставен така, че да не се сравнява дали една страна е по-корумпирана или с по-зависими от властта медии. 
Но за следящите процесите в България наличието в него на повтаряни от години и десетилетия проблеми е видимо колко 
много има да се свърши за борба с корупцията и обръщане на тенденцията за влошаване на демокрацията в страната. 
Предназначението му е да действа като превантивен инструмент, наблюдаващ значими процеси - и положителни, и 
отрицателни - за да има достатъно информация и за да се стимулира обсъждането и предотвратяването на проблеми със 
законността. 
Той не замества Механизма за сътрудничество и проверка, въведен през 2007 г., но е доста по-малък като обем. В 
конспективна форма информацията за България е събрана само върху 19 страници. Ето накратко какво пише в тях: 

https://www.dnevnik.bg/photos/2020/07/17/4092485_snimka_na_denia_merkel_posochi_borisov_s_prust_zaradi/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2020/09/30/4120706_evrodokladut_mediite_sa_s_neprozrachna_sobstvenost/1601467811358d89521f28a840eaa29da0cc9853ef/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/09/30/4120631_evrodokladut_za_korupciiata_ovlasteni_borci_no_slabi/160147382571fa243561b88166f1d438a8a61dd66c/
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За борбата с корупцията 
Атаките срещу правосъдната система в България се увеличават без съответна реакция на компетентните власти. 
Въпреки години на реформи главният прокурор все още има значителна власт и влияние, фактически са му подчинени 
всички прокурори и следователи, може да анулира или поправя без съдебен надзор всяко решение на който и да е 
прокурор, да санкционира прокурори и да ги инструктира, включително по конкретни случаи. Властта му не е уникално 
българско явление, но има притеснения за комбинацията ѝ с позицията му във ВСС, където има значително влияние. 
Самата структура на ВСС може да ограничи независимостта на съдиите, тъй като не ги защитава достатъчно от натиск от 
правителството, парламента, магистрати, вкл. главнтия прокурор и самия ВСС. Съдии са обект на атаки и целенасочени 
публични критики заради свои решения. 
Нивото на доверие към институциите, които би трябвало да се борят с корупцията, остава ниско. Липсата на резултати в 
борбата с корупцията е един от ключовите проблеми, поставени от протестите през лятото на 2020 г. 
Тепърва трябва да се установят солидни резултати за довеждането до обвинения пред съда на заподозрени за корупция 
по високите етажи. Важно е и институциите да получат достатъчно ресурси, за да се борят ефективно с корупцията. 
Има притеснения относно лобирането, което остава нерегулирано от закон в България, както и към прозрачността и 
предвидимостта на законодателния процес в страната. 
За медиите 
Законите и конституционните гаранции за медийния плурализъм често не се прилат ефективно. 
Загриженост предизвиква липсата на прозрачност за собствеността на медиите. 
Правната рамка за защита на журналистите от политическа намеса не забранява изрично на политици да притежават 
медии, а има доказателства за връзката между политически играчи и някои медии. 
Няколко сдружения за свобода на медиите съобщават за физически нападения или онлайн атаки срещу журналисти. 
Баланс между институциите 
Въпросите за взаимния контрол и баланса между институциите и отделните власти включват загриженост за ограниченото 
използване на консултации и оценка на въздействието при подготвянето на закони. 
Ресурсите на националните институции за защита на човешките права са ограничени, но работата им продължава да се 
подобрява. Вече стестеното пространство на гражданския сектор обаче може да бъде засегнат още повече от проекта на 
закон за финансирането от чужбина на неправителствените организации. 
Какво следва 
Докладът трябва да помогне на всички държави членки да проучат възможностите за преодоляване на 
предизвикателствата, да се извличат поуки от опита на другите страни и да се покаже как върховенството на закона може 
да бъде допълнително укрепено при пълно зачитане на националните конституционни системи и традиции. Той е дело 
само на Европейската комисия и ѝ дава информация и аргументи за подготвяне на механизма за обвързване достъпа до 
еврофондовете с върховенството на закона. 
Този механизъм още е процес на подготовка в диалог между еврокомисията, Европейския парламент и Съвета на ЕС, който 
се ръководи в момента от Германия. Днес председателството обяви, че страните членки са се договорили с каква позиция 
да продължат този процес, от който зависи одобряването до края на годината на 1.1 трилиона евро в 7-годишния бюджет 
и антикризисните инструменти на ЕС. 
В началото на декември, когато Европейската комисия би трябвало да публикува своя План за действие за европейската 
демокрация (European Democracy Action Plan). Той ще е рамката, описваща как се защитават ценностите, законите и парите 
на ЕС чрез новата Европейска прокуратура и Механизма за върховенство на закона. 
Но междувременно депутатите в пленарната зала на Европейския парламент и представителите на правителствата в ЕС 
специално ще се занимават с България. 
Как политическите сили в България прочетоха доклада 
За ГЕРБ докладът на Европейската комисия за върховенството на закона в България е положителен, обективен и отчита 
постигнатите резултати, а за БСП - опис на държава, управлявана задкулисно, корумпирано и безконтролно. 
Според ГЕРБ докладът за България е обективен, положителен и ясно очертава постигнатите резултати по механизма за 
сътрудничество досега. Председателят на парламентарната група Даниела Дариткова коментира, че докладът "не е за 
партийна употреба" и не може да се използва за "отклоняване на вниманието" от вътрешнопартиен проблем, вероятно 
визирайки позицията на БСП. 
А тя е, че докладът е "опис на държава, управлявана задкулисно, корумпирано и безконтролно", но и доклад на изгубеното 
време, тъй като критиките, които фигурират в него, са отправяни от социалистите още преди четири години. Повече за 
позициите на политическите опоненти четете тук. 
ДПС все още не е коментирало темата. 
Извънпарламентарната "Демократична България" чрез съпредседателя й Христо Иванов изказа становището, че докладът 
"диагностицира определени институционални и нормативни проблеми, но не забелязва как тези проблеми се превръщат 
в чудовищна злоупотреба с власт и чудовищна заплаха за върховенството на правото и демокрацията в България". Повече 
от казаното от Христо Иванов четете тук. 
Коментари на общественици по темата четете тук. 
 
√ Правосъдният министър поиска време за окончателни присъди за корупция на висши служители  
Правосъдният министър Десислава Ахладова поиска време, за да се произнесат окончателни присъди за корупция на 
висши държавни служители. Тя уточни пред "Нова телевизия", че антикорупционното законодателство в България е 
създадено преди 2-3 години, а съдебните дела понякога текат бавно. По думите ѝ в България има осъдени висши 

https://www.dnevnik.bg/politika/2020/09/30/4120740_za_gerb_evrodokladut_e_polojitelen_za_bsp_-_opis_na/?ref=home_layer2
https://www.dnevnik.bg/politika/2020/09/30/4120840_hristo_ivanov_za_doklada_brjuksel_vijda_durvetata_no/?ref=home_NaiNovoto
https://www.dnevnik.bg/analizi/2020/09/30/4120615_v_prevod_ot_brjukselski_niama_efekt_ot_borbata_sreshtu/
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служители за корупция, но не пожела да цитира имена. Сред тях били кметове и областни управители, но препоръча да се 
прочете докладът за върховенството на закона в България на Европейската комисия, който беше разпространен вчера. 
Статистиката в него за корупционните престъпления показва, че през 2019 г. е имало 486 обвиняеми, предадени на съд 
(508 през 2018 г., 582 през 2017 г. и 614 през 2016 г.). Годишният доклад на Върховния касационен съд за 2019 г. показва, 
че осъдителните присъди са били потвърдени в 20 от 28 дела, свързани с корупцията, сред които са осъдени седем души, 
заемащи публични длъжности. Констатацията е, че все още няма достатъчно окончателни присъди по дела за корупция. 
В доклада се акцентира и върху факта, че в България няма закон за лобизма, споменава се и скандалът "Апартаментгейт" 
като пример, в който антикорупционната комисия не е открила конфликт на интереси. 
"Европейската комисия констатира с едно изречение "Апартаментгейт, като няма никакъв оценъчен елемент или 
препоръка за възобновяване на разследването, което вече приключи. Комисията казва, че по всяка индикация за корупция 
трябва да има разследване и такова е било извършено", уточни Ахладова. 
 
√ Проблемите с корупцията и съдебната система: България е редом с Хърватия, Словакия и Румъния  
България е наредена до Румъния, Хърватия и Словакия по отношение на независимостта на съда в частта от първия доклад 
за върховенството на закона, който разглежда състоянието на целия ЕС. 
Румъния е отбелязана заради спорни реформи, въведени през 2017 - 2019 г., които още са в сила. Подробности за 
представянето на Букурещ четете тук. 
В Хърватия проблем е недостатъчният капацитет на администрацията, който пречи на Държавния съдебен съвет и Съвета 
на главния прокурор да вършат задълженията си да назначават съдии и прокурори. 
В Словакия има отдавнашни притеснения за независимостта и интегритета на съдебната система. През април 2020 г. 
правилтеството обяви планове за реформа, които да адресират този проблем, както и нов процес за назначаване на 
членове на Конституционния съд. 
Корупцията по високите нива 
И в това отношение България е посочена като лош пример. "Реформата на правните и институционални антикорупционни 
рамки доведе до по-добро сътрудничество между отговорните органи. Въпреки това остават сериозни предизвикателства, 
които пречат на тези институции да си изградят солидна репутация на безпристрастност, обективност и независимост. 
Тепърва трябва да бъде натрупана солиден архив от окончателни присъди за корупция по високите етажи". 
В Хърватия е критикувана липсата на специализирани разследващи в антикорупционните органи и неефективността на 
съдебната система. Продължителните процедури и обжалвания често възпрепятстват приключванието на дела, дори 
срещу високопоставени държавни служители. 
В Словакия също само малък брой случаи на корупция по високите етажи на властта са били разследвани и са стигнали до 
съд. Няма достатъчно защита на информираните, а специализираните институции също са ограничени във възможностите 
си за действие. 
Подобни критики има и към Чехия, където и в момента вървят разследвания на национално и европейско ниво за 
конфликти на интереси в употребата на еврофондове от правителството на премиера Андрей Бабиш. 
Макар в Унгария да има съдебно преследване на корупция по високите етажи, то е ограничено и Брюксел вижда "липса 
на твърди действия за започване на криминални разследвания и повдигане на обвинения за корупция на високопоставени 
служители или близкия им кръг". 
Същият проблем се наблюдава и в Малта, където разследванията срещу хора на високи постове остават на ранен етап. 
 
√ Китай, Навални, Беларус, Карабах, Турция: евролидерите ще преминат днес през всички трудни теми  
Много теми и всички са спешни - към трудните проблеми на европейската външна политика пред събиращите се днес 
лидери се прибавят и разговори за още по-близки въпроси като продължаващите преговори с бившата членка 
Великобритания. 
Дневният ред на Европейския съвет, отложен миналата седмица заради случай на коронавирус в екипа на председателя 
Шарл Мишел, набъбна след изместването на датата с още един въпрос - кризата в Нагорни Карабах и арменско-
азербайджанските сблъсъци. 
Още отпреди този конфликт, върнал се в световното полезрение в неделя, обаче започващата днес следобед среща на 
евролидерите се очертаваше като сложна. Сред деликатните въпроси са разговорите за санкции срещу Турция и Беларус. 
За вторите месец и половина след началото на протестите срещу президента Александър Лукашенко има относителен 
консенсус. За първите обаче има разнобой заради значението на Анкара като партньор (или преграда срещу 
близкоизточни мигранти) за едни и източник на тревога за други. 
Сигнал за крехкостта на всеки външнополитически консенсус даде миналата седмица Кипър. На срещата на външните 
министри в понеделник, три дни преди първоначалния момент за съвета, той блокира санкциите срещу Беларус заради 
липсата на единодушие за мерки срещу Турция заради споровете в Източното Средиземноморие. 
За Кипър и Гърция е нужно да се вземат спешни мерки и преди малко повече от месец ЕС изрази желание да го направи - 
предупреди, че ако се запази курсът на напрежение, не са изключени икономически мерки като отказване на достъп до 
пристанища и други. Съвсем различна е турската позиция - вчера външният министър Мевлют Чавушоглу заяви, че Анкара 
очаква лидерите да използват времето заедно, за да обсъдят промяна на сделката за мигрантите от 2016 г., стъпки в посока 
към митническия съюз и визовата либерализация и други. 
Как ще изглежда срещата 
Писмото, изпратено от Мишел до евролидерите с покана за събитието, дава представа за опита да се организират всички 
теми. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bg_rol_country_chapter.pdf
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/09/30/4120631_evrodokladut_za_korupciiata_ovlasteni_borci_no_slabi/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2020/09/21/4116861_kipur_blokira_sankciite_na_es_sreshtu_belarus_s_iskane/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2020/08/28/4107592_es_podgotvia_sankcii_sreshtu_turciia_i_moje_da/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/09/29/invitation-letter-by-president-charles-michel-to-the-members-of-the-european-council-ahead-of-their-special-european-council-on-1-2-october-2020/
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В началото, в 16 ч. българско време, след разговор с председателя на европарламента Давид Сасоли ще има дебат за 
отношенията с Китай заради провелата се телеконферентно среща на върха в средата на месеца; за сътрудничеството в 
климата и търсене на реципрочни икономически отношения. 
В края на този разговор ще е темата с отравянето на руския опозиционер Алексей Навални, породил известно напрежение 
между европейските столици и Москва. Също в края трябва да има място за още два въпроса - ситуацията в Беларус, чиито 
избори лидерите обявиха за незаконни на видеоконферентна среща, и ескалацията в Нагорни Карабах. 
Вечерята ще е "изцяло посветена" на Източното Средиземноморие (т.е. на Турция), продължава писмото. 
В текста е загатната възможността за санкции срещу Турция: "Всички възможности остават на масата за защита на 
леитимните интереси на ЕС и страните членки." Според Мишел целта е да се "създаде пространство за конструктивен 
диалог" с Турция за "стабилност и сигурност в целия регион" и за да се "гарантира пълно уважение към суверенитета и 
суверенните права на всички страни, членки на ЕС"; това, продължава той, може да стане само ако Турция е 
"конструктивна". 
От външните към вътрешните проблеми 
Сутринта ще има "задълбочена дискусия за това как да се отключи пълният потенциал на вътрешния пазар, да се развие 
амбициозна индустриална политика и да се използват възможностите, предложени от последните дигитални развития". 
Важни според Мишел за въпроси като как да се укрепи и да се гарантират иновациите в икономическата основа на съюза 
и как да се гарантира стратегическата автономия редом с "отворената и конкурентна социална пазарна икономика". 
Накрая са преговорите с Великобритания, усложнени от опита на праламента в Лондон да заобиколи споразумението за 
Брекзит. 
 
Мениджър 
 
√ НСИ отчита спад на производствените цени през август  
Общият индекс на цените на производител  (вътрешен и външен пазар) през август 2020 г. намалява с 0.7% спрямо 
предходния месец.Това сочат данните  на Националния статистически институт (НСИ). 
Понижение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.2%, и в 
преработващата промишленост - с 0.6 на сто, а в добивната промишленост се наблюдава увеличение на цените - с 1.4%. В 
преработващата промишленост по-ниски цени на производител се наблюдават при производството на основни метали - с 
2.4%, и при производството на химични продукти - с 1.3%. 
По-голямо увеличение на цените е регистрирано при: производството на електрически съоръжения, производството на 
напитки и обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи - по 0.4%. 
Общият индекс на цените на производител през август 2020 г. спада на годишна база с 3.1%. По-ниски цени са регистрирани 
при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.8%, и в преработващата промишленост 
- с 3.3 на сто, а в добивната промишленост се наблюдава повишение на цените - с 4.7%. 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2020 г. намалява с 0.5% спрямо предходния месец. 
Понижение на цените е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.2%, и 
в преработващата промишленост - с 0.1%, а в добивната промишленост се наблюдава увеличение на цените - с 0.3%. 
В сравнение с юли 2020 г. намаление на цените в преработващата промишленост е регистрирано при производството на 
химични продукти - с 2.4%, и при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 1.5%. По-съществен ръст 
е отчетен при: производството на електрически съоръжения - с 1.2%, производството на напитки и обработката на кожи и 
производството на изделия от обработени кожи без косъм - по 0.5%. 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2020 г. намалява с 1.9% в сравнение със същия месец 
на 2019 година. Понижение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и 
топлоенергия и газ - с 3.0%, и в преработващата промишленост - с 1.7%, а увеличение се наблюдава в добивната 
промишленост - с 1.9%. През август 2020 г. по-ниски цени в преработващата промишленост спрямо август 2019 г. са 
регистрирани при производството на химични продукти - с 4.2%, и при производството на основни метали - с 2.5%. По-
значително нарастване на цените е отчетено при обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи 
без косъм - с 4.2%, и при производството на хранителни продукти - с 3.9%. 
Индексът на цените на производител на международния пазар през август 2020 г. намалява с 1.0% спрямо предходния 
месец и с 4.9% спрямо съответния месец на 2019 година. 
 
√ Бизнес климатът с леко подобрение през септември  
През септември 2020 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0.8 пункта спрямо август в резултат на 
подобрените мнения на стопанските ръководители в търговията на дребно, отчита Националният статистически институт. 
 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2020/09/15/4114205_es_kum_kitai_otvorete_pazarite_i_vnimavaite_s_honkong/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2020/08/19/4104207_evrosujuzut_ne_priznava_rezultatite_ot_izborite_v/
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Промишленост 
Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ запазва приблизително нивото си от предходния месец. 
Промишлените предприемачи оценяват настоящата производствена активност като благоприятна, като и прогнозите им 
за дейността през следващите три месеца се подобряват. 
Несигурната икономическа среда остава основната пречка за развитието на бизнеса. На второ и трето място са 
недостатъчното търсене от страната и недостатъчното търсене от чужбина. Относно продажните цени в промишлеността 
очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.  
 

 
 
 
Строителство  
През септември съставният показател „бизнес климат в строителството“ се понижава с 1.0 пункт в резултат на по-
неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно 
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мнение има намаление на получените нови поръчки през последния месец, което е съпроводено и с влошени очаквания 
за строителната активност през следващите три месеца. 
Най-сериозните затруднения за дейността продължават да са несигурната икономическа среда, недостигът на работна 
сила и конкуренцията в бранша, въпреки че през последния месец се отчита намаление на отрицателното им влияние. По 
отношение на продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите очакват те да запазят своето равнище 
през следващите три месеца.  
 

 
 
Търговия на дребно 
Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ нараства с 4.2 пункта, което се дължи на подобрените 
оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. По-благоприятни са и очакванията 
им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца. 
Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене остават основните проблеми за 
развитието на бизнеса, като анкетата регистрира нарастване на негативното въздействие на първите два фактора. Относно 
продажните цени търговците предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца. 
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Услуги 
През септември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ остава на равнището си от август. Оценките и 
очакванията на мениджърите относно настоящото и очаквано търсене на услуги се изместват към поумерените мнения.  
Основният фактор, ограничаващ дейността, продължава да бъде несигурната икономическа среда, следвана от 
недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша. По отношение на продажните цени в сектора на услугите очакванията 
на мениджърите са те да запазят своето равнище през следващите три месеца. 
 

 
 
√ До 15 декември фирмите могат да кандидатстват за изграждане на детски кътове  
От вчера до средата на декември бизнесът може да кандидатства за изграждане на детски кътове във фирмите. С 15 
милиона лева от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ се очаква да се обособят около 200 забавачници 
на работното място. Между 50 000 и 150 000 лева може да получи фирма, за да преустрои и да оборудва помещение и да 
плаща заплати на персонал. 
„За една година могат да се плащат заплатите на персонала. Изискването е персоналът да бъде наеман през бюрата по 
труда, за да можем да подкрепим и хора, останали без работа. За нас е важно да създадем предпоставки хората по-бързо 
да могат да се връщат на работа“, каза в интервю за БНР зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница 
Русинова.  
Фирмите трябва да се съобразят с противоепидемичните мерки, като минимумът трябва да е 15 деца. 
„Идеята е предприятия, които работят на смени, и родителите изпитват затруднения с прибирането на децата от градина 
или училище, да има решение“, добави Русинова.  
 
√ Кораб, управляван само от изкуствен интелект, потегли в открито море  
Под командването на AI Captain, първият напълно автономен кораб, задвижван от соларна енергия вече е на вода. 
Mayflower е морски изследователски кораб и ще плава през океаните, без реален екипаж на борда, за да събира данни за 
околната среда. 
Новият, напълно самостоятелен тримаран е съвместен проект на Морската изследователска организация ProMare и 
IBM.  Проектиран така, че да осигури безопасен, гъвкав и ефективен начин за събиране на данни за океаните, новото 
поколение Mayflower обещава да трансформира океанографията, като работи в тандем с учени и други автономни кораби. 
Целта е да разбере повече за критични проблеми като глобалното затопляне и замърсяването с микро пластмасови 
частици, както и да спомогне за опазването на морските бозайници. Компанията ProMare координира научните 
изследвания, които се извършват съвместно с IBM Research, както и с редица водещи научни организации. 
MAS разполага с AI Captain, създаден от разработчиците на ProMare и IBM, което му дава възможност да усеща, мисли и 
взема решения в морето без физическо присъствие на капитан или екипаж на борда. Новият клас морски изкуствен 
интелект е подсилен с най-новите модерни изчислителни системи на IBM, софтуер за автоматизация, технология за 
компютърно наблюдение и софтуер Red Hat Open Source. 
„Способен да сканира хоризонта за възможни опасности, да вземе информирани решения и да промени курса въз основа 
на синтез на данните в реално време, автономният кораб Mayflower има повече общо с модерна банка, отколкото със 
съименника си от XVII век.“, разказва Анди Станфорд-Кларк, Главен технологичен директор, IBM Великобритания и 
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Ирландия. "Със способността си да продължи да работи при най-трудните условия, този малък кораб е микрокосмос за 
всеки амбициозен бизнес от XXI век." 
За да дадат възможност на последователите си по целия свят да се запознаят с MAS и как изпълнява различните си мисии, 
IBM и ProMare стартираха нов интерактивен уеб портал. Създаден от IBM iX, отделът за бизнес дизайн на IBM Services, 
порталът MAS400 е проектиран да предоставя актуализации в реално време за местоположението на кораба, условията на 
околната среда и данни от различните му изследователски проекти. 
Актуалната прогноза за времето ще бъде излъчвана от The Weather Company, тъй като MAS получава прогнозни данни и 
информация от новия IBM Weather Operations Center. 
В портала има дори чатбот „октопод“ със седем ръце, наречен Artie, който твърди, че се е качил на кораба като пътник. 
Задвижван от технологията IBM Watson Assistant и създаден в партньорство с европейския стартъп Chatbotbay, Artie е 
обучен да предоставя информация за MAS и неговите действия в реален и достъпен формат. 
„MAS400.com е един от най-модерните уеб портали за океански мисии, който някога е създаван“, казва Фредрик Сорейде, 
научен директор на проекта за автономния кораб Mayflower и член на борда на ProMare." Защитата на океана зависи от 
способността ни да ангажираме обществеността с важни въпроси, които са свързани с неговото здраве. Порталът MAS400 
е създаден за да прави точно това и да информира хората къде е корабът, с каква скорост пътува, при какви условия работи 
и какви изследвания провежда. Потребителите могат дори да помогнат на “октопода” Artie да улови хирургически маски, 
фасове от цигари и други все по-често срещани предмети, замърсяващи океана, от виртуален океан с различни данни и 
факти.“ 
През следващите шест месеца MAS ще направи няколко изпитания в морето и ще предприеме различни изследователски 
мисии и пътувания, а през пролетта на 2021 г. ще се опита да прекоси Атлантическия океан. Трансатлантическото пътуване 
на MAS ще бъде с подобен маршрут и пионерски дух, както Mayflower от 1620 г., който е направил същото пътуване преди 
400 години. 
 
√ Папата отказа аудиенция на държавния секретар на САЩ  
Папа Франциск отказа да приеме на аудиенция държавния секретар на САЩ Майк Помпейо, предаде Ройтерс, цитирана 
от БТА. 
Държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин и секретарят по въпросите на отношенията с държавите 
монсеньор Ричард Галахър съобщиха, че папата е отхвърлил искането на Помпейо, тъй като избягва да се среща с политици 
преди избори. 
"Да, той поиска. Но папата вече ясно е заявявал, че политически фигури не се приемат в период на избори. Това е 
причината", каза Паролин. 
Вчера Помпейо пристигна в Рим и днес е предвидено да се срещне с официални представители на Светия престол. 
Съобщението за отказаната аудиенция дойде след като държавният секретар на САЩ обвини Католическата църква за 
споразумение с Китай за назначаването на епископи в Китай, отбелязва Ройтерс. 
Двугодишното споразумение, което изтича следващия месец и се очаква да бъде подновено, позволява на папата да има 
думата при назначаването на епископи в Китай. Представители на Светия престол признават, че споразумението не е 
перфектно, но го определят като стъпка напред. 
Вчера, на конференция, организирана от посолството на САЩ при Светия престол, американският държавен секретар 
заяви, че по отношение на преследването на религиозни малцинства Китай е най-лошата държава в света. Макар да не 
спомена изрично споразумението на Светия престол с Пекин, той обвини Китайската комунистическа партия, че работи 
денонощно, за да потъпква свободата, особено религиозната. 
Паролин и Галахър определиха публичните критики на Помпейо като "изненада", дошла точно преди планираното 
посещение. "Обикновено, когато се подготвят тези визити между представители на високо равнище, се водят преговори 
за темите, по които ще се разговаря конфиденциално. Това е едно от правилата на дипломацията", каза Галахър. 
Запитан дали критиките на Помпейо към споразумението на Ватикана с Китай са предназначени за политическа употреба 
в САЩ, кардинал Пиетро Паролин заяви: "Някои го интерпретираха по този начин." 
Твърдолинейният подход към Китай е основен момент в предизборната кампания на президента на САЩ Доналд Тръмп 
преди изборите на 3 ноември. Тръмп също така се свързва с консервативни протестантски и католически движения, много 
от които са критични към папа Франциск, отбелязва Ройтерс. 
 
√ Шефът на ООН прикани човечеството да престане "да води война с природата"  
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш заяви вчера, че човечеството трябва да престане "да води война с 
природата", предаде ДПА. 
"Трябва да сменим курса и да променим взаимоотношенията си с природния свят", каза той на първата в историята среща 
на върха, посветена на кризата в биоразнообразието. По думите му дисбалансът с природата, предизвикващ обезлесяване, 
промени в климата и производството на храни, води до смъртоносни болести като СПИН, ебола и COVID-19. 
"Деградирането на природата не е само екологичен въпрос, той обхваща икономиката, здравето, социалната 
справедливост и правата на човека", каза ръководителят на световната организация. Според Гутериш "занемаряването на 
нашите ценни ресурси може да изостри геополитическото напрежение и конфликтите", а освен това "много често 
екологичното здраве е пренебрегвано и омаловажавано от другите сектори на управлението". Генералният секретар на 
ООН подчерта, че държавите до голяма степен не съумяват да опазват планетата. 
Гутериш изтъкна, че правителствата трябва да включат и природосъобразни решения в плановете си за възстановяване от 
кризата с коронавируса, като инвестират в гори, мочурища и океани. Шефът на ООН призова световните лидери да приемат 
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"най-амбициозни политики и цели" за опазване на природния свят чрез рамковото споразумение за биоразнообразието, 
което ще бъде прието през месец май догодина на конференцията на ООН в Китай. 
Вчерашната среща на върха, преминала предимно в онлайн режим, даде възможност на над сто държавни и 
правителствени ръководители да поставят амбициозни цели за развитие на очертаната преди десет години стратегия в 
областта на биоразнообразието. Сред изказалите се бяха Си Цзинпин, Еманюел Макрон, принц Чарлз, Ангела Меркел и 
Урсула фон дер Лайен. 
Преди форума лидерите на над 70 страни и ЕС подписаха споразумение, с което се ангажират в срок до 2030 г. да спрат 
загубите на хабитати. Но ръководителите на най-големите замърсители - Бразилия, Индия, Китай и САЩ - не се 
присъединиха към инициативата. 
По-рано този месец ООН публикува обширен доклад, който констатира, че нито една от двайсетте цели за глобалното 
биоразнообразие, договорени преди десет години, не е постигната изцяло до крайния срок през 2020 г. 
 
√ Спад на борсите в Европа след хаотичният дебат между Тръмп и Байдън  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха понижения в ранната търговия в сряда, след като 
нарастването на броя на заразени с COVID-19 и хаотичния дебат между Доналд Тръмп и Джо Байдън намалиха апетита за 
рискови активи в края на един бурен месец за финансовите пазари, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 1,22 пункта, или 0,34%, до 360,27 пунктa, след като първия дебат между 
двамата кандидати за президент на САЩ предизвика предпазливост сред инвеститорите. Показателят е на път да завърши 
септември с месечен спад от 1,7%, което би било най-лошото представяне на индекса от март, когато той се срина с 15% 
заради разпродажбите на пазара, предизвикани от пандемията от коронавирус. 
Немският бенчмарк DAX отчете спад от 86,08 пункта, 0,67%, до 12 739,74 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 изтри 11,04 пункта от стойността си, или 0,19%, достигайки ниво от 5 886,46 пункта.  Френският измерител CAC 40 
се понижи с 28,4 пункта, или 0,59%, до 4 803,67 пункта. 
 „Това беше една гневна размяна на думи, но в крайна сметка дебатът не предложи нещо, което да промени вижданията 
на инвеститорите в една или друга посока“, коментира президентският дебат в САЩ Симона Гамбарини от Capital 
Economics. 
„Много по-голям фактор на пазарите е втората вълна от COVID-19 в Европа и нарастващият брой на случаите на заразни с 
вируса в САЩ“, добави тя. 
Във вторник Великобритнаия съобщи за 7 143 новозаразени с COVID-19 в рамките на изминалото денонощие, което е 
рекорд от началото на епидемията в страната. Германия също обмисля затягане на мерките в опит да намали 
разпространението на вируса през есента и зимата. 
Дефанзивните сектори, които се считат за по-стабилни по време на криза, като например тези на комуналните услуги и на 
недвижимите имоти, бяха сред малкото печеливши в ранната търговия, като индексите SX3P и SX86P, отразяващи тяхното 
представяне, се повишиха с 0,06% и 0,45%. 
Най-големи загуби отчете туристическия сектор SXTP, който се понижи с 1,3%, докато технологичният SX8P записа спад от 
1,15%. Акциите на производителите на чипове Infineon Technologies и STMicroelectronics поевтиняха с 1,30% и 1,22%, след 
като американският им конкурент Micron Technology представи разочароваща прогноза за приходи. 
Енергийният индекс SXEP скочи с 0,62%, следвайки поскъпването на акциите на Royal Dutch Shell с 0,46% на фона на 
информацията, че компанията ще съкрати до 10% от работната си ръка. 
Загуби на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха понижения във вторник, слагайки край на серията си от три 
поредни дни на ръст, на фона на опасенията от нов ръст на случаите на заразени с COVID-19, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 131,4 пункта, или 0,48%, до 27 452,66 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 регистрира спад от 16,13 пункта, или 0,48%, до 3 335,47 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq изтри 32,28 пункта от стойността си, или 0,29%, завършвайки сесията при ниво от 11,085,25 пункта. 
За понижението допринесе поевтиняването на акциите на авиопревозвачите, като тези на JetBlue, American Airlines и 
Southwest Arilines се понижиха съответно с 1,44%, 4% и 1,65%. 
Индексите се оцветиха в червено, след като кметът на Ню Йорк Бил де Блазио заяви, че дневният дял на положителните 
тестове за коронавирус е преминал над 3% за първи път от месеци. 
Водещите индекси продължават да са на загуба за септември. От началото на месеца S&P 500 се е понижил с 4,7%, а Dow 
– с ,34%.  Nasdaq Composite регистрира най-големият спад – 5,9%. 
На икономическият фронт, индексът на потребителското доверие на The Conference Board нарасна повече от очакваното, 
достигайки 101,8 пункта през септември. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха скок до 90,1 пункта спрямо 
86,3 пункта през август. 
Смесени резултати в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския не успяха да намерят единна посока в сряда на 
фона на икономическите данни от Китай, предаде Маркетоуч. 
Индексът на мениджърите по доставките (PMI) за промишления сектор е достигнал 51,5 пункта през септември спрямо 51 
пункта през август, сочат данни на китайското Национално статистическо бюро. Така той остава над границата от 50 пункта, 
която разделя растежа от свиването. Същевременно с това индексът PMI за сектора на услугите е скочил до 55,9 пункта 
през този месец спрямо 55,2 пункта през предходния. Композитният индекс за двата сектора се е покачил до 55,1 пункта 
през септември спрямо 54,5 пункта през август. 
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На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 6,31 пункта, или 0,2%, до 3 218,05 пункта, 
докато по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 1,09 пункта, или 0,05%, до 2 149,54 пункта. Хонконгският 
показател Hang Seng се повиши с 183,52 пункта, или 0,79%, до 23 459,05 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 353,98 пункта, или 1,5%, до 23 185,12 пункта. 
В Южна Корея Kospi регистрира ръст от 19,81 пункта, или 0,86%, до 2 327,89 пункта. 
Австралийският показател ASX 200 се понижи с 136,2 пункта, или 2,29%, до 5 815,9 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 1,09 пункта, или 0,26%, до 425,81 пункта. BGBX40 се понижи с 0,05 пункта, или 0,05%, до 96,12 пункта. BGTR30 
изтри 0,11 пункта от стойността си, или 0,02, достигайки ниво от 474,84 пункта. BGREIT напредна с 0,46 пункта, или 0,34%, 
до 135,30 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Деница Николова: Южен централен район ще получи по-голямо финансиране от европейските фондове  
Южен централен район ще получи по-голямо финансиране от европейските фондове в следващия програмен период 2021-
2027 г. спрямо сегашния бюджет на програмите, които се изпълняват. Това обяви в Пловдив заместник-министърът на 
регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова.  
Тя проведе среща с представители на общините от района, като представи новия регионален подход и интегрираните 
териториални инвестиции, които ще се изпълняват по Оперативна програма „Развитие на регионите". В качеството си на 
наблюдател зам.-министър Николова присъства и на избора на представители на общините от района в бъдещия 
Регионален съвет за развитие, който ще участва в предварителната селекция на проектите, които ще се финансират в 
района в периода 2021-2027 г. 
Зам.-министърът отбеляза, че Пловдив ще е център на растеж в Южен централен район, като цялата територия на 
общината ще има достъп до приоритета за градско развитие, ще има възможност и за съвместни проекти със Стара Загора 
и Бургас, с които образува клъстер за градско развитие. 12 градски общини с население над 15 000 души в Южен централен 
район ще са бенефициенти на ОПРР по приоритетната ос за интегрирани териториални инвестиции. Останалите 45 селски 
общини в района ще са бенефициенти на Програмата за развитие на селските райони. Новата програма за регионално 
развитие ще покрива териториите на целите общини, включително и селата, а не както до сега - само градове. Средства 
ще се отпускат и от останалите оперативни програми, за да се постигне по-голям ефект. „По този начин ще бъде обхванат 
целият район и няма да има населени места без достъп до европейските фондове, елиминираме т.нар. „бели петна", 
защото ще покриваме цялата територия, а не конкретно населено място с определен брой жители", отбеляза Николова. 
Тя подчерта, че всички проекти ще се изпълняват в партньорство и интегрирано, за да покрият по-голям букет от мерки, 
като бенефициенти ще са всички заинтересовани страни - общини, бизнес, неправителствен сектор, научната общност, 
граждански сдружения и др. Николова даде пример с изграждането на индустриален парк, където ОПРР ще финансира 
изграждането на нужната инфраструктура, а другите програми ще подпомогнат мерки за квалификация на работна ръка, 
мерки за стимулиране на работодателите, изграждане на научен център към парка и др. „Проектите, които ще се 
финансират трябва да имат добавена икономическа стойност за повишаване на стандарта на живот на хората и 
осигуряване на по-добра заетост", подчерта заместник-регионалният министър. Според нея по този начин изоставащи 
региони ще имат ефект за догонващо развитие, а партньорството между селска и градска община ще реши редица 
инфраструктурни проблеми, които съществуват в момента. 
16 са представителите на общините, които бяха гласувани за членове на Регионалния съвет за развитие, както и техните 
заместници. От област Кърджали в състава влизат кметовете на общините Кърджали и Ардино - Хасан Азис и Неджми Али. 
От област Пазарджик титуляри на съвета ще са кметовете на Пазарджик и Сърница Тодор Попов и Неби Бозов. От област 
Пловдив - Здравко Димитров - кмет на община Пловдив, Павел Гуджеров - кмет на община Раковски, Мария Вълканова - 
кмет на община Перущица, Пенка Ганева - кмет на община Хисаря, Димитър Здравков - кмет на община Садово, Валентин 
Симеонов - кмет на община Лъки. Представители на област Смолян от местната власт ще са Николай Мелемов - кмет на 
община Смолян и Румен Пехливанов - кмет на община Рудозем. От област Хасково - Станислав Дечев - кмет на община 
Хасково, Анастас Карчев - кмет на община Свиленград, Ерджан Юсуф - кмет на община Маджарово 
Зам.-министър Николова поздрави новоизбраните членове на съвета. Тя отбеляза, че той ще има ключовата роля, като 
основен фактор в цялостния процес на планиране, управление, координация и изпълнение на регионалния план за 
развитие, както и в процесите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС. 
„Съветите ще подбират най-нужните проекти, които ще имат най-голям ефект за развитието на района", отбеляза 
Николова. 
 
√ Кристалина Георгиева: Световната икономика е по-добре от очакваното  
Положението в световната икономика в момента е по-добро, отколкото сочеха прогнозите преди няколко месеца, но 
кризата, свързана с коронавируса, все още не е преодоляна. Това заяви в интервю за Българското национално радио 
директорът на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Тя съветва правителствата да продължат да оказват 
подкрепа на бизнеса, но подчерта, че мерките не трябва да бъдат предоставяни на всички компании без оглед на 
състоянието им: 
„Не може бизнеси, които са на практика фалирали, да ги държим на изкуствено дишане завинаги. Трябва да се търси 
посока за стимулиране на икономиката на бъдещето - това значи икономиката на знанието, това значи зелената 
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икономика. За света е много важно да предприеме действия, за да се опази от климатичната криза, която може да бъде 
катастрофална за нас". 
 
√ Путин подписа указ за набор на военна служба  
Руският президент Владимир Путин подписа указ за набор на военна служба през октомври-декември, 128 хиляди души 
ще бъдат призовани на военна служба, съобщава РИА Новости, позовавайки се на съобщение на пресслужбата на Кремъл. 
„Да се призоват от 1 октомври до 31 декември 2020 г. за военна служба граждани на Руската федерация на възраст от 18 
до 27 години, които не са в резерва и подлежат на наборна военна служба, съгласно Федералния закон в размер на 128 
000 души" , се казва указа. 
 
√ Армен Едигарян, посланик на Армения: Има неоспорими факти, че агресията започва от Азербейджан  
Днес всички арменци по целия свят, не само в Нагорни Карабах, са обединени в позицията си срещу агресията на 
Азербейджан, която започна миналата неделя. Това каза в сутрешния блок на БТВ „Тази сутрин" н.пр. Армен Едигарян, 
посланик на Армения в България. Азербейджанската страна твърди, че са реагирали на действията на Армения в този ден, 
но преди да продължа искам да направя малка забележка по отношение на колегата ми от Азербейджан вчера, която 
вчера показа снимки във вашето студио на първата дама на Армения, твърдейки, че тя в момента участва във военните 
действия в Нагорни Карабах. С цялата отговорност, която имам, искам да заявя, че тази снимка е правена в края на август, 
която дори не е имало военни действия и има легитимен въпрос - как можеш да се довериш на азербейджанската страна, 
когато дипломатически кръгове дезинформират обществото какво се случва, коментира още посланикът на Армения. 
Има неоспорими факти, че агресията започва от Азербейджан и подготовката е започнала много преди - виждахме такива 
сигнали и знаци, най-известния от които е емоционалната и пълна с омраза реч на президента на 23 септември в ООН. На 
25 септември азербейджанската страна отказа на наблюдатели от ОССЕ да наблюдават ситуацията. В началото на август 
започнаха широкомащабни военни учения на азербейджански и турски въоръжени сили и турските сили останаха в 
Азербейджан след края, официалния край на ученията, каза още Армен Едигарян. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Европейската комисия представи първия доклад за върховенството на закона. Какво пише за България в него - 
коментар на правосъдния министър Десислава Ахладова; 

- Трусове и разкол в опозицията - алтернатива на управляващите ли е БСП - разговор с Александър Симов; 
- Ексклузивно! Говори жената, която отиде до Румъния и даде хиляди левове на „ало" измамници; 
- Първата партида от ваксини срещу грипа е изцяло изчерпана. Ще има ли достатъчно дози за всички желаещи - 

проверка в „На твоя страна"; 
- Масови проверки за носене на маски в градския транспорт - на живо от София; 
- Тема с продължение: Протест в Кремиковци срещу селскостопански животни, които предизвикват катастрофи; 
- Унищожават ли изкопи на „Топлофикация" междублокови пространства? Проверка на Румен Бахов по зрителски 

сигнали. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Втората пенсия е провал. Решението - всички да се осигуряват в НОИ; 
в. Монитор - Класните стаи с паравани, дворовете с фитнес и зоокът; 
в. Монитор - ЕК ни хвали за борбата с олигарсите и закона "Пеевски"; 
в. Телеграф - Брокери дерат с €60 000 за стая; 
в. Труд - Мрем най-млади в Европейския съюз; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Всеки тълкува доклада на Европейската комисия според нуждите си; 
в. 24 часа - Хибридни лекции във вузовете, в УНСС студенти с четен и нечетен номер се редуват на живо и онлайн; 
в. 24 часа - Д-р Чешмеджиев, шеф на болницата във Велинград, засечен, че взема пари от НЗОК за пътеки с фалшиви 
сертификати; 
в. 24 часа - Обявяват конкурс за шеф на БЕХ; 
в. 24 часа - Кметът на Царево иска южните курорти да станат национални; 
в. Монитор - Филмово студио "Капитал" представи: Царете на боклука в миризлива атака срещу Делян Пеевски; 
в. Телеграф - 300 000 фирми купуват ток на свободния пазар; 
в. Труд - Машинното гласуване пред провал; 
в. Труд - Туроператори масово фалират през пролетта; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Натанаил Стефанов, председател на Българската стартъп асоциация, пред Албена Арабаджиева в разговор от 
поредицата "Включване Z": За да станем европейски инкубатор на стартъпи, трябват промени - служители да имат дял от 
компаниите; 
в. Монитор - Евродепутатът от ДПС Илхан Кючюк: Механизмът като такъв е справедлив, намирам го за задълбочен; 
в. Монитор - Емил Радев, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ: Докладът подчерта резултатите от сътрудничеството ни с ЕК; 
в. Телеграф - Инж. Васил Василев, председател на УС на НЛРС - Съюз на ловците и риболовците в България: Дивите свине 
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намаляха наполовина; 
в. Труд - Валентин Илиев, зам. изпълнителен директор на ЗК "Лев Инс", пред "Труд": Застраховката ни "Киберсигурност" 
няма аналог на пазара; 
в. Труд - Доц. д-р Ася Асенова, преподавател в СУ, пред "Труд": Сред учениците цари скрита тревожност заради CОVID-19; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Голият юмрук; 
в. Монитор - Ресто на поевтиняването; 
в. Телеграф - Дворци има само в приказките; 
в. Труд - "Случайният" конфликт в Кавказ. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 01 октомври 
София 

- От 16.00 ч. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие 
изложба, посветена на 90-годишния юбилей на акад. Антон Дончев. 

- От 9.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 09.30 ч. в Кино „Кабана", градинката на НДК, ще бъдат връчени наградите за „Журналистика за развитие". 
- От 09.30 ч. в Зала „Роял" на София хотел Балкан ще се състоят чествания на два юбилея на НИМХ - 130 г. от 

създаването на национална метеорологична служба и 100 г. от установяването на регулярни хидроложки 
наблюдения. 

- От 10.00 ч. в Министерството на здравеопазването (конферентна зала, ет. 4) министър Костадин Ангелов и 
представители на Националния оперативен щаб ще дадат брифинг на тема: Разпространението на COVID-19 у нас. 

- От 11.00 ч. ще бъде открита академичната учебна година 2020/2021 на Университета по библиотекознание и 
информационни технологии (УниБИТ). 

- От 11.30 ч. в сградата на КНСБ на пл. "Македония" 1, конгресен център "Глобус", зала "Европа", ет. 2 ще се състои 
форум "Секторен социален диалог и колективно трудово договаряне в металната индустрия. 

- От 14.00 ч. в зала 3 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" № 1 Комисията по околната среда и водите 
ще проведе заседание. 

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

- От 15.00 ч. в зала 456 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията за наблюдение на 
приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата ще проведе заседание. 

- От 15.30 ч. в зала 130 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по здравеопазване ще 
проведе заседание. 

- От 17.00 ч. в зала „Проф. Марин Дринов" (Голям салон на БАН, ул. „15 ноември" №1) ще се състои представяне на 
книгата „Будители, наука, здравеопазване" на акад. Дамян Дамянов. 

- От 17.00 ч. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" в София ще се състои премиерата на българското 
издание на романа „Изцелителят". 

- От 18.00 ч. в клуб „Журналист" на ул. „Граф Игнатиев" 4 ще се проведе музикално-поетична вечер по случай Деня 
на поезията и музиката. 

- От 18.00 ч. в зала 2 на АККК „Сердика" ще бъде открита изложбата „Какво направиха ротарианците за своя град". 
- От 19.00 ч. във Photosynthesis, бул. "Васил Левски" 57, ще се състои официалното откриване на Академията по 

фотография BECA | Before Creating Academy. 
*** 
Благоевград 

- От 11.00 ч. в Регионална библиотека „Димитър Талев" - Благоевград ще бъдат открити изложбите „Училищни 
символи и ритуали" и „Габрово център на знание и просвета". 

*** 
Бургас 

- От 14.00 ч. в двора на Етнографския музей ще се проведе пресконференция за представяне на резултатите от 
проучванията в залива Ченгене скеле в района на нос Чироза. 

- От 18.00 ч. в Културен център „Морско казино" ще бъде представена инициативата на Комплексен онкологичен 
център - Бургас „Бяла лястовица". 

- От 18.00 часа в Дома на писателя ще се проведе официално откриване на Есенните литературни празници. 
- От 19.00 часа в Драматичен театър „Адриана Будевска" ще се проведе откриването на „София филм фест на брега", 

с филма „Бащата". 
- От 20.00 часа на Летния театър ще бъде представен моноспектакълът на Кръстьо Лафазанов „Пълнолудие Отложен 

живот". 
*** 
Велико Търново 

- От 11.00 ч. пред паметника на светите братя Кирил и Методий по време на тържественото откриване на 
академичната година във Великотърновския университет президентът Румен Радев ще отправи приветствие към 
студенти, преподаватели и представители на академичната общност, а след приключването на церемонията ще 
открие нов кабинет по интерактивно обучение. 
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- От 11.00 ч. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" - ВТУ, пред Ректората ще бъде открита учебната година. 
- От 19.00 ч. на сцена „Арт лято" ще се проведе „Лятно кино под звездите": „Гренландия - Последно убежище". 

*** 
Видин 

- От 11.00 ч. в училището по изкуства в града зам.-кметът Борислава Борисова ще присъства на откриването на 
скулптурата на светите братя Кирил и Методий. 

- От 17.30 ч. на площад „Бдинци" зам.-кметът Борислава Борисова ще бъде гост на откриването на учебната и 
творческа 2020/2021 година на читалище „Цвят". 

- От 17.45 ч. в кафене „Де лукс" ще се проведе за второто издание на социалния формат "ТЯ във ВИДИН". 
*** 
Добрич 

- От 11.00 ч. на пл. „Стария орех" 1 ще бъде стартиран Проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич - Вашето 
Днес" по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи". 

- От 18.00 ч. в Летния театър ще се проведе спектакъл „Вечер на ансамблите на Североизтока". 
- От 19.00 ч. в Младежкия център ще се проведе спектакъл „Образцов дом" с вентролога Димитър Иванов - 

Капитана. 
*** 
Пловдив 

- От 19.30 ч. пред Дом на културата „Борис Христов" ще се състои мапинг. 
*** 
Разград 

- От 13.00 ч. в ДМШ „Илия Бърнев" към НЧ „Развитие1869 ще бъде открита учебната година. 
- От 16.00 ч. в РБ „Проф. Боян Пенев" ще бъде отбелязана 170-та годишнина на Иван Вазов от ЕДК „Д-р Иван Кирчев"- 

Разград. 
- От 18.00 ч. в ХГ „Проф. Илия Петров" ще се проведе поетично-музикална вечер с творци от Лудогорието и ученици 

от Музикална школа „Илия Бърнев". 
*** 
Смолян 

- От 11.00 ч. до 18.00 ч на площад „Свобода" - Стар център ще се проведе Празник на плодородието. 
*** 
Стара Загора 

- От 11.00 ч. в сградата на бул. „Митрополит Методий Кусев" 20 официално ще бъде открит новият Културен център 
за даровити деца „Проф. Петър Жеков". 

- От 17.00 ч. на площада пред Общината ще се състои концерт 50 години Общински духов оркестър, "50 години с 
музика сред хората...". 

- От 17.30 ч. в НЧ „Св. Климент Охридски 1858" ще бъдат открити изложбите „През обектива" - фотоизложба на 
Николай Иванов и „Красота от мъниста" - изложба базар на Радилина Троева. 

- От 18.00 ч. в Лапидариум, РИМ - Стара Загора ще се състои представяне на книгата „Новата Държава" от Димитър 
Аврамов. 

- От 19.00 ч. н Арт сцена „Квадратът" във вътрешния двор на Общината ще се състоят „Вечери за Стара Загора" - 
творчески срещи, посветени на Международния ден на архитектурата. 

*** 
Хасково 

- От 18.30 ч. в залата на ОНЧ „Заря - 1858" ще се проведе на юбилеен концерт-спектакъл на Младежки център - 
Хасково. 

*** 
Търговище 

- От 11.00 ч. на археологическите разкопки в древния град Мисиноис край Търговище ще се състои 
пресконференция за закриване на археологическия сезон. 

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

