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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Club Z  
 
√ Топят ли се наистина парите ни за втора пенсия? 
Само преди няколко дни излезе любопитен доклад. Според него всеки 100 лв., внесени през 2002 г. в частен пенсионен 
фонд в България, са се стопили до 84 лв. като покупателна способност в края на 2019 г. Автори на доклада са експерти от 
европейски институт "Бетър финанс", а данните от него излизат малко преди да дойде моментът, в който първата партида 
българи ще започнат да получават пенсии и от частен фонд, и от НОИ. 
Вчера обаче тези сметки бяха напълно отхвърлени пред бТВ от Николай Марев - член на управителния съвет на 
Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, и от председателя на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев. На първо място - според Марев "Бетър финанс" не била европейска 
агенция, а неправителствена организация, която се финансира с европейски пари, но реално нямала общо с Европесйката 
комисия или с който и да било от европейските надзорни органи.  
"Изчисленията са манипулативни и неверни. Няма дори обявена методология", поясни Марев и допълни, че авторът на 
доклада за България - Любомир Христов, не е използвал никакви достоверни източници, а цитирал сам себе си.  
Какви тогава са реалните числа поне според частните фондове?  
Данните и на Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, а и на Комисията за финансов 
надзор показват, че всеки 100 лв., внесени през 2002 г., норминално към 30 юни на 2020 г. са 208,50 лв. 
"Виждате, че средствата се удвояват", каза Марев.  
В същото време обаче, ако от тези малко над 208 лв. извадим инфлацията, остават чисти 116,91 лв. Доста по-малка сума, 
но все пак отчитаща доходност, а не обратното. И двете суми са представени, след като от тях са прихванати всички такси 
и комисиони на самите дружества.  
"Няма такава методология по целия свят, където да се изчисляват реални доходности. Нито една банка, нито една 
инвестиционна компания няма да ви цитира доходност, която е реална след инфлация. Винаги се цитират нетни 
доходности след таксите на дружеството, инвестиционната компания или банка", добави Марев.  
Още по-остър в своята оценка за изводите на "Бетър финанс" и на самият автор Любомир Христов пък беше председателят 
на АИКБ Васил Велев. Според него манипулацията в този доклад е огромна, в него имало много лъжи и според него тези 
изчисления са "вредни, опасни и дори - наказуеми".  
"Всява се паника и се създава обстановка за национализация на спестяванията на хората", допълни той.  
Като допълнително доказателство в защита на своята теза от Асоциацията на пенсионните дружества представиха и кратка 
извадка за доходността по партидите на три отделни групи - такива с минимален доход, такива със среден доход и такива 
с максимален. Така представените данни показват, че ако до момента всеки с минимален доход е инвестирал в частно 
дружество 3430 лв., то към 30 юни на тази година той има спестени там реални 4029 лв. 
Всеки със среден доход пък е инвестирал малко над 11 300 лв., а сега имаме малко над 13 436 лв. Тези с максимални 
доходи пък са налели 19 229 лв. и към момента разполагат с над 22 860 лв.  
"Показали сме точно колко са вноските и колко са разполагаемите средства по партидата. Цифрите горе показват, че 
реалната доходност на човек, който е на минимален доход, има 4029 лева разполагаеми, като вноските му са били 3430 
лева. Тоест реалната му доходност над инфлацията и таксите, които са взети, е 10% за целия период. На човек със среден 
осигурителен доход той има разполагаеми около 13-14 000 лева, 11 000 лева от които са вноски, а останалото е доходност. 
За тези, които се осигуряват на максималния осигурителен доход, имат някъде около 23 000 лева. Доходността и там е 
положителна“, обясни Николай Марев. 
 
Investor.bg 
 
√ Внушенията за стопяване на парите за втора пенсия - вредни, опасни и наказуеми 
Манипулация е, че универсалните пенсионни фондове нямат доходност, посочват Васил Велев и Николай Марев 
Манипулация е, че спестяванията за втора пенсия в универсалните пенсионни фондове нямат доходност и тя е 
отрицателна. Внушенията, че средствата по партидите там се топят, са вредни, опасни и дори наказуеми. Това посочи Васил 
Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, който коментира пред bTV отново излязлата на 
дневен ред тема от последната седмица. 
Подобно твърдение е манипулативно и според Николай Марев от Управителния съвет на Асоциацията на дружествата за 
допълнително пенсионно осигуряване.  
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Опасения дали се топят парите за пенсии в универсалните пенсионни фондове се появиха след доклад на "Бетър Финанс", 
според който 100 лева, внесени в частен пенсионен фонд в България през 2002 г., са се стопили до стойността на 84 лева 
като покупателна способност в края на 2019 г. 
По този повод Николай Марев обясни, че такъв институт не съществува, а става въпрос за неправителствена организация, 
която се финансира с европейски средства и няма нищо общо с Европейската комисия, нито с европейските надзорни 
органи.  
„Изчисленията, направени в този доклад на „Бетър Финанс", са направени от Любомир Христов, който е автор и на доклада, 
подготвен за Икономическия и социален съвет. Той цитира сам себе си. Дори самият автор си противоречи. Тези 
изчисления са манипулативни и са неверни. Дори не е обявил методология“, заяви Николай Марев. 
Той поясни, че 100 лева, внесени през 2002 г., номинално към 30 юни 2020 г. са 208,95 лева – тоест средствата се удвояват. 
„Ако извадим от тях инфлацията, натрупана за този период, сумата става 116,91 лева“, допълни той. 
„Няма такава методология по целия свят, където да се изчисляват реални доходности... Винаги се цитират нетни 
доходности след таксите на съответното дружество, инвестиционна компания или банка“, поясни Марев. 
„Манипулация е, че няма доходност и тя е отрицателна. Втората лъжа е за прекомерните такси. Тази доходност, за която 
става дума, е след таксите, които са извадени“, каза от своя страна Васил Велев, председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. По думите му тези изчисления на Любомир Христов са вредни, опасни и дори – 
наказуеми. 
„Всява се паника и се създава обстановка за национализация на спестяванията на хората“, смята Велев. 
От Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване дадоха и примери за постъпили вноски, суми по 
партидите и реална доходност на клиенти, които са се осигурявали съответно върху минимален, среден и максимален 
осигурителен доход: 
„Показали сме точно колко са вноските и колко са разполагаемите средства по партидата. Цифрите показват, че реалната 
доходност на човек, който е на минимален доход, има 4029 лева разполагаеми, като вноските му са били 3430 лева. Тоест 
реалната му доходност над инфлацията и таксите, които са взети, е 10% за целия период. На човек със среден осигурителен 
доход той има разполагаеми около 13-14 000 лева, 11 000 лева от които са вноски, а останалото е доходност. За тези, които 
се осигуряват на максималния осигурителен доход, имат някъде около 23 000 лева. Доходността и там е положителна“, 
обясни Николай Марев. 
 
БНР 
 
√ Удължават 60 на 40 до края на годината  
Действието на мярката 60 на 40 за запазване на заетостта ще бъде удължено до края на годината. Това реши Националният 
съвет за тристранно сътрудничество на извънредно онлайн заседание. 
От бизнеса и синдикатите настояват тя да продължи да действа и след 1-ви януари догодина. 
Президентът на Конфедерация на труда „Подкрепа“ Димитър Манолов заяви, че устойчивото решение е това да се 
регламентира в Кодекса за социално осигуряване: 
“Трябва да се помисли подобни мерки да бъдат законово регламентирани, за да не се налага да се приемат такива 
постановления, които знаем, че винаги могат да бъдат обект на критика“. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев настоя мярката да бъде променена, в 
случай че продължи да действа догодина: 
“А именно подкрепа само на хората за времето, в което те не работят“. 
Целия репортаж можете да чуете в звуковия файл. 
 
Web Cafe 
 
√ Удължават мярката "60 на 40" до края на годината 
Действието на мярката "60 на 40" за запазване на заетостта да бъде удължено до края на годината, реши Националният 
съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) по време на извънредно онлайн заседание, съобщава БНР. 
От бизнеса и синдикатите обаче настояват действието ѝ да продължи и догодина. 
Според президента на Конфедерация на труда "Подкрепа" Димитър Манолов устойчивото решение би било това да се 
регламентира в Кодекса за социално осигуряване. 
"Трябва да се помисли подобни мерки да бъдат законово регламентирани, за да не се налага да се приемат такива 
постановления, които знаем, че винаги могат да бъдат обект на критика", коментира той. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев пък настоя мярката да бъде 
променена, в случай че продължи да действа догодина, а именно подкрепа само на хората за времето, в което не работят. 
Към 25 септември регистрираните в бюрата по труда безработни са малко над 237 800 души. До същата дата на 2019 г. те 
са били 172 602-ма, което е увеличение с почти 38 на сто.  
 
Publics.bg 
 
√ Удължават мярката 60 на 40 до края на годината 
Действието на мярката 60 на 40 за запазване на заетостта ще бъде удължено до края на годината, реши Националният 
съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) по време на извънредно онлайн заседание. Бизнесът и синдикатите настояват 

https://bnr.bg/post/101351565/udaljavat-60-na-40-do-kraa-na-godinata
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мярката да продължи да действа и след 1-ви януари 2021 г. Димитър Манолов, президент на Конфедерация на труда 
"подкрепа", заяви, че устойчивото решение е това да се регламентира в Кодекса за социално осигуряване. 
"Трябва да се помисли подобни мерки да бъдат законово регламентирани, за да не се налага да се приемат такива 
постановления, които знаем, че винаги могат да бъдат обект на критика", каза Манолов.  
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), настоя мярката да бъде 
променена, ако продължи да действа догодина, като каза: "А именно подкрепа само на хората за времето, в което те не 
работят". 
 
В. Капитал 
 
√ Правителството обмисля увеличение на максималния осигурителен доход до 3200 лв. 
Правителството обмисля увеличение на максималния осигурителен доход с 200 лв. до 3200 лв. от 2021 г. Това става ясно 
от думите на социалния министър Деница Сачева в интервю пред в. "24 часа". Повишението е свързано с плановете на 
управляващите за индексация на пенсиите догодина. Един от вариантите, който коментира Сачева, включва по-висок таван 
на максималната пенсия (до 1440 лв. при 1200 в момента), което по думите й налага увеличение и на максималния 
осигурителен доход. "Тук ще трябва да проведем сериозни дебати с работодателите", казва министърът. 
Очаквано работодателите са твърдо против. Васил Велев от АИКБ изтъква, че самото предложение заобикаля текстовете, 
заложени в двугодишното Национално тристранно споразумение, което социалните партньори подписаха през юни тази 
година. Тогава държава, синдикати и работодатели се споразумяха да не пипат максималния осигурителен доход през 
2021 г., а от 2022 г. той да се индексира по швейцарското правило (което се прилага и за пенсиите), при изчисляването на 
което се използват 50% от нарастването на средния осигурителен доход и 50% от промяната на индекса на потребителските 
цени през предходната календарна година. 
От думите на министър Сачева става ясно още, че за увеличение на пенсиите догодина ще са нужни допълнителни поне 1 
млрд. лв., част от които ще са за сметка на по-голям дефицит в бюджет 2021. 
С колко ще се увеличат пенсиите 
Ако се следват правилата, индексацията на пенсиите догодина би трябвало да се случи по т.нар. швейцарско правило - 
50% от нарастването на средния осигурителен доход и 50% от инфлацията. Това би означавало, че през 2021 г. 
възнагражденията за възраст трябва да се повишат с 4.8%. 
Преди избори и по време на икономическа криза обаче този принцип лесно се заобикаля от политиците. Например през 
2015 г. от уравнението беше зачеркната дефлацията, защото би довела до по-слаб ръст, а е възможен дори и спад. Сега 
Деница Сачева казва, че правителството работи по няколко варианта за промяна на начина на изчисление на пенсиите. Но 
дава детайли само за един - предложение на КНСБ, според което минималната пенсия нараства до 300 лв. от сегашните 
234 лв., пенсиите над 369 лв. (линията на бедност) се повишават по швейцарското правило (4.8%), а тези помежду - с двоен 
коефициент (9.6%). 
"Ако минималната пенсия бъде увеличена от 250 лева на 300 лева, както искат от КНСБ, допълнително ще са необходими 
478 млн. лева за 2021 г.", посочи преди дни пред БНТ председателят на социалната комисия в парламента Хасан Адемов 
(ДПС). Той допълва, че при ръст на максималната пенсия до 1440 лв. ще са необходими още 81 млн. лева, а други 40 млн. 
лева би струвало на бюджета искането за осъвременяване на пенсиите, които са между 300 лева и 369 лв. Тоест общо 
близо 600 млн. лв. В допълнение премиерът Бойко Борисов вече обеща добавката от 50 лв. на месец да продължи да се 
плаща до март, за което са нужни по 106 млн. лв. на месец. 
От интервюто на Сачева става ясно, че вариантите за увеличение на пенсиите, които се обсъждат, ще струват между 1.2 и 
3.8 млрд. лв. Социалният министър казва, че няма да се вдигат осигуровки, но може да се говори "евентуално за 
увеличение на осигурителния доход". През последните две години постъпленията в бюджета от социалноосигурителни 
вноски нарастват с между 800 и 900 млн. лв. годишно, но това се случваше в условията на растяща икономика и заетост. 
Сега Сачева казва, че ще се търсят възможности в бюджета. А това означава и по-голям дефицит. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНР 
 
√ ЕП обсъди върховенството на закона в България 
Вера Йоурова: ЕК напълно подкрепя правото на мирни протести, конституционните промени трябва да са обект на 
широк дебат 
В Европейския парламент се проведе дебат за върховенството на закона в България. Евродепутатите обсъждаха в 
пленарната зала  резолюцията по казуса за страната ни и продължаващите протести. Очаквано реакциите на различните 
оратори бяха разнопосочни - евродепутатите от различни политически сили критикуваха или защитаваха в рамките на 
около час българското правителство. 
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 Като заяви, че Еврокомисия напълно подкрепя правото на мирни протести, еврокомисарят за прозрачността и ценностите 
Вера Йоурова подчерта: 
„Комисията напълно подкрепя правото на мирни протести – те са фундаментално право. Конституционните промени 
трябва да са обект на широк дебат. Трябва време да се постигне консенсус и да се спазва принципът на проверка и баланс 
между институциите. 
Комисията смята, че Механизмът за сътрудничество и проверка е доказал, че е добър инструмент в процеса на реформи и 
е довел до законови и институционални мерки, за да бъдат постигнати препоръките в него".   
Пред депутатите говори и еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндерс, който заяви, че България трябва да изпълни 
последните препоръки на Венецианската комисия, по-точно за отчетността на главния прокурор. 
Лидерът на групата на Европейската народна партия Манфред Вебер каза, че България е страна в преход и има дълъг път, 
който да извърви до Европа: 
„Разбирам, че има млади хора по улиците, които искат бързо да станат нещата, но те следват своя ход. Българите имат 
какво да вършат, но трябва да се гордеят от постигнатото. Има правителство на ЕНП, но пък президентът е ляв  - тоест има 
баланс на властите. 
Има свобода на медиите и господин Борисов закриля това. Трябва да уважаваме резултата от изборите. Борисов ръководи 
проевропейско правителство, както и страната към еврозоната. България е на прав път, промените трябва да стават не чрез 
протести, а чрез избори“.  
Рамона Стругариу от „Обнови Европа“ се обърна към колегите си с думите: 
„Видях имена на силни хора в някои от нашите политически семейства да подкрепят господин Борисов и неговия екип. И 
бих искала да попитам: Знаете ли кого подкрепяте? 
Защото подкрепяте внимателно изплетена мрежа от хора, изправени пред сериозни обвинения в корупция, пране на пари 
и измами с европейски средства“. 
В подобен дух бе и изказването на евродепутата от Прогресивния алианс на социалистите и демократите Катарина Барлей: 
„Не повтаряйте грешките си! Сега водим този дебат, защото 10 години гледахте какво са случва в Унгария, без да 
предприемете мерки. Не правете същото и с България.“ 
Евродепутатът от Прогресивния Алианс на социалистите и демократите Елена Йончева също поиска по-сериозна 
европейска намеса в България. 
На тези изказвания възрази Андрей Ковачев от Европейската народна партия, който заяви, че Европейският парламент не 
трябва да се използва за политически цели: 
„Ние не може да се съгласим с тази резолюция, която се базира на предполагания, на слухове, по-точно недоказани 
съмнения за едно или друго нещо“. 
Срещу използването на Европейския парламент за политически цели възрази и евродепутатът от ЕНП Андрей Новаков. 
„Продължаваме да работим върху Механизма за сътрудничество и проверка, защото има несвършена работа, много ниско 
доверие в съдебната система и борбата с корупцията“, заяви в заключение еврокомисарят за прозрачността и ценностите 
Вера Йоурова. Тя добави: 
„Искаме да видим, че работата и свършена – затова работим върху двете писти“, очевидно визирайки новия доклад по 
хоризонталния механизъм, и „искаме да постигнем много добър резултат“.   
Предстои да бъде гласувана резолюция за България, което се очаква да стане в четвъртък. 
Позициите на защитниците (левите сили в Европейския парламент) и противниците (техните опоненти от дясно) kа 
резолюцията остават поляризирани. Документът беше приет от Комисията по граждански свободи миналата 
седмица. Поправките по него ще бъдат гласувани в сряда, а целият документ - в четвъртък.  
Днешните дебати бяха предшествани от заседание на мониторинговата група към Комисията по граждански свободи в 
края на август, дебати в същата комисия, посветени на резултатите от прилагането на Механизма за сътрудничество и 
проверка в България в началото на септември и заседание на 1-ви октомври, когато резолюцията получи мнозинство.  
В документа се казва, че в България има значително влошаване на принципите на правовата държава, демокрацията и 
основните права и се добавя, че липсва рамка за търсене на отговорност от Висшия съдебен съвет и главния прокурор. 
Изразява се също така загриженост от сериозното влошаване на свободата на медиите и работните условия на 
журналистите през последните 10 години, както и от твърдения за използването на сила от българската полиция срещу 
деца, жени и репортери по време на протестите. 
В навечерието на дебатите евродепутатът Сергей Станишев заяви, че сега е моментът от ЕНП да покажат принципност, като 
подкрепят документа и също така обвини колегите си от ГЕРБ в неконструктивен подход. 
„Това, че нашите опоненти от десницата искат да заличат маса текстове просто не се прие от самата комисия LIBE 
(Комисията по граждански свободи), защото резолюцията е политическа – да, защото Европейският парламент е 
политическа институция. Това е единствената демократично избрана европейска институция и той дава и политически 
оценки. Няма как да се мине без това. Но той не е нито антиправителствен, нито антибългарски, действително доста 
обективен по своята същност".   
По-рано днес  пред Европейския парламент се проведе и митинг на подкрепящите резолюцията, сред които евродепутатът 
Радан Кънев и Велислав Минеков от "Отровното трио". 
Пред "Хоризонт" Минеков подчерта: 
„Група от наши парламентаристи от най-крайната дясна страна са се заели с организация, която цели този декларация да 
бъде туширана колкото се може повече и към тях, за съжаление, съучастват не само крайна десница, но и голяма част от 
Европейската народна партия (ЕНП). 
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√ 30-годишният Златко Минев е носител на наградата “Джон Атанасов“  
30-годишният доктор по приложна физика Златко Минев е носителят на Наградата „Джон Атанасов“ за тази година. 
Д-р Минев е възпитаник на университета Йейл, а в момента е изследовател в престижна компания в Ню Йорк. Работи в 
областта на квантовата физика. 
Президентът Румен Радев връчи отличията на лауреатите в различните категории на конкурса. 
Наградите са за изявени млади български учени, постигнали изключителни резултати в областта на компютърните науки.  
“Нашите млади учени доминират с талант, интелект, креативност и трудолюбие. Отличителна тенденция на конкурса тази 
година е големият брой участници с уникални постижения. От оригинални устройства за дистанционно следене на 
параметрите на човешкото здраве, до революционен пробив в квантовата физика, изстрелял млад български учен до 
световно признание и върховете на съвременната наука“, каза президентът Радев.  
 
√ Мария Габриел е под карантина  
Еврокомисарят Мария Габриел е под карантина за 7 дни след потвърден случай на Covid-19 на човек от екипа ѝ. Това 
съобщи самата тя във Фейсбук, като уточни, че се чувства добре и няма симптоми. 
Ето какво написа еврокомисарят: 
“Вчера беше потвърден положителен PCR тест за Covid-19 на член на моя екип. Спазвайки всички изисквания и 
действащите регулации, е наложително да се изолирам за следващите седем дни. Чувствам се добре и нямам симптоми. 
Пожелавам на всички Ви да бъдете здрави, да спазвате предпазните мерки, което защитава Вас и хората около Вас“. 
 
√ МЕ проверява електроенергийната готовност в няколко общини 
Служители на Министерството на енергетиката (МЕ) проверяват готовността на "Електроенергиен системен оператор" и 
"Електроразпределение Юг" в Карлово, Калофер, Казанлък, Сопот, Павел Баня и Баня за работа през предстоящия есенно-
зимен сезон, информират от пресцентъра на Министерството на енергетиката. 
Целта е да се намалят неблагоприятните последствия от природни бедствия и аварии. 
Резултатите от проверките ще бъдат изготвени до 21 октомври. 
 
Investor.bg 
 
√ Обемът на газа по „Турски поток“ до България достига 0,49 млрд. куб. м през август 
Доставките на руски газ към Европа се понижават през септември с 5,7% 
Количеството руски газ, транспортиран по газопровода „Турски поток“ до България достига 0,49 млрд. куб. м през август, 
сочи анализ на S&P Global Platts Analytics. В същото време доставките на природен газ от Русия за Европа са намалели през 
септември, като износът е спаднал до 10,52 млрд. куб. м. 
Руският износ за Европа през четирите основни коридора – „Северен поток“, „Ямал-Европа“, Украйна и „Турски поток“ - е 
намалял с 5,7% в сравнение с количествата от август. 
Основната причина за спада, според анализа, е продължителното използване на виртуалния обратен поток в 
междусистемния възел „Велке Капусани“ между Украйна и Словакия, който е ограничил обема на руския газ, влизащ в 
Европа. 
Доставките през „Велке Капусани“ са били ограничени от виртуален обратен поток, средно до едва 57 млн. куб. м на ден 
през септември.  
С очевидния край на виртуалния обратен поток - не се предлага капацитет през четвъртото тримесечие, тъй като търсенето 
на доставки за попълване на хранилищата в Украйна намалява - потоците през „Велке Капусани“ в Европа се повишават 
силно през октомври, нараствайки двойно до около 116 млн. куб. м с перспектива тази тенденция вероятно да продължи 
и през четвъртото тримесечие. 
През януари-септември руският газ, който се доставя към в Европа, с изключение на страните от бившия Съветски съюз, 
възлиза на 96,65 млрд. куб. м, което представлява понижение от 22,2% на годишна база. 
Комбинация от редица фактори, включително втора поредна мека зима, високи запаси от газ, ниски цени и слабо търсене 
през първата половина на годината, засегнаха руския износ през 2020 г. 
От руското държавно енергийно дружество „Газпром“ обаче смятат, че условията са се подобрили през последните 
няколко месеца и се очаква продажбите в да достигнат 170 млрд. куб. м през тази година. 
Това би представлявало значителен спад спрямо 199,3-те милиарда кубични метра газ, доставен през 2019 г., но повече от 
прогнозите, направени по-рано през годината за доставки от едва 166 млрд. куб. м. 
Преносът през „Северен поток“ 
Руските доставки за Европа през „Северен поток“ продължават да се движат около 158 млн. куб. м на ден през по-голямата 
част от септември, въпреки че обемите леко намаляват на 30 септември до 101 милиона куб. м поради някои дейности по 
поддръжката. 
Общото количество доставки на газ през „Северен поток“ достига 4,69 млрд. куб. м. в рамките на миналия месец. 
Доставките на руски газ по трасето „Ямал-Европа“, минаващо през Беларус към Полша, възлизат на 2,95 млрд. куб. м през 
септември, което е леко намаление спрямо август, но все пак представлява вторият най-голям месечен обем за 2020 г., тъй 
като доставките са увеличени, за да компенсират спада при „Велке Капусани“. 
„Турски поток“ 
Доставките на руски газ до България по газопровода „Турски поток“, минаващ през Черно море и Турция, достигат 0,49 
млрд. куб. м през август, или средно 16 млн. куб. м на ден. 
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Трасето беше въведено в търговска експлоатация в началото на 2020 г. и притежава годишен капацитет от 31,5 млрд. куб. 
м. Едната от двете тръби е предназначена да доставя руски газ директно за турския пазар, докато другата минава от Турция 
към България, като по този начин влиза в пределите на Европейския съюз (ЕС). 
 
√ 450 млн. лв. повече за образование очаква просветният министър за 2021 г. 
Около 360 млн. лв. отиват за увеличение на учителските заплати 
Ръст на парите за образование в бюджета за следващата година очаква просветният министър Красимир Вълчев. Неговата 
прогноза е за 450 млн. лева повече в системата. 
Основата част от средствата - около 360 милиона лева, ще отидат за увеличение на учителските заплати, стана ясно от 
думите на министъра, който присъства на откриването на учебната година в Медицинския университет в София. предава 
БГНЕС.  
„Оптимист съм, че следващата година ще имаме значителен ръст на разходите за образование. Последните години той 
беше между 500-600 млн. лева. Минимум 450 млн. лева ще бъдат свързани с политики, които вече сме анонсирали. Това 
е последната стъпка от увеличението на учителските заплати – 360 млн. лева“, посочи Вълчев. 
Ще има допълнителни средства и за системата на предучилищното образование. „Очаквам поне 70-80 млн. лева да има 
допълнително за системата на предучилищното образование извън увеличението на възнагражденията на учителите в 
детските градини. Ще продължим и с увеличението с 50 млн. лв. на възнагражденията на преподавателите във висшите 
учебни заведения“, допълни той. 
Министърът увери, че на този етап училищата се справят добре с обучението в условията на извънредна епидемична 
обстановка, а като най-голяма трудност определи контролирането на децата през междучасията. 
В Колективния трудов договор (КТД), подписан от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и национално 
представителните синдикални и работодателски организации в системата на предучилищното и училищното образование, 
е заложено между 15 и 16,1% увеличение на индивидуалните работни заплати на педагогическите специалисти в 
образователната система от 1 януари 2021 г. 
Така стартовата основна заплата за учител става 1260 лв. Минималните възнаграждения на старшите учители ще достигнат 
1300 лв., а на главните – 1350 лв. Директорите на детски градини и училища ще получават не по-малко от 1535 лв., а 
заместник-директорите – 1420 лв. 
 
√ МВФ: Милиони работни места може да възникнат, ако правителствата харчат повече 
Ръст на публичните инвестиции с 1% от БВП ще създаде директно 7 млн. нови работни места, счита фондът  
Правителствата трябва да увеличат публичните инвестиции, за да стимулират икономиките си след големите сътресения 
от коронавирусната пандемия, препоръча Международният валутен фонд (МВФ), цитиран от CNBC. 
Световната икономика пострада тежко от здравната криза, като секторът на услугите замръзна, много хора се страхуват за 
работното си място, а дълговите нива на правителствата растат. 
МВФ прогнозира през юни свиване с 4,9% на глобалния брутен вътрешен продукт за 2020 г., но спадът може да е още по-
голям, тъй като много правителства трябва да се справят с втора вълна на заразени. МВФ призовава правителствата да 
увеличат публичните инвестиции, за да помогнат за възстановяването на икономиката и създаването на работни места. 
„За развитите и нововъзникващи пазарни икономики… увеличаването на публичните инвестиции с 1% от БВП ще създаде 
директно 7 млн. работни места и между 20 и 33 млн. работни места като цяло, когато се вземат предвид индиректните 
макроикономически последици“, отбелязва фондът в глава от новия си шестмесечен доклад за икономическите тенденции 
в Европа (Fiscal Monitor). 
Изчислявайки „умножаващите ефекти на публичните инвестиции“ в периоди на висока несигурност, МВФ пише, че 
повишаването им с 1% от БВП „може да засили доверието във възстановяването и да увеличи БВП с 2,7%, частните 
инвестиции - с 10%, а заетостта - с 1,2%“ след две години, „ако инвестициите са с високо качество и ако съществуващото 
бреме от държавен и частен дълг не отслаби реакцията на частния сектор на стимулите“. 
Когато правителствата увеличават публичните си инвестиции, те сигнализират „ангажимента си към растежа и 
стабилността“ и обикновено стимулират и частните инвестиции, допълва МВФ. 
За страни с лесен достъп до финансиране „заемането на средства за финансиране на публични инвестиции с добро 
качество ще бъде ефективна стратегия, защото глобалният спад на лихвените проценти зададе по-нисък праг за право на 
достъп до средства за инвестиционни проекти“, пише МВФ. 
Страни, които се затрудняват да заемат средства, трябва да планират постепенно повишаване на публичните инвестиции 
и може да се наложи да преразпределят настоящи разходи или да намират нови източници на приходи, отбелязва 
институцията, ръководена от Кристалина Георгиева. 
Къде трябва да отиват средствата? 
МВФ предлага повече пари да отиват за здравеопазване, социални жилища, дигитализация и опазване на околната среда. 
Фондът допълва, че инвестирането в дигитална инфраструктура ще бъде от основно значение, така че правителствата могат 
да насърчават социалното дистанциране, като в същото време стесняват дигиталното разделение в обществата си. 
„Дори със социалното дистанциране публичните инвестиции са осъществими и могат да бъдат реализирани бързо, ако 
правителствата предприемат четири стъпки“, пише МВФ. 
Те включват незабавно инвестиране в поддръжка, преглед и рестартиране на обещани проекти, ускоряване на проекти в 
етап на реализация, за да заработят през идните две години и стартиране на план за нови проекти в съответствие с 
приоритетите след кризата. 
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Дневник 
 
√ Няма политическа логика да се прекратява мярката 60/40 сега  
Икономистът Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика коментира по БНР икономическите мерки на 
правителството в кризата, създадена от пандемията от коронавирус. На заседание на Националния съвет за 
тристранно сътрудничество вчера беше обсъдено предложението за продължение на мярката 60/40. 
През първите месеци администрацията забуксува точно с тази мярка 60/40, сега машината вече е смазана и работи добре. 
В Германия такава мярка е постоянно действаща, а по време на коронакризата бяха облекчени параметрите на държавната 
помощ. Там има 
постоянен механизъм за субсидиране на някои от предприятията при неблагоприятни условия. 
В някои страни, особено в по-развитите индустриални страни, тази мярка се разглеждаше като подкрепа на големи 
индустриални предприятия с идеята да се запази квалифицираната работна ръка в сектори, където дълги години се градят 
умения. 
Важни, стратегически, големи компании, на които се крепи индустрията на дадена страна. Там мерките се прилагат за по-
малък брой компании, които са големи работодатели. Даже в някои страни изрично бяха изключени малките компании от 
тази мярка - те получиха друг вид помощ. 
В България възприехме подходът да е отворен за всички и неизбежно - когато е така, имаме десетки хиляди компании, 
които се възползваха. Имаше компании, които искаха за двама работника, за един, за трима суми по 200-300-500 лева. 
Всичко това е административен товар. 
Няма политическа логика да се дава заден ход и да се прекратява тази мярка. 
Правителството вече се е ангажирало с 1 милиард таван за тази мярка. 
Освен това тя очевидно работи, очевидно запазва доход и работни места на хората в тези предприятия, така че беше 
очаквано, че до края на годината, а вероятно и в началото на 2021-а ще бъде още веднъж продължена. Имам 
предположение, че това ще бъде направено още веднъж за още три месеца. 
Тази помощ е кризисна. Тя по своята философия цели да даде нещо като мост на бизнеса за един кратък период, в който 
има непредвидим външен тежък шок. Затворен е бизнесът, затворен е магазинът, или контрагентите в Италия, Германия, 
Франция са спрели работа за месец или два, няма никакви поръчки, всичко е блокирано. Не трябва да се разглежда като 
форма на устойчива политика за подкрепа на бизнеса и за подобряване на бизнес средата. 
Това преструктуриране на икономиката, за което всички говорят и в света, и в Европа, трябва да започне да се случва и ако 
държавата ще предприема някаква политика, по-добре да насочи мисленето си в тази посока. 
Не просто да крепим заетост във фирми, които са исторически насложени или компании в бизнеси, които ще бъдат трайно 
засегнати от промените в глобалната икономическа картина, а да се подпомогнат тези, които сега имат идея - да удвоят, 
утроят бизнеса си в следващите години. Това е помощ, насочена към бъдещето. 
 
√ Собственикът на десетки кино зали в България съкращава хиляди служители  
Компанията Cineworld, която в България притежава мултиплекси Cinema City в 6 града с общо десетки кино зали, започва 
да съкращава десетки хиляди свои служители в САЩ и Великобритания, където затваря всичките си кина. Причината е, че 
заради пандемията прожекциите са ограничени, а нови филми почти няма - в края на миналата седмица отново бе 
отложено (този път за април) излизането на екран на поредното заглавие за Джеймс Бонд. 
Според главния изпълнителен директор Муки Грейдинджър "достигнаха фазата, в която не ни останаха алтернативи, 
решението е много, много трудно за нас, най-вече заради действията, които трябва да предприемем спрямо служителите 
си". 
Пред новините на телевизия Sky той обяни днес, че "продължаваме да губи много повече пари като работим, отколкото 
ако затворим". Лондонският "Гардиън" твърди, че става дума за съкращаване на около 45 хиляди души, от които 5500 във 
Великобритания, 20 хиляди в САЩ и още почти толкова подизпълнители - от чистачи до охрана. 
Това е втората по големина в света верига за кина и от 8 октомври затваря всичките 536 салони Regal в САЩ и 127 обекта 
Cineworld и Picturehouse в Обединеното кралство. Целта е да осигурим дългосрочното бъдеще на компанията, каза още 
директорът, защото нашата отговорност като ръководство е да намерим най-добрия начин тя да премине през кризата. 
"Ще получим нужната ликвидност, имаме пълната подкрепа на банките, с които работим, става дума за много средства. 
Но трябва да сме внимателни и да действаме отговорно", допълни той. 
Акциите на Cineworld се обезцениха с 60% след новината (но после се възстановиха до около минус 27%), че на практика 
обявява пауза в дейността си в САЩ и Великобритания от четвъртък. Приходите през първото полугодие рухнаха с две 
трети (1.58 млрд долара) до едва 712 млн. долара. Все още работят 113 мултиплекса на компанията в Източна Европа, но 
11 в Израел са затворени в момента. 
В България Cinema City има обекти в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора, като само в столицата компанията 
има 27 зали. 
 
√ Повечето българи очакват изостряне на политическата и икономическата криза 
Продължаваща подкрепа за протестите, задълбочаване на икономическата криза и неясен изход от политическата криза. 
Това показват обобщените резултати от редовното тримесечно национално-представително проучване на "Алфа Рисърч", 
проведеното в периода 21 - 30 септември 2020 г. сред 1031 пълнолетни граждани чрез пряко интервю по домовете. 
Песимизъм и несигурност за бъдещето 

https://bnr.bg/post/101351221
https://www.dnevnik.bg/biznes/2020/10/05/4122802_rabotodateli_i_sindikati_iskat_uduljavane_na_miarkata/?ref=home_NaiNovoto
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С несигурност и песимизъм посрещат българите есенно-зимния сезон. "Алфа Рисърч" отчита, че за разлика от пролетта, 
когато страховете на хората бяха свързани с пандемията от COVID-19, в момента тревогите са свързани с икономическата 
и политическата ситуация. 50% очакват влошаване на икономиката в близките месеци, а едва 15.3% - подобрение. 14.9% 
очакват разрешаване на политическата криза, 54% - изострянето й. 
 

 
© ''Алфа рисърч'' 

 
На този фон безпокойството от разпространението на коронавируса отстъпва на заден план - 22.6% са оптимисти, 31.9% - 
песимисти. Тези резултати обаче не дават основание за оптимизъм, защото подценяването на вируса и предпазните мерки 
може да има бумерангов ефект - задълбочаване на здравната, а оттам - ескалация и на икономическата, и на политическата 
кризи, посочват социолозите. 
Неясен изход от сегашната ситуация 
Изходът от сегашната ситуация остава твърде неясен, посочват изследователите. При подкрепа от около две трети от 
пълнолетните българи (66.2%) на протестите в страната, само 44% настояват за незабавна оставка на кабинета и бързи 
предсрочни избори. Общо 56% са за редовни избори, като от тях 31% смятат, че правителството трябва да продължи 
работата си до произвеждането им, а 25% са за експертен кабинет, който да довърши мандата. 
В кого българите имат най-високо доверие четете тук. 
Кои партии влизат в парламента, ако изборите бяха днес - тук. 
 
√ Дебатът за България: Парите на ЕС са за черен хайвер за лакоми олигарси  
Прибързано е отпадане на мониторинга, наложен на България по Механизма за сътрудничество и проверка. Това обяви 
заместник-председателят на Европейската комисия Вера Йоурова в началото на дебата за върховенството на закона в 
Европейския парламент в Брюксел. Евродепутатът Даниел Фройнд пък заяви, че е нужно парите от ЕС да бъдат харчени 
внимателно за България, тъй като са "черният хайвер на лакоми олигарси". 
Дебатът, чието начало закъсня, е съпътстван и от технически проблеми - в началото звукът често изчезваше, не се чу изобщо 
обръщението на еврокомисаря за правосъдието Дидие Рейндерс, а от думите евродепутата Хуан Фернандо Лопес Агилар, 
докладчик на обсъжданата днес резолюция на комисията LIBE, се чу единствено "полицейска бруталност и насилие над 
малцинства", без да е напълно ясно за България ли става дума. 
"Дневник проследи основните моменти от дебата. Картина можете да видите тук. 
22:01 

https://www.dnevnik.bg/politika/2020/10/05/4122635_septemrvi_2020_nai-visoko_e_doverieto_kum_slavi/
https://www.dnevnik.bg/politika/2020/10/05/4122632_alfa_risurch_shest_partii_v_nov_parlament_s_trudnosti/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2020/10/05/4122818_na_jivo_debatut_v_evropeiskiia_parlament_za/
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Дебатът по резолюцията, която се обсъждаше, приключи без гласуване, защото то предстои едва в четвъртък, а преди това 
ще бъдат внесени евентуално поправки. 
21:56 
С обобщения, свързани с опите за диалог, свободата на словото и техническите проблеми със звука дебатът приключи без 
едно изказване, което евродепутатът Радан Кънев заяви, че не е могъл да направи, тъй като не е получил думата, затова 
го е изпратил на всички колеги в Европарламента и го е внесъл в деловодството. "Дневник" го препечатва от профила на 
Кънев във "Фейсбук": 
"Тъй като не получих думата в този дебат, се обръщам към вас съгласно член 171 (11) от нашия правилник. Обръщам се 
специално към колегите си от ЕНП, за да обмислят внимателно ситуацията в България и значението на дебата, не само за 
българските граждани и европейските данъкоплатци, но и за бъдещето на ЕС. 
Този дебат може лесно да се превърне в предизборна партизанщина. За да избегнем този риск, ви призовавам да се 
съсредоточим върху истинския проблем и да го разгледаме в контекста на другите два големи дебата, които провеждаме 
днес - относно Механизма за върховенство на закона и Клаузата за условност (обвързването на европейските средства с 
принципите на правовата държава). 
Проблемът е прост, но също така е много сериозен: мафията е превзела съдебната власт и медиите в държава-членка. 
Може да подкрепяте правителството в България, а може и да не. Това понякога са сложни политически решения. Ако имате 
доверие на правителството, може да му помагате да се отърве от опасните си зависимости - напразно, но благородно 
усилие. Но да отричате истината не е избор, бездействието също не е, когато върховенството на закона бива потъпквано в 
европейска държава. Това не е избор, това е съучастие." 
21:50 
"Хора, които демонстрират за европейските ценности, заслужават нашата солидарност в Европа," каза министърът по 
европейските въпроси на Германия Михаел Рот. Той коментира мнението, че дебатът ще засегне лично страната му, 
изразено в залата от Новаков. Добави, че дебатите могат да бъдат проблематични, но са важни. "Казвам това като човек, 
в чиято страна бе нападнат човек с юдейска вяра." Такива обсъждания не бива да се схващат като проблем за държавата, 
каза Рот. 
Министърът, чиято страна председателства Съвета на ЕС, увери, че около дебатите през ноември "Съветът няма да мълчи". 
По-рано еврокомисарят по въпросите на правосъдието Дидие Рейндерс припомни, че пет държави членки, сред които 
България, по азбучен ред, отново ще са теми на обсъждане. "Много думи, много документи, но няма дела. Уверявам ви, 
че ще използваме всички налични инструменти в България." 
21:42 
Ще продължим да работим по механизма за верификация и мониторинг, защото този механизъм не означава да се отмятат 
кутийки. Искаме да видим осезаеми резултати и устойчив положителен ефект в съдебната система и борбата с 
престъпността и организираната престъпност в България, каза накрая на дебата Вера Йоурова. 
Ще запазим механизма, защото българският народ проявява значителен интерес да продължи механизмът - защото 
българите нямат доверие и отправиха към нас посланието: продължете да следите какво се върши в България. Важно е да 
следваме поетия път. Ситуацията обаче изисква и ползотворно сътрудничество с българските власти, продължи зам.-
председателят на комисията. "Скоро ще започне да функционира европейската прокуратура, а България бе сред страните, 
активно участвали във формирането ѝ. Европейската прокуратура ще е активен принос на ЕС към борбата с европейски 
средства." 
21:38 
"Кой спира хората да протестират в България? Всеки ден в последните три месеца имаме доказателство за обратното," 
каза Андрей Новаков от ЕНП. 
Той нарече прекалени твърденията, отправени в залата, че в България се обгазяват деца, и поиска да няма партизация в 
дебатите в парламента. "Ще се оправим, когато спрем да изнасяме проблемите навън и започнем да ги решаваме сами. 
Да живее България," каза още Новаков. 
21:36 
От изказването на Елена Йончева се чу единствено, че "болката на България днес е болката на целия Европейски съюз." 
21:34 
Гуендолин Делбос-Корфийлд от Зелените поиска да се запази мониторингът по МСП върху България, защото е 
"единственият механидъм да се борим с корупцията", а страната получава пари, въпреки че в докладите за нея се отчитат 
нередности. 
21:32 
"Това не е дебат срещу България. Тази резолюция може да успее ако се основава на факти, а не на идеологически 
противоречия," каза Илхан Кючюк от ДПС. Той се застъпи за тезите на ДПС, че изборната кампания в България може да се 
води само на български. Той даде на председателя на групата на ЕНП Вебер пример, че ако реши да се кандидатира в 
България за длъжност, има два избора: или да плаща глоба, като говори на английски или немски, или "да правите 
кампания, без да говорите". 
Последва напрежение между Кючюк и Джамбазки, тъй като последният бе обвинен, че не говори за "касичката на ВМРО 
и златните паспорти", вероятно имайки предвид разкрития за схема за предоставяне на гражданство в България. 
Джамбазки реагира гневно и поиска Кючюк да бъде наказан. 
21:30 

https://www.dnevnik.bg/evropa/2020/10/01/4121452_komisiia_na_evroparlamenta_podkrepi_protestite_v/
https://www.facebook.com/544147635/posts/10157909053292636/?extid=0&d=n
https://www.facebook.com/544147635/posts/10157909053292636/?extid=0&d=n
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Нашата загирженост е кой притежава български медии, има и тесни връзки между медии и политици. Известни са ни 
случаи с журналисти, които са жертва на това. Комисията трябва да използва всички инструменти, за да продължи този 
диалог, каза Катарина Барли от "Социалисти & демократи". 
"Не повтаряйте тези грешки. От 10 г. сме тук и не виждаме напредък с Унгария," каза тя. 
21:28 
"Много тежи думи, които не могат да бъдат оставени без коментар. Този парламент не бива да бъде инструментализиран 
от една партия. Ние като демократи заставаме зад върховенството на закона," обясни евродепутатът от ЕНП АНдрей 
Ковачев в отговор на Дейли. 
21:26 
Управяващите в България правят каквото си знаят и "ви се смеят", каза Клеър Дейли, нашумяла с острите си изказвания за 
страната. Канцлерът "Ангела Меркел харесва (премиера) Бойко Борисов", а председателят на ЕНП Доналд Туск не би дал 
думата на единствения "опозиционен депутат в групата" (тя вероятно имаше предвид Радан Кънев, също от ЕНП, когото 
обаче не назова поименно). "Не мислите ли, че българите заслужават избори," попита още тя и сравни облагодетелстващия 
се по думите ѝ от европейска подкрепа елит "вампири". 
21:12 
И след почивката има проблем със звука, докато говори Ангел Джамбазки. 
21:06 
Бе обявена 10-минутна техническа пауза заради проблеми със звука. 
21:05 
Евродепутатът Даниел Фройнд от Зелените коментира посещението си в България за среща с различни политически сили 
и наблюдение на протестите: "Бях в София, чух, че злоупотребите са тревожни, че европейското финансово подпомагане 
влошава нещата," каза той. Обърна внимание, че съмнителни лица изкупуват "независими медии, а какво правим ние в 
ЕС? Какво виждат българите? Пореден доклад за върховенството на закона в ЕС." Независимо от изказванията на 
председателя на ЕНП Доналд Туск "това, което видя българският народ сега, не са решителни действия." 
Фройнд изрази притеснение, че парите от ЕС само захранват "черния хайвер на лакоми олигарси". 
21:01 
Евродепутатът от "Обнови Европа" Рамона Стругариу коментира България с думите, че в нея определени играчи, а и 
европейската помощ, "защитават една много добре изградена мрежа от хора, които злоупотребяват с демокрацията". 
"Нашият глас трябва да направи така, че да стане ясна разликата между една страна заложница и един свободен народ." 
20:53 
"Европейската комисия знае за протестите в България и внимателно следим ситуацията. Нека в началото подчертая нещо 
много важно - Комисията подкрепя правото да се протестира мирно. Мирните протести са упражняване на основно право 
във всички демократични държави и трябва изцяло да се спазва. Протестите показват, че гражданите демонстрират колко 
голямо е значението на независимо и ефективно правораздаване, както и на доброто управление," каза еврокомисар Вера 
Йоурова в началото. 
Известно ни е също заявлението на премиера Борисов за евентуална промяна на Конституцията. На този етап не е работа 
на Комисията да коментира детайли на предложените реформи, но сме готови да помагаме на България в процеса на 
реформи. Както казах през септември пред комисията LIBE всяка промяна в Конституцията трябва да премине през 
обширен и включващ дебат и да има достатъчно време за изработване на широк консенсус, за да се постигне 
необходимият баланс. Най-добрата практика е да се потърси мнението на спеиализирани институции като Венецианската 
комисия. 
Йоурова говори и за Механизма за сътрудничество и проверка, който според Европейската комисия се е доказал като 
инструмент в подкрепа на реформите. Тя повтори решението от октомври 2019 г., че България е постигнала напредък, 
достатъчен, за да покрие ангажиментите към времето на влизането на страната в ЕС. Сегашната ситуация, погледната от 
перспективата на институционалната и законодателна рамка, вече не е ситуацията от 2007 г. Освен това в доклада от есента 
на миналата година Комисията е посочила, че България се е ангажирала да осигури продължаващо прилагане на нужните 
реформи особено тези, свързани с независимостта на правосъдната система и борбата с корупцията. 
 
√ Нобеловата награда по медицина отива при учените, открили вируса на хепатит C  
Нобеловата награда по физиология и медицина отива при Харви Дж. Олтър, Майкъл Хотън и Чарлс М. Райс за откриването 
на вируса на хепатит C. Към момента на обявяването на наградата Майкъл Хотън все още не е знаел, че е спечелил, 
съобщиха на пресконференцията на Нобеловия комитет. Другите двама лауреати също не са очаквали новината и са били 
изненадани да я чуят, отбеляза водещият на церемонията. 
Откритията на тримата са спомогнали да се открие причината за преноса на хепатит по кръвен път след откриването на 
вирусите на хепатит А и B и да бъдат създадени кръвни тестове и лекарства, които са спасили милиони животи, обясняват 
от Нобеловия комитет. 
Първият пробив в борбата с тази болест е откриването на хепатитите А и B; но дори след идентифицирането им учените 
откриват, че голям брой пациенти развиват болестта след преливане на кръв. С работата си в US National Institutes of Health 
Харви Дж. Олтър и екипът му показват, че кръв от заразени с хепатит по този пациенти може да пренесе болестта и върху 
шимпанзета и откриват съществуването на неизвестна досега форма на болестта. 
Майкъл Хътън, с работата си във фармацевтичната компания Chiron, идентифицира това, което познаваме като вируса на 
хепатит C. Чарлс М. Райс, тогава учен във Вашингтонския университет в Сейнт Луис, успява да открие неизвестен преди 
регион в генома на вируса, който обяснява как той може да доведе до хронична болест. 



11 

 

Кои са тримата лауреати 
Харви Олтър е американец, работил в National Institutes of Health - държавната научна агенция на САЩ за биомедицински 
изследвания. Майкъл Хътън е британец, който в момента работи в Университета на Албърта в Канада. Чарлс Райс е 
американец, който до 2018 г. е бил директор на Центъра за изучаване на хепатит С в Университета "Рокфелер". 
 

 
© Nobel Prize @ Twitter 

 
Наградите тази година 
"През март и април се безпокояхме, че дори няма да успеем да изберем лауреати", каза Ларс Хайкенсен, изпълнителен 
директор на Нобеловата фондация, пред ДПА. Фондацията управлява средствата, оставени от учредителя на наградите, 
чието име носи. 
"Ние сме символ на науката, на мира - това са неща, които са много важни сега" - продължи той. 
Лауреатите тази година ще получат по-големи парични премии. За всяка награда са предвидени 10 милиона крони (1.1 
милиона долара), в сравнение с 9 милиона крони предишните години. 
Заради пандемията наградните церемонии в Осло и Стокхолм през декември ще са скромни. Банкетите бяха отменени, а 
лауреатите за медицина, физика, химия, литература и икономика ще получат отличията си у дома, а не в Стокхолм. 
Ограничен брой гости ще бъдат поканени на церемонията на награждаване на Нобеловия лауреат за мир в Осло, макар че 
още не е ясно дали самият награден ще присъства. През следващите дни ще бъдат обявени наградите за физика, химия, 
литература. Нобеловата награда за мир ще бъде обявена в петък, 9 октомври, в Осло. Икономиката, която не е сред 
оригиналните награди, е на 12 октомври. 
 
БНТ 
 
√ Предлагат детските добавки да са без подоходен критерий  
Детски добавки без подоходен критерий предлага социалният министър. Според Деница Сачева, ако предложението бъде 
прието, ще струва на хазната 398 млн. лв. 
Министърът каза, че в бюджета за следващата година най-голямото перо ще бъде социалната политика. По думите й се 
предвиждат повече пари за хората с увреждания и националните програми за заетост. 
Решение за осъвременяване на пенсиите ще бъде взето на коалиционен съвет, каза Сачева и допълни, че единственото 
сигурно към момента е, че пенсионерите ще получават по 50 лв. до края на март 2021 г. 
Удължаването на мярката 60/40 до края на годината ще струва около 400 000 лв. Ще бъдат запазени около 200 000 работни 
места. 
Още за мярката 60/40 и докога ще продължи вижте ТУК. 
 
√ Държавната администрация търси над 2200 стажанти  
2200 младежи могат да кандидатстват за стаж в държавната администрация. Документи за програмата "Старт 
в кариерата" се приемат до края на октомври в бюрата по труда в страната. 
Програмата е насочена към безработни младежи до 29-годишна възраст с висше образование. Те могат да работят в 
министерства, агенции и други държавни структури в продължение на една година. 
За 2021 г. обявените нови работни места са 2223. Най-търсени са младежите, завършили право - над 300, толкова са и 
свободните места за висшистите със специалност социални дейности. Свободните места в държавната администрация за 
завършилите икономически, финансови и счетоводни специалности са над 200, администрация и управление - над 150. 
В София обявените свободни места са най-много - близо 800. Следват Пловдив и Варна с над 100, Русе и Бургас - между 20 
и 65 работни места. В офисите на различни министерства и агенции извън областните градове са обявени над 500 работни 
места. 
МВР, МОН, АПИ, НОИ са сред институциите, които са обявили най-много нови работни места в цялата страна. 
 

https://bntnews.bg/news/udalzhavat-myarkata-60-40-do-31-dekemvri-2020-g-1077035news.html
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√ Започна посещението на Красимир Каракачанов в САЩ 
Красимир Каракачанов се е срещнал с Маркус Томи, който е директор по НАТО и европейските стратегически въпроси в 
Съвета за национална сигурност към Белия дом. 
На срещата е дадена висока оценка за напредъка в двустранното сътрудничество между София и Вашингтон. Каракачанов 
е връчил лично писмо от премиера Борисов до президента Доналд Тръмп. 
С корпорацията "Локхийд Мартин" е уточнено, че производството на българските Ф-16 върви по план. Каракачанов 
предстои да се срещне и със секретаря по отбраната Марк Еспър. 
 
√ Българската асоциация на заведенията: Оцелелите в нашия бранш внасят повече ДДС в сравнение с 2019 г. 
Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България заявяват своето несъгласие с начина, по 
който се тълкуват в публичното пространство данни за намаление на внесения данък добавена стойност. 
От сектора алармират, че браншът е платил повече за месеците юли и август 2020 г., в сравнение със същите месеци на 
2019 г. И припомнят, че намаляването на ДДС в бранша беше спасителна мярка за оцеляването на бизнеса и за запазване 
на десетки хиляди работни места. 
В позицията се казва, че в следствие на предприетите в страната противоепидемични мерки във връзка с кризата от COVID–
19 и страхът на много хора от масови събирания, оборотите в заведенията са спаднали с около 45%. 
Ричард Алибегов: Бързата реакция на правителството запази близо 70% от ресторантьорския бранш от фалит 
Месеците юли и август 2019 г. бяха едни от най-силните месеци в една изключително силна икономически година за 
секторите хотелиерство, рестораньорство и туризъм. След изтичането на извънредното положение, независимо от 
отварянето на заведенията, те работят в условия на редица ограничения и на практика с намален на 50% капацитет заради 
отстоянието на маси, ограниченията в по-големи прояви и други. Страната ни и към днешна дата се намира в извънредна 
епидемична обстановка, която е удължена до края на ноември. 
По данни на НСИ спадът на чужденците, посещаващи страната ни с цел почивка през август 2020 г. е над 80%. В мярката 
80/20 правителство взе решение допълнително да подпомогне ликвидността на фирмите като даде възможност да се 
кандидатства за финансова подкрепа само с декларирани като дължими данъци и осигуровки. Заплащането на тези 
данъци и осигуровки предстои да се извърши в следващите месеци. Предварителните данни сочат около 1/3 фалирали 
търговски дружества в бранша ни, се казва в изявлението. 
При наличието на всички тези факти намираме за логично номиналната стойност на платеното ДДС за месеците юли и 
август на 2020 г. да бъде по-ниска от тази за 2019 г. Когато се съберат всички гореизложени данни обаче става ясно, че 
останалите на пазара наши колеги са внесли повече, като процентно съотношение, в държавната хазна, в сравнение с 
миналата година, казват още от Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България. 
 
√ Бърнабич получи нов мандат за съставяне на правителство в Сърбия  
Досегашният сръбски премиер Ана Бърнабич получи нов мандат за съставяне на правителство, съобщи президентът на 
страната Александър Вучич. 
Решението Бърнабич да оглави новия кабинет е взето на заседание на управляващата Сръбска прогресивна партия. Вучич 
съобщи, че вече е подписал указа за нейното назначаване. 
Бърнабич е премиер на Сърбия от 29 юни 2017 г. Тя е първата жена премиер на западната ни съседка. 
 
Мениджър 
 
√ Компаниите, които получиха най-много финансова подкрепа по мярката 60/40 до момента  
Държавата е изплатила над 10 млн. лв. на Мини „Марица-изток“ само в рамките на един месец по програмата за запазване 
на заетостта 60/40, показват данните на Националния осигурителен институт.  Изплатените средства са само за 1 месец и 
по тях заплащане са получили близо 5700 служители на мините. Оказва се, че това е предприятието, на което държавата е 
изплатила най-голяма помощ от стартирането на икономическата мярка досега, показват изчисления на Мениджър Нюз. 
Това е така, въпреки че изплатените суми са само за един месец. 
„Български пощи“ например, които са получили третата най-голяма финансова подкрепа за запазване на заетостта, са 
получили 7,2 млн. лв., с които са подкрепени повече от работещите в мините – общо 6500 души. Но подкрепата за тях е 
била за два месеца – юли и август, показват още данните. 
В Топ 20 на компаниите, получили най-голяма подкрепа от държавата, влизат само три компании, които са получили 
подкрепа за един месец. Това са именно мините в Маришкия басейн, военния завод в Казанлък – „Арсенал“, който е 
получил 4,6 млн. лв. и българското подразделение на "Луфтханза Техник Груп" за ремонт и поддържка на самолети 
„Луфтханза техник България“, на които са били изплатени малко над 2 млн. лв. 
 

  Предприятие Работни 
места 

Изплатена 
помощ 
(лв.) 

За 
месец 

1. Мини Марица-изток 5680 10,806,893 07 

2. Идеал Стандарт-Видима 2676 7,685,928 07 и 08 
3 . Български пощи 6486 7,231,144 07 и 08 

4. Арсенал 5188 4,638,639 07 

https://bntnews.bg/news/richard-alibegov-barzata-reakciya-na-pravitelstvoto-zapazi-blizo-70-ot-restorantyorskiya-bransh-ot-falit-1075143news.html
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5. Интегрейтид Микро-
Електроникс България 

1980 3,787,226 07 и 08 

6. Пашахбаче България 1560 3,314,097 07 и 08 

7. Палфингер 
Продукционстехник 
България  

1170 3,029,673 07 и 08 

8. Е. Миролио 1256 2,567,657 07 и 08 

9. М + С Хидравлик 1067 2,308,117 07 и 08 

10. Евро геймс технолоджи 695 2,084,854 07 и 08 

11. Луфтханза Техник 1116 2,071,557 07 

12. Витте Аутоматив България 814 1,994,002 07 и 08 
13. Албена 1869 1,756,367 07 и 08 

14. Тракия Глас България 549 1,511,239 07 и 08 

15. Серта България 564 1,319,613 07 и 08 

16. Шишеджам Аутомотив 
България 

604 1,295,952 07 и 08 

17. Свилоцел 453 1,253,079 07 и 08 
18. Нурсан отомотив 919 1,240,094 07 и 08 

19. Хидрострой 450 1,209,091 07 и 08 

20. Монтюпе 549 1,052,584 07 и 08 

 
Данните също така показват, че сред компаниите с най-голяма държавна помощ,  най-високи са били плащанията средно 
за един човек отново в Мини „Марица-изток“. Трите рудника Трояново-1, Трояново-3 и Трояново-север са получили 
средно по 1900 лв. на човек в рамките на един месец. Те са получавали по-голяма помощ на едно работно място в 
сравнение с технологични компании като „Луфтханза техник България“ и „Евро геймс технолоджи“. 
 

  Компании с най-голяма помощ за 1 работно 
място (лв.) 

  (за дружества, получили над 500 хил. лв.) 

1 Мини 
"Марица-
изток" 

1902 

2 Луфтханза 
техник 
България 

1856 

3 Фрапорт 
туин стар 
еърпорт 
мениджмънт 

1702 

4 Евро геймс 
технолоджи 

1555 

5 Идеал 
Стандарт 
Видима 

1496 

6 Свилоцел 1540 

7 Тракия Глас 
България 

1439 

8 ВСК 
Кентавър-Из 
Динамика 

1522 

9 Етем Гестамп 
Алуминиум 
Екстружънс 

1503 

10 Елтрейд 1430 

 
Общо за юли и август държавата е изплатила 151 млн. лв. за запазване на заетостта в предприятията. 
 
√ Допълнителни финанси ще има за общинските болници  
За следващата година ще има допълнителен финансов ресурс за спешните отделения, за отделенията за психичноболни 
пациенти, за отделенията за специфични и неспецифични белодробни болести, за отделенията за лечение на 
коронавирусна инфекция. Това каза пред журналисти министърът на здравеопазването Костадин Ангелов, който присъства 
на откриването на учебната година в Медицински университет - София. По думите му ще бъде разпределен и 
допълнителен фиансов ресурс, насочен специално към общинските болници, информира БТА.  
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Продължават разговорите с министъра на финансите и търсим устойчивост на всички онези увеличения на трудовите 
възнаграждения на служителите, които бяха на първа линия и тя ще бъде осигурена, допълни той. По думите му 
работещете на първа линия ще получават бонуси докато има извънредна епидемична обстановка. 
Министър Ангелов увери, че ежедневно се проследяват данните от Единния информационен портал за разпространението 
на COVID-19 и засега не се налага промяна в противоепидемичните мерки, които действат на територията на България. 
"Здравната ситема е обезпечена с достатъчно легла и медици. За последните дни заетостта на болничните легла за лечение 
на пациенти с коронавирусна инфекция е увеличена от 10 на сто на 11 на сто, а в интензивните отделения - от 4 на 4.8 на 
сто", посочи министър Ангелов. 
 
√ Въпреки кризата: Водещи работодатели ще търсят активно нови кадри през октомври  
Въпреки кризата, породена от пандемията от коронавирус и довела до повишаване на безработицата и осезаемо 
намаляване на новите предложения за работа, десетки водещи компании и в момента търсят своите нови служители и 
стажанти. 
За да улесни бизнеса и специалистите в търсенията им, пионерът в организирането на кариерни събития у нас, JobTiger, 
организира този месец четири събития на живо (в 4 академични града с технически университети) и едно изцяло онлайн - 
възможност безопасно и лесно да се включите от всяка точка на света. 
Дни на кариерата: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг 2020 са насочени към тези, които искат да се развиват в областта на 
информационните технологии и телекомуникациите и към всички, които владеят чужди езици и желаят по-добра 
реализация на знанията и уменията си. 
Единадесетото издание на Дни на кариерата: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг ще стартира в София на 8 октомври от 10 ч – 
в НДК, ет. 5. Следват още три форума на живо: в Пловдив на 12 октомври – Пловдивски панаир, Конгресен център; във 
Варна на 14 октомври – Rosslyn Hotel Dimyat и в Габрово на 20 октомври – Технически университет, Библиотека. 
На 21 октомври от 11:00 до 17:00 ч. часа изцяло онлайн ще се проведе и Виртуален ден на кариерата в секторите ИТ, 
Комуникации и Аутсорсинг, където кандидатите имат възможност за онлайн профил при регистрация. Така тет не само 
могат  да избират с коя фирма да разговарят, а и самите специалисти по подбор имат възможност да се запознаят с 
уменията и знанията на кандидатите и да се свържат с тях. 
Проактивното участие на работодателите е новост за онлайн кариерните форуми и иновация, която въвежда JobTiger. 
Очакванията са това да доведе до още по-ползотворни контакти и разкриване на нови възможности както за бизнеса, така 
и за търсещите работа. 
Входът за всички събития е безплатен за посетители. Необходима е единствено предварителна регистрация 
на: it.careerdays.bg 
Организаторите уверяват, че събитията на живо ще бъдат проведени при спазване на всички разписани мерки за сигурност! 
Подробности за програмата на изложенията и пълен списък на фирмите, които ще търсят кадри на Дни на кариерата: ИТ, 
Комуникации и Аутсорсинг 2020 ще откриете тук. 
 
√ България е сред страните в света без нито една екологична заплаха  
България е една от малкото страни в света без нито една сериозна екологична заплаха. Това поне показват анализите на 
глобалния тинк-танк Институт за икономика и мир в техния годишен доклад за Екологичните заплахи „Ecological Threat 
Register 2020”. 
Институтът за икономика и мир е базиран в Сидни, Австралия и едно от най-влиятелните му изследвания е Глобалния 
индекс на мира (Global Peace Index). Той си партнира в изследванията с редица организации, включително НАТО, 
Световната банка, ООН и Организацията за възстановяване и развитие.  
Освен нашата страна другите държави без нито една екологична заплаха според доклада са Коста Рика, Ел Салвадор, 
Финландия, Гуана, Исландия, Ирландия, Литва, Черна гора, Нова Зеландия, Панама, Парагвай, Швеция, Швейцария, 
Великобритания и Уругвай. 
Докладът разглежда 7 основни екологични заплахи в 157 независими държави и територии. Това са неконтролируем ръст 
на населението, недостиг на вода, недостиг на храна, наводнения, засушавания, циклони, високи температури и 
повишаване на морското равнище. Така например пред Германия съществува риск от наводнения, a Катар е изправен пред 
недостиг на прясна вода и риск от рязко покачване на температурата. Най-много рискове - 6 - има в Афганистан. 
 

https://careerdays.bg/bg/it-careerdays/arhive
https://careerdays.bg/bg/it-careerdays
https://careerdays.bg/bg/it-careerdays
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2020/09/ETR_2020_web-1.pdf
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2020/09/ETR_2020_web-1.pdf
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За голям риск от недостиг на вода се счита тогава, когато страната използва повече от 40% от своите водни запаси в рамките 
на една година. Според анализа повече от 2,6 млрд. души по света живеят в такива държави. Най-осезаем е проблемът с 
водата в Северна Африка и Близкия изток, където за 18 от 20 държави има такъв риск. 
В доклада се счита за катастрофичен риск с храната, когато 25% от населението е недохранено. Най-голям риск с храната 
има в 18 страни от субсахарска Африка. 
 

Страни с най-голям риск от прекомерно нарастване 
на населението (млн. души) 

    Население 
2020 г. 

Прогноза 
2050 г. 

% 
ръст  

1 Нигер 24,2 65,6 171% 

2 Ангола 32,9 77,4 136% 

3 Сомалия 15,9 34,9 120% 

4 ДР Конго 89,6 194,5 117% 

5 Танзания 59,7 129,4 117% 

6 Мали 20,3 43,6 115% 

7 Бурунди 11,9 25,3 113% 

8 Замбия 18,4 39,1 113% 

9 Мозамбик 31,3 65,3 109% 

10 Буркина 
Фасо 

20,9 43,4 108% 

Източник: ООН, 
IEP 

      

 
Най-широкоразпространеният риск е наводнението, което обхваща 60% от всички изследвани държави.   
Според доклада най-силно повлияната от климатични катаклизми държава е САЩ. Там в периода 1990 – 2019 г. са били 
регистрирани 14 засушавания, 20 случая на рекордно високи температури, 145 наводнения, 444 бури и 81 природни 
пожари. Това прави общия брой катаклизми в САЩ 704. След тях в класацията се нареждат Китай (560 катаклизми в 
разглеждания период), Индия (375), Филипините (349) и Бангладеш (196). 
През 2019 г. обаче най-много хора, които е трябвало да бъдат евакуирани поради климатични катаклизми, е имало в Индия 
– малко над 5 млн. души,  следвана от Филипините 4,1 млн. души, Бангладеш 4,08 млн. души, Китай 4 млн. души и САЩ 
920 хил. души. 
 
√ Хайко Маас: Брекзит без сделка е безотговорност  
Пандемията направи сделката за Брекзит по-нужна от всякога и провалът ѝ ще означава безотговорност. Това смята 
външният министър на Германия, Хайко Маас, цитиран от Politico. 
Коронавирусът е причина преговорите с Лондон да станат „дори по-трудни“, но и „направи споразумението дори по-
необходимо“, заяви министърът след среща с главния преговарящ от страна на ЕС, Мишел Барние, в Берлин. „С днешните 
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здравни и икономически предизвикателства хората от двете страни трябва да нагърбят достатъчно, затова би било 
напълно безотговорно да ги натоварваме в това положение в допълнителни проблеми при вариант без сделка“, коментира 
Маас. 
Според него решението за бъдещия режим на границите между Ирландия и Северна Ирландия, както и честната 
конкуренция и обединението на вътрешния пазар на ЕС са изключително важни, а вратата за „близки и амбициозни 
партньорства“ с Великобритания остава отворена. 
По-рано днес Барние се срещна и с германския канцлер Ангела Меркел. 
Миналата седмица британският премиер Борис Джонсън и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен 
се договориха за ускоряване на преговорите за Брекзит. 
 
√ Френският държавен дълг се е увеличил с 6500 евро/човек по време на пандемията  
Публичният дълг на Франция е нараснал значително поради пандемията от коронавируса и съпътстващата я икономическа 
криза, като се е увеличил с 6500 евро на гражданин. Това заяви в интервю за Le Parisien ръководителят на Сметната палата 
на страната Пиер Московиси, информира Агенция "Фокус".  
„Преди пандемията държавният дълг е бил около 2 400 милиарда евро, тоест почти 100% от БВП. Но във връзка с 
разходите, направени поради кризата в здравната система, както и последиците от икономическата криза, тя се е 
увеличила с около 6500 евро по отношение на гражданин. Това показва мащаба на проблема. Не трябва да го 
подценяваме“, казва Московиси.  
Според него, френската икономика претърпява „мощен шок“, тъй като правителството е трябвало да въведе 
„безпрецедентни" мерки за борба с пандемията и подкрепа на гражданите, но Сметната палата не поставя под съмнение 
политиките на властите. 
„Изключителните времена изискват изключителни мерки. Трябваше да спасим икономиката и да запазим социалната 
сплотеност. Но това прави мисията на Сметната палата още поважна - в крайна сметка, за да похарчите много, трябва да 
харчите правилно“, подчерта ръководителят на Сметната палата на Франция.  
Както Московиси обясни пред Le Parisien, задачата на правителството е да търси начини за намаляване на публичния дълг 
в средносрочен план, тъй като той е рисков фактор за икономиката и заплашва да се превърне в „тежест“ за бъдещите 
поколения. По думите му, Сметната палата вече е поискала от законодателите да работят по планиране на публичните 
разходи, „начертаване на траектория за няколко години“, а съответният законопроект ще бъде представен през пролетта 
на 2021 г.  
Запитан кой ще плати тази сметка, ръководителят на Сметната палата казва: „Някои вероятно мечтаят да отпишат 
публичния дълг, но това ще доведе до сериозни загуби за вложителите, така че не мисля, че това ще се случи. Други 
очевидно се надяват на монетизиране на дълга, но дори ако Европейската централна банка предприема сериозни стъпки 
в това отношение, човек трябва да разбере, че нейните правомощия и ресурси не са неограничени. И накрая, някой залага 
на преразпределението на дълга като част от паневропейския план за икономическо възстановяване. Този план ще бъде 
основен пробив, но остава ограничен начин. Накратко, винаги ще имаме дълг. Това е неизбежно и разумните граждани на 
страната разбират това. Дългът може да бъде облекчен, плащанията отложени и регулирани по някакъв начин, но в крайна 
сметка той трябва да бъде платен. През следващото десетилетие почти сигурно ще имаме по-висок национален дълг, 
отколкото преди пандемията на коронавируса. Вече свикнахме с този вирус и живеем с него - ще свикнем и с дълговете“.  
Московиси предупреди, че Париж ще трябва да предприеме определени мерки. „Най-важното тук е нашата колективна 
воля: ще трябва да пестим средствата си, да върнем икономиката към растеж и в средносрочен план да поемем контрола 
върху държавните разходи. В противен случай националният дълг може да нарасне рязко до 140% от БВП“, казва 
ръководителят на Сметната палата на Франция пред Le Parisien. 
 
√ Бизнес лидери от 20-те най-големи икономики призовават за спешни реформи на световната икономика  
Световната икономика е изправена пред най-тежката криза от 100 години насам, като рисковете ще останат завишени, ако 
не бъдат въведени спешни реформи по време на срещата на върха на Г-20 в Саудитска Арабия, която ще се проведе само 
виртуално на 21 и 22 ноември. За това предупреждават от групата Business Twenty (Б20), в която влизат водещи бизнес 
лидери от страните членки на 20-те най-силни икономики. 
„Световната икономика е в най-лошото си състояние от век насам. Това е предизвикателство, но и възможност да изградим 
нещо по-добро, като за целта политиците и бизнес лидерите трябва да предприемат спешни мерки“, коментира 
председателят на групата Юсуф Ал-Бениан. 
Групата Б20 призовава лидерите от Г-20 да предприемат „смели и широкообхватни“ мерки за стабилизиране на 
икономическото възстановяване след пандемията. От групата подчертават, че търговското напрежение, политическата 
несигурност, геополитическите конфликти и финансовата уязвимост са основните рискове пред световната икономика. 
„Бизнесът носи отговорност и има голяма роля за изграждането на икономика, която е социално приобщаваща и устойчива 
от гледна точка на околната среда“, коментира Ал-Бениан. 
Саудитска Арабия е първата държава от региона на Близкия изток и Северна Африка, която ще бъде домакин на срещата 
на върха на Г-20. Събитието събира лидерите на най-големите икономики в света за разглеждане на финансови и социално-
икономически проблеми. 
От Б20 представиха днес 22 предложения за Г20. Всяко едно от тях попада в една от три основни категории – овластяване 
на хората, опазване на планетата и откриването на нови хоризонти: 
Овластяването на хората 
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В тази категория от Б20 имат 10 предложения, които целят ускоряването на усилията за овластяването на жените и младите 
хора в бизнеса, както и за изграждането на работна сила, която е устойчива на технологични, здравни и икономически 
рискове. От групата призовават и за увеличени на финансирането на програмите за устойчиво развитие и икономическа 
диверсификация. 
Групата призовава Г-20 да подсили търговското сътрудничество и инвестиционната система чрез премахване на 
протекционистки мерки, осигуряването на подкрепа за свободните пазари както и „налагането и подобряването на 
правилата за гарантиране на равнопоставеност в световен мащаб“ чрез институции като Световната търговска организация 
( СТО). 
„Бизнес общността твърдо подкрепя стабилната многостранна система за търговия, която се оповава на СТО“, казават от 
групата. „Системата обаче изправена пред криза, която е изострена от пандемията от COVID-19“, добавят те. 
Опазване на планетата 
От Б20 имат три предложения за насърчаване на растежа в тази категория. Те искат лидерите от Г-20 да поемат ангажимент 
за превръщане на водещите икономики в въглеродно неутрални през втората половина на века, а за предпочитане и до 
2050 г. 
„Планетата ни е под по-голям натиск, отколкото по време на който и да е било друг период в човешката история“, 
коментират от групата. 
Откриването на нови хоризонти 
В тази категория Б20 дава 9 предложения, които се фокусират върху подобряването на средата за финтех индустрията и 
използването на новите технологии за управление на рисковете, свързани с корупцията и измамите. 
Групата препоръчва инвестиции в дигиталната инфраструктура, включително в 5G мрежите, изкуствения интелект и 
„интерната на нещата“. По-конкретно, Б20 иска „всеобхватно и балансирано споразумение в рамките на СТО“. 
Предложенията ще бъдат представени официално по време на виртуалната среща на Б20 на 26-27 октомври. 
От групата казват, че превръщането на тези предложения в реалност ще „предпази стабилността в краткосрочен план и ще 
повиши брутният вътрешен продукт на страните от Г-20 с повече от четири процента в дългосрочен план. 
 
√ Ръст на борсите в Европа на фона на добрите новини за здравето на Тръмп  
Oсновните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха повишения в ранната търговия в понеделник на 
фона на позитивните новини за здравето на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 записа ръст от 2,39 пункта, или 0,66%, до 365,08 пункта. Подиндексите на енергийния 
сектор - SXEP, на туристическият – SXTP, на банковият – SX7P и на автомобилният – SXAP се повишиха съответно с 1,60%, 
1,87%, 1,17% и 1,61%. 
Немският DAX напредна с 87,55 пункта, или 0,69%, до 12 776,59 пункта.  Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 
отчете ръст от 87,55 пункта, или 0,69%, до 5 942,97 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи с 29,4 пункта, или 0,61%, 
до 4 794,64 пунта. 
Докторите, отговарящи за лечението на Тръмп, заявиха, че здравословното му състояние се подобрява и че той може да 
може да се върне в Белия дом скоро. Външни наблюдатели обаче смятат, че ситуацията е по-тежка. 
„Ако той се възстановява сравнително добре, това носи стабилност, тъй като по-сериозното заболяване и неспособността 
на Тръмп да води президентска кампания биха създали много въпроси“, коментира Тийве Мевисен, старши пазарен 
икономист от Rabobank. 
„Над пазара обаче са надвиснали и други несигурности“, заяви той, визирайки втората вълна от COVID-19 в Европа, 
рисковете около Брекзит и напрежението между САЩ и Китай. 
Акциите на британската Cineworld се сринаха с 30,76%, след като втората най-голяма киноверига в света съобщи, че ще 
затвори всичките си кина в САЩ и Великобритания по-късно тази седмица. 
Книжата на енергийните гиганти Shell и Total поевтиняха с 1,83% и 2,18%, след като цените на суровия петрол скочиха на 
фона на успокояването на страховете относно здравето на Тръмп. 
Междувременно общият индекс на мениджърите по доставките (PMI) за Еврозоната, изготвян от IHS Markit, падна до 50,4 
пункта през септември спрямо 51,9 пункта през август. Индексът, който е възприеман като добър показател за 
икономическото здраве, обаче остана над границата от 50 пункта, разделяща свиването от растежа. Проблем обаче се 
оказва представянето на сектора на услугите. Индексът PMI за сектора на услугите се е понижил до 48 пункта през 
септември срещу 50,5 пункта през август. 
Загуби в САЩ в края на седмицата 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха понижения в петък, след като положителната проба на 
американския президент Доналд Тръмп за коронавирус даде тласък на притесненията за предстоящите избори в САЩ в 
условията на пандемия, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи със 134,09 пункта, или 0,48%, до 27 682,81 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 отчете спад от 32,36 пункта, или 0,96%, до 3 348,44 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq регистрира изтри 251,49 пункта от стойността си, или 2,22%, достигайки ниво от 
11 075,02 пункта. 
Акциите на авиопревозвачите поскъпнаха, след като председателят на Камарата на представителите Нанси Пелоси 
призова компаниите да отложи съкращаването на работни места, уверявайки ги, че финансовата подкрепа за сектора ще 
дойде скоро. Акциите на  American и United Airlines поскъпнаха съответно с 3,34% и 2,36%. 
По-рано в петък Пелоси заяви, че положителната проба на Тръмп за коронавирус е променила динамиката на преговорите 
за пакета от стимули за икономиката, като добави, че представителите на Конгреса трябва да намерят компромис и да 
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стигнат до сделка. В четвъртък Камарата на представителите одобри пакет от 2,2 трлн. долара за подпомагане на 
икономиката и американците, докато финансовият министър  Стивън Мнучин предлага пакет в размер на 1,6 трлн. долара. 
Диагнозата на президента внесе допълнителна несигурност около изборите за държавен глава на 3 ноември. Тя също така 
поднови опасенията от втора вълна от вируса, която може да забави възстановяването на американската икономика. 
Технологичният сектор поведе загубите в петък, като книжата на Apple, Amazon, Microsoft и Facebook  поевтиняха съответно 
с 3,23%, 2,99%, 2,95% и 2,51%. Технологичните компании може да бъдат подложени на натиск ако кандидатът на 
демократите за президент Джо Байдън спечели изброите и изпълни обещанието си да повиши корпоративния данък и да 
затегне регулаторните мерки. 
Негативно на пазара се отразиха и данните за пазара на труда. През септември са били добавени 661 000 работни места в 
САЩ спрямо очакванията за ръст от 850 хил. работни места. 
Повишения в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския приключиха първата сесия за седмицата в 
зелената зона на фона на информацията, че здравословното състояние на Тръмп се подобрява, предаде Маркетоуч. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 282,24 пункта, или 1,23%, до 23 312,14 пункта. Акциите 
на Subaru, Central Japan Railway и Dai-ichi Life Holdings поскъпнаха съответно с 3,68%, 6,22%, и 4,73%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 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 добави 308,73 пункта към стойността си, или 1,32%, достигайки ниво от 23 767,78 пункта. Книжата на технологичните 
компании Tecent, Xioaomi и Sunny Optical поскъпнаха съответно с 2,63%, 1,71%. 
В Южна Корея Kospi напредна с 30,11 пункта, или 1,29%, до  2 358 пункта. 
Австралийският показател ASX 200 се повиши със 150,1 пункта, или 2,59%, до 5 941,6 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете ръст от 0,75 пункта, или 0,18%, до 421,08 пункта. BGBX40 се понижи с 0,25 пункта, или 0,26%, до 95,50 пункта. 
BGTR30 изтри 1,62 пункта от стойността си, или 0,34%, достигайки ниво от 472,66 пункта. BGREIT напредна с 0,15 пункта, 
или 0,11%, до 135,30 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Боряна Димитрова: Електоралните нагласи в момента са като плаващи пясъци  
Ако изборите са сега парламентът ще бъде доста шарен, но той ще бъде шарен когато и да са изборите - предсрочни или 
редовни, коментира Боряна Димитрова от „Алфа Рисърч" в предаването „Тази сутрин". Тя коментира национално-
представително проучване на агенцията, проведеното от 21-и до 30-и септември сред 1031 пълнолетни граждани. Според 
данните около две трети от пълнолетните българи продължават да подкрепят протестите. Едва около 14 на сто категорично 
не ги подкрепят. 
Ако изборите бяха следващата неделя, запитаните в изследването изпращат шест партии в следващия парламент. ГЕРБ 
води на БСП, но с под процент. Трета е партията на Слави Трифонов - „Има такъв народ". В Народното събрание влизат 
още: ДПС, Демократична България и Изправи се. Бг. Обединените патриоти, вече без „Атака", се оказват на границата. 
Най-много - 44 на сто - събира мнението, че е необходима незабавна оставка, последвана от предсрочни избори. Почти 
25% смятат, че може да бъде съставен нов кабинет в рамките на този мандат. 31% подкрепят мандат на Бойко Борисов до 
край. 
Първи по личен рейтинг според проучването е Слави Трифонов. Следва го Мая Манолова. Бойко Борисов, Корнелия 
Нинова и Христо Иванов се нареждат трети, четвърти и пети. 
Проучването показва, че имаме нестабилни нагласи - малко плаващи пясъци по поредица от показатели, включително и 
електоралните нагласи. Изходът е дълбоко неясен и това създава тази несигурност в електоралните нагласи, отбеляза 
Боряна Димитрова. Според нея много различни са политическите сили. Ако за ГЕРБ и БСП обществото има своите 
представи, знае кои са им лицата и лидерите, то има и тотално неизвестни. За "Има такъв народ" не знаем каква програма 
и какво лице ще има, посочи тя. 
По думите на Димитрова това важи и за фигурата на Мая Манолова, но според проучването лидерите на двете най-неясни 
политически сили имат най- голям политически рейтинг. Имали сме и друг път лица, които се втурват на политическата 
сцена - те събират върху себе си фокуса на очакванията, после обаче идва отрезвяването в реалното политическо действие, 
коментира Боряна Димитрова. Има един оптимистичен прочит, че подкрепата за партията ще продължи да расте до 
рейтинга на лидера. Има обаче и един по-реалистичен прочит - подкрепата за лидера се установява близо до тази за 
лидера, посочи още тя. 
При „Има такъв народ" степента на мобилизация е много по-ниска отколкото при други партии. Търсят се нови политически 
лица, този рейтинг е отражение на това, смята Боряна Димитрова. 
Протестите започнаха със силна демократична и модернизационна заявка, но по начина, по който се развиха те дадоха 
тласък на популистко - леви проекти. Това, което е голямото предизвикателство е дали ще се появи силна алтернатива на 
ГЕРБ от дясно, отбеляза Боряна Димитрова. 
 
√ МТСП предлага: Над 2 минимални заплати за част от социалните работници  
Над два пъти минималната работна заплата да получават част от социалните работници от услугите, финансирани от 
държавния бюджет, предлага социалното министерство. В публикуваните за обсъждане критерии за формиране на 
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техните заплати е предвидено обвързване с минималната за страната работна заплата, като промяната трябва да влезе в 
сила от началото на 2022 ра година: 
"Законът за социалните услуги задължава да се приемат критерии за формиране заплатите на социалните работници от 
услугите. Те ще бъдат диференцирани, като за ръководителите на дневни центрове или 24-часови услуги, месечната 
заплата ще е от 180 до 250 на сто от минималната, а за основните и препоръчителни специалисти, които пряко предоставят 
услугата на хората - от 150 до 220 на сто от минималната заплата, пак в зависимост от вида на услугата. Най-високо ще е 
заплащането в интегрираните здравно-социални услуги за деца и възрастни. 
Предвидено е още за тези, които полагат грижа за хора с агресивно поведение и с нужда от постоянно медицинско 
наблюдение, заплатите да се завишават допълнително с до 30%. 
По данни на Агенцията за социално подпомагане, в момента над 16 000 социални работници са заети в услугите и се грижат 
за над 36 000 потребители." 
 
√ Софиянци избират кои проекти да бъдат реализирани от общината 
Гражданите ще избират чрез гласуване проектите, които да бъдат реализирани от Столичната община. Това обяви кметът 
Йорданска Фандъкова по време на представянето на проектната сесия по най-новата програма на общината "София 
избира", която ще бъде реализирана догодина. Програмата ще разполага с бюджет от 1,5 млн лева.  
За финансиране по новата програма могат да кандидатстват идейни проекти с реализация в градска среда, които, след 
одобрение, ще станат част от инвестиционната програма на общината за догодина. Новото е, че подборът ще бъде 
направен от гражданите, обясни столичният кмет Йорданка Фандъкова: 
"Нашата идея, по примера на Париж и други европейски градове, е за пряко участие на гражданите при избора на проекти, 
които да бъдат реализирани от общината. Т.е. гражданите предлагат и избират, а общината реализира тези проекти". 
Срокът за подаване на идейни проекти е 25 октомври. Проектите, които ще бъдат финансирани, ще бъдат избрани до края 
на ноември чрез пряко гласуване на страницата на Столичната община". 
 
√ 10 държави от ЕС са в „червена зона“ на заразата  
На епидемиологичната карта на Европейския съюз в т.нар червена зона сега се намират 10 държави, в които броят на 
хората, заразени с новия коронавирус, надвишава 120 на 100 000 жители. 
Испания (319 случая на 100 000 жители през последните две седмици), Чехия (303), Франция (245), Холандия (231), Белгия 
(206) са в „червената зона" на картата на Европейския център за предотвратяване и контрол на инфекциите. Още там са 
Люксембург (161), Исландия (158), Унгария (129) и Дания (128), и сега към тях се присъединява Обединеното кралство 
(135). 
Обединеното кралство надхвърли границата от половин милион потвърдени случая на инфекция с COVID-19, а британските 
здравни служби съобщиха за 22 961 нови потвърдени случая вчера. 
Четири други държави са определени като „изложени на риск", когато става въпрос за увеличаване на броя на пациентите 
с COVID-19, а именно Румъния (116), Австрия (114), Словакия (106) и Ирландия (105). 
 
√ Учени прогнозират ново „преселение на народите“  
Широк резонанс в Европа получи публикуваният през септември доклад „Списък на екологичните заплахи-2020" (Ecological 
threat register-2020), в който се прогнозира катастрофален сценарий на „преселение на народите" в резултат на 
климатичната криза, както и недостиг на вода и храна в страните от Азия и Африка. 
Докладът е изготвен от международни изследователски центрове - Института за икономика и мир (IEP), както и Института 
за климат и мир. Публикацията съвпада с петата годишнина от „голямата" бежанска криза от 2015 г., която разтърси Европа. 
Докладът е проникнат с чувството за заплаха, висяща над света и западната цивилизация на първо място, проблемът с 
бежанците е тясно свързан с изключително спешната тема за околната среда, пише руският портал ИноСМИ, цитиран от 
Агенция „Фокус". 
Основни констатации от доклада: 
В резултат на екологичната криза броят на „климатичните" бежанци в света може да достигне 1,2 милиарда души до 
средата на века. 19 държави вече са станали огнища на повишен миграционен риск на фона на задълбочаващата се 
екологична криза. Сред тях са Афганистан, Сирия, Ирак, Индия, Пакистан и Чад. Най-голямата екологична заплаха надвисва 
над страните от Субсахарска Африка, Близкия изток и Северна Африка, където се отбелязва и най-високата раждаемост в 
света. До 2040 г. до 5,4 милиарда души - повече от половината от световното население - ще живеят в 59 държави с остър 
недостиг на вода, включително „демографските гиганти" Индия и Китай. До 2050 г. 3,5 милиарда души ще страдат от 
недостиг на храна, което е с 1,5 милиарда повече от днес. Борбата за ресурси, липсата на вода и храна неизбежно ще 
създаде експлозивна социална ситуация в страните от Азия и Африка, което ще доведе до масивни миграции на 
населението към развитите страни. 
Авторите на доклада стигат до извода, че 
над милиард души вече живеят в страни, които по принцип не са в състояние да издържат на новите екологични 
заплахи 
и именно те ще станат източник на масови миграции през следващите 30 години.Най-висок миграционен потенциал имат 
страните от Африка, Близкия и Средния Изток и Централна Америка. Именно в тези страни промените в околната среда и 
природните бедствия вероятно ще доведат до масово изселване на населението, което ще застраши регионалната и 
глобалната стабилност. Мигрантските потоци ще потекат предимно към Европа и Северна Америка, където екологичната 
ситуация ще бъде много по-добра. 
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Европа вече се сблъска с голяма миграционна криза през 2015 г., когато два милиона души, предимно от разкъсваните от 
войни Сирия и Ирак, се изляха на стария континент. Вълните на новото преселение неизбежно ще изострят политическата 
и социална ситуация в развитите страни. 
Стив Килели, основател и директор на Института за икономика и мир, заяви в тази връзка: 
„Екологичните промени и изменението на климата представляват сериозно предизвикателство за глобалния мир. 
Ако не се предприемат спешни действия, недостигът на вода и храна ще се влоши значително през следващите 30 години, 
което ще доведе до социални протести, бунтове и въоръжени конфликти. Настоящата епидемия от Covid-19 вече показа 
колко лесно е да се нарушат връзките в световните хранителни вериги".Екологичните заплахи ще бъдат особено силни в 
страни с висок процент на плодовитост като Нигерия, Ангола, Буркина Фасо и Уганда. Те вече страдат от липса на ресурси 
и нарастваща бедност. 
Институтът изтъкна следната група проблеми: 
Липса на храна. Търсенето на храна в световен мащаб ще се увеличи с 50% до 2050 г., докато населението на света ще 
нарасне с 3,5 милиарда души. Без решение на хранителния проблем в световен мащаб в много региони ще се появят 
продоволствени проблеми, предимно в Африка. 
Недостиг на вода. През последното десетилетие броят на конфликтите в света, свързани с борбата за водни ресурси, се е 
увеличил с 270%. Говорим предимно за Йемен и Ирак, но десетки страни вече са въвлечени в борбата за водни ресурси, 
включително Египет, Етиопия, Индия, Пакистан и Китай. Проблемът с водоснабдяването е остър в почти всички страни от 
Близкия изток, Северна Африка, Южна Азия и дори в редица европейски страни, като Испания и Гърция. 
Природни бедствия. Глобалното затопляне, сушите, земетресенията, ураганите и наводненията засягат все повече живота 
на хората в развиващите се страни, което води до миграция и бягство до пренаселените градове, които се превръщат в 
огнища на социални конфликти.Докладът за екологичните и миграционните заплахи беше посрещнат с враждебност от 
представители на либерални и правозащитни организации в Европа, 
които го разглеждат като „алармистски" опит за предотвратяване на приема на бежанци в развитите страни. Либералите 
обвиниха авторите на документа в „антинаучни методи". Фактите обаче говорят сами за себе си: докладът се основава на 
надеждни статистически данни от Центъра за мониторинг на миграцията, включително тази, причинена от екологични и 
политически фактори, обясняват от редакцията на портала. 
 
√ Папа Франциск: Пандемията окончателно дискредитира пазарния капитализъм  
Ватиканът публикува подписаната от папа Франциск енциклика, в която той излага визията си за света след COVID-19, който 
трябва да бъде изграден върху солидарността, братството и грижата за околната среда, предаде Асошиейтед прес. Според 
главата на Римокатолическата църква пандемията от коронавируса е доказала, че "магическите теории" за пазарния 
капитализъм са се дискредитирали и сега светът се нуждае от нов тип политика, която стимулира диалог и солидарност и 
отхвърля войната на всяка цена, допълва БТА. 
Енцикликата - трета поред откакто папа Франциск се възкачи на Светия престол, е вдъхновена от учението на Свети 
Франциск и от предишните проповеди на папата срещу несправедливостите на глобалната икономика и нейното 
разрушително влияние върху планетата. 
Тези недъзи, според него, могат да бъдат преодолени само с повече човечност, братство и солидарност. 
Самата енциклика е озаглавена с цитат от Св. Франциск - "Fratelli Tutti" (Всички сме братя) и бе оповестена в Деня на 
светеца, след като ден по-рано папата посети гробницата му в Асизи при първото си пътуване извън Рим от началото на 
пандемията. В нея папа Франциск отхвърля дори собствената доктрина на католическата църква, оправдаваща войната, 
ако тя е средство за легитимна отбрана, като посочва, че тази концепция е била прилагана твърде разширително през 
вековете и вече не е валидна - най-спорният елемент в енцикликата според АП. 
"Днес е много трудно да се позоваваме на рационални критерии, установени в предишни векове, за да говорим за 
възможността за "справедлива война", гласи текстът, цитиран от АП. 
"Сегашните политически и икономически институции трябва да бъдат реформирани, за да отговорят на легитимните нужди 
на хората, най-засегнати от пандемията. Оставяйки настрана различните начини, по които различните страни отговориха 
на кризата, тяхната неспособност да работят заедно стана съвсем очевидна", смята папа Франциск. 
Според него загубата на милиони работни места в резултат на пандемията е свидетелство за нуждата политиците да се 
вслушат в исканията на масовите народни движения, на синдикатите и на маргинализираните групи и да разработят по-
справедливи социални и икономически политики. 
"Уязвимостта на световните системи пред лицето на пандемията показва, че не всичко може да бъде решено чрез пазарни 
реформи. Наложително е да се установи проактивна икономическа политика, която да поощрява продуктивно 
разнообразие и креативност на бизнеса и да прави възможно създаване на работни места, а не тяхното съкращаване", 
подчертава папата. 
Той отново отправя остри критики срещу "перверзната" според него глобална икономическа система, която систематично 
маргинализира бедните и обогатява малцина. 
Папа Франциск дори отхвърля концепцията за абсолютното право на собственост на отделната личност, като вместо това 
изтъква "социалната цел" и общото благо, които да бъдат резултат от споделянето на световните ресурси. 
Той се обявява срещу модерните икономически и неолиберални теории, които според него само задълбочават 
неравенството и пораждат нови форми на насилие, заплашващи самата тъкан на обществото. 
Папа Франциск - първият, който е избрал името на своя патрон - посочва, че "всяка страна принадлежи и на чужденеца, и 
следователно благата на тази територия не могат да бъдат отказвани на един нуждаещ се човек, дошъл от друго място". 
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Той призовава хората да преодолеят страха си от мигрантите, защото този страх "предопределя начина ни на мислене и 
действие така, че ние ставаме нетолерантни, затворени в себе си, а може би дори и расисти, без да осъзнаваме това". 
Той предупреждава християните, че трябва да остават верни на своята вяра и да я подкрепят с практически дела, защото 
"вярата в Бог и почитането на Бог не са достатъчни да гарантират, че ние наистина живеем по богоугоден начин". 
Самото заглавие на енцикликата породи спорове в англоезичния свят заради критиките, че думата "братя" изключва 
жените. Ватиканът обаче контрира, че множествената форма на думата включва всички родове (т.е. и жените) и че това на 
времето е имал предвид и самият св. Франциск, от когото е взето заглавието на новия папски документ. 
 
√ Демонстранти превзеха сградата на парламента в Киргизстан  
Демонстранти, оспорващи резултатите от парламентарните избори в Киргизстан в неделя, превзеха сградата на 
парламента в столицата Бишкек, съобщи ТАСС. 
След двучасова конфронтация с полицията група протестиращи успяха да проникнат през загражденията около зданието, 
в което се помещава също администрацията на президента. Източници от президентския офис обаче съобщиха, че вътре 
няма сътрудници на държавния глава или депутати. 
След това недоволните разграбиха сградата. Кадри от киргизки медии показаха изпочупени мебели и стъкла вътре, а по-
късно избухна и пожар. В зданието горят помещения на няколко етажа, на мястото пристигнаха три пожарни автомобила. 
По-рано недоволни успяха да влязат и в ареста на Държавния комитет по национална сигурност и да освободят държания 
там бивш държавен глава Алмазбек Атамбаев. Той беше арестуван през 2019 година по редица обвинения като корупция 
и организиране на безредици. 
След това от затвора беше пуснат и бившият премиер Сапар Исаков, осъден за корупция в Историческия музей в столицата 
и във връзка с модернизацията на ТЕЦ "Бишкек". 
По предварителни данни над 130 души са ранените в резултат на сблъсъците снощи, сред тях има служители на силите на 
реда и медици. 
Митингът на несъгласните с резултатите от изборите започна на централния площад в Бишкек вчера сутринта и в него се 
включиха представители на над 10 партии, които не успяха на влязат в състава на парламента. Те поискаха анулиране на 
резултатите и повторно гласуване с мотива, че по време на предизборната кампания властите са използвали активно 
административни ресурси и са прибягвали до подкупи на избиратели.  
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - При опасен скок на COVID-19 у нас: 40% искат само по-силен контрол на сегашните мерки; 
в. 24 часа - Обвиненият за убийството на Милен Цветков бил осъден за грабеж на 300 лв. от бензиностанция; 
в. Монитор - Частните уроци в провинцията по-скъпи от столичните; 
в. Монитор - Цех на "Ел Бат" спрян заради опасни условия на труд; 
в. Телеграф - 1440 лв. таван на пенсиите; 
в. Труд - Затварят училища по пет критерия; 
в. Труд - По-лесно да съкращава работници иска бизнесът; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Лютеница, туршия, домашен хляб, рибена чорба и ишмер влизат в национално меню; 
в. 24 часа - Над 5000 частни имота има в софийски паркове; 
в. 24 часа - Електронните цигари 2 пъти по-ефикасни за спиране на пушенето от никотин-заместващата терапия; 
в. 24 часа - От ноември - магистрала от Сливница до Драгоман; 
в. 24 часа - Електронна система спира измами - сега няколко души "кормуват" на една кола в един и същ час; 
в. Монитор - София заделя 1,5 млн. лева за проекти на граждани; 
в. Монитор - Мярката 60/40 действа до края на годината; 
в. Телеграф - Още 200 000 българи запазват работата си; 
в. Телеграф - Парното тръгва седмица след зимното време; 
в. Труд - Системни нарушители метат градинки; 
в. Труд - България е в топ пет в ЕС по ръст на оборота; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Александър Йорданов, евродепутат от ЕНП/СДС: Резолюцията за България е съгласувана от БСП и 
"Демократична България", десните няма да подкрепят отровната акция; 
в. 24 часа - Гергана Мутафова, член на прокурорската колегия на ВСС: 41 съдилища продължават да работят с единната 
система; 
в. Монитор - Добромир Ганев, председател на Национално сдружение на недвижимите имоти (НСНИ): Пандемията сви 
сделките с една десета; 
в. Телеграф - Историкът проф. Казимир Попконстантинов: Цар Борис спасява делото на Кирил и Методий; 
в. Труд - Генерал проф. Румен Миланов пред "Труд": В пътното строителство евтиното винаги излиза скъпо; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Да защитим журналистиката в "Панорама"; 
в. Монитор - РЗИ? Тук РУО, чуваме ли се?; 
в. Телеграф - Загубени в лабиринта; 
в. Труд - Децата в България са сред най-неуките в ЕС. 



22 

 

√ Предстоящи събития в страната на 06 октомври 
София 

- От 9.30 часа в Гранд хотел София Българският червен кръст и Фондация „Конрад Аденауер" организират 
Международна конференция на тема „Общински базираните домашни грижи в България - успешен модел за 
предоставяне на дългосрочни грижи". 

- От 13.00 часа в централата на ПП АБВ на улица „Врабча" 23 ще се проведе пресконференция. 
- От 17.00 часа в зала „Триадица" на гранд хотел „София" ще се проведе експертна дискусия „Основи на 

демокрацията: прозрачност при финансирането на политическата дейност и почтеност на изборния процес в 
България". 

- От 18.00 часа в Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика" (Ларгото) ще бъде открит 14-тият фестивал 
„Изкуството на барока".  

- От 19.00 ч. в Централния военен клуб - София ще се състои представяне на книгата и документалния филм 
„Премълчаното за войводата Мълчанков". 

- От 19.30 часа в католическия храм „Свети Йосиф" ще се състои концерт на Нов симфоничен оркестър. 
*** 
Бургас 

- От 14.00 часа в Морската градина до Открита сцена "Охлюва" ще се състои показ на специализирано оборудване, 
екипировка и въоръжение на Военноморските сили, Военно-въздушните сили, Съвместното командване на 
силите, Съвместното командване за специални операции и Военна полиция. Събитието е част от инициативата 
„Бъди войник".  

- В 15.00 часа в района на паркинга на Морска гара, Пристанище-Бургас флотилен адмирал Велко Велков - началник 
на гарнизон Бургас и командир на флотилия бойни и спомагателни кораби - ВМС ще даде брифинг във връзка с 
провеждането на национално-информационната кампания на Министерството на отбраната „Бъди войник". 

*** 
Враца 

- От 11.00 часа в заседателната зала на Областната администрация областният управител Малина Николова ще 
проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие. 

*** 
Пловдив 

- От 11.00 часа в офиса на СРС „Подкрепа" ще се проведе пресконференция, посветена на предложенията за 
увеличение на бюджета на НЗОК за 2021 г., увеличение на работните заплати на служителите на Община Пловдив, 
работещи в дирекция Местни данъци и такси, и предложенията за промяна в Наредбата за заплатите на 
служителите в държавната администрация. 

*** 
Русе 

- От 11.00 ч. в зала „Свети Георги" на Областна администрация Русе ще се проведе заседание на постоянно 
действащата междуведомствена областна епизоотична комисия. 

*** 
Стара Загора 

- От 10.30 часа в Зала 2 на Общината ще се проведе пресконференция за ІV-тия Фестивал „Здравей, здраве". 
*** 
Търговище 

- От 9.00 часа в зала „Христо Самсаров" на Общината ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет. 
*** 
Хасково 

- От 13.40 часа във ФСГ „Атанас Буров" Областен информационен център ще проведе публично информационно 
събитие на тема „Европа за нас". 

*** 
с. Хитрино/ Шумен 

- От 11.30 ч. ще бъде открит новоизграденият полицейски участък.  

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

