
1 

 

 
 

 
 
 

 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНР 
 
√ Тристранният съвет обсъжда увеличение на заплати и приема план за действие 
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе онлайн заседание. Социалните партньори ще приемат 
План за действие за изпълнение на Националното споразумение, което беше подписано преди няколко месеца от 
синдикатите, работодателите и правителството. 
В дневния ред на заседанието е включено и обсъждане на промени в заплащането на заетите в сферата на предоставяне 
на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет. 
Националното тристранно споразумение включва множество мерки, свързани с бизнес средата, икономиката, 
енергетиката, демографията, образованието, пазарът на труда, трудовата миграция и социалната защита. 
Редица от тях са със срок на изпълнение до декември тази година - например внасянето на проект на кодекс за социална 
подкрепа за приемане от правителството и представянето му в Народното събрание. 
На заседанието на Тристранния съвет ще се дискутира и предложението на Министерството на труда и социалната 
политика формирането на заплатите на социалните работници от услугите да се обвърже с минималната работна заплата 
за страната, като за някои от тях се предвижда да получават над два пъти минималното възнаграждение. 
Промяната трябва да влезе в сила от началото на 2022 година. 
Ще бъде обсъдена и промяна в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, с която се 
предлага увеличение с до 30 на сто на възнагражденията на служители в задграничните ни представителства, както и в 
Националния институт за недвижимо културно наследство. 
 
√ Почетният знак на държавния глава за народната певица и педагог Цветанка Варимезова 
На специална церемония на "Дондуков" 2 президентът Румен Радев удостои с почетния знак на държавния глава 
народната певица и музикален педагог Цветанка Варимезова. Тази година тя отбелязва 40 години на сцената, за които е 
изнесла над две хиляди концерта. 
Българският фолклор е в сърцето й. Всеки нейн концерт се превръща в емоционален разказ за България и за магията на 
българския глас. 
Музикалните й изяви започнали, когато е едва деветгодишна. За последните 40 години е излизала на сцената над две 
хиляди пъти с различни хорови формации. 
През 1993 година става музикален педагог зад граница - първо в датската столица Копенхаген. От близо 20 години 
Цветанка Варимезова преподава български фолклор в Калифорнийския университет в Лос Анджелис, където е професор. 
Рекорд в преподавателската й дейност е класът й от 250 студенти в Сиатъл. 
За принос в съхраняването и популяризирането на българския фолклор и традиции Цветанка Варимезова получи 
Почетния знак на президента: 
„Тя посвещава своя и професионален, и житейски път на една значима кауза - да разкрива непреходната, автентична, 
бляскава съкровищница на българския фолклор". 
Тази кауза осмисля живота, споделя Цветанка Варимезова: 
"Днес тази сцена е много по-различна от моите сцени по света - от големите концертни зали, където съм се опитвала по 
най-достойния начин, искрен, да изразя своята емоция от българската фолклорна, истинска, родна песен и да я споделя с 
публиката. Но днес тази сцена е по-различна. Това е моята родна сцена, на която аз съм високо оценена. България е в 
сърцето ми". 
 
√ Кристалина Георгиева: Стимулите за преодоляване на ефектите от Covid да отидат в екопроекти 
Пакетите с икономически стимули за преодоляване на негативните ефекти на коронавирусната пандемия трябва да 
бъдат насочени към инвестиции в екологични проекти. 
Това заяви днес управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, цитирана от Ройтерс.  
 "Климатичните промени са сериозна заплаха за глобалния икономически растеж", предупреди тя. Зелените анти-Covid 
инвестиции биха увеличили брутния вътрешен продукт на държавите средно с 0,7 на сто през първите 15 години 
икономическо възстановяване. 
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Кристалина Георгиева призова Световната банка да увеличи още повече помощите за африканските държави, които са 
най-тежко засегнати от пандемията. По данни на световната банка 43 милиона души там са изправени пред крайна 
бедност. Георгиева участва в онлайн среща на върха за Африка, организирана от в. "Файненшъл таймс",  
Тя даде да се разбере, че не приема призивите на някои неправителствени организации МВФ да продаде част от златния 
си резерв. Те твърдят, че ако фондът се раздели само със 7 процента от златото си, възлизащо на 2814 метрични тона на 
стойност 137 милиарда долара, би могъл да финансира отмяната на всички дългове на най-бедните държави към него и 
Световната банка за следващите 15 месеца. 
Златните резерви на фонда са важен финансов буфер, заяви Кристалина Георгиева. 
Днес започват годишните срещи на Международния валутен фонд и Световната банка. Тази година те ще се провеждат 
онлайн заради новия коронавирус.  
Очаква се да бъде публикуван доклад на Международния валутен фонд за финансовата стабилност, който ще бъде 
последван от пресконференция. 
Във Вашингтон ще има пресконференция и на представители на Г-24 в рамките на срещите на МВФ и Световната банка. 
В програмата на есенните срещи за днес е предвидена дискусия с участието на управляващия директор на Фонда 
Кристалина Георгиева на тема "Устойчивост след Covid-19". 
 
Дневник 
 
√ Световната банка за България: Неравенство в образованието и очакване за още социално напрежение 
България трябва спешно да реши въпроси като неравенството в образованието и да укрепи здравната си система, чиито 
недостатъци са изложени на показ от коронавирусната пандемия. 
Освен това страната, която е само след Италия по брой дни, в които училищата са останали затворени, може да загуби 
значително време в образователната си система при влошаване на епидемиологичната обстановка. 
Това сочат данните от изследването на човешкия капитал в 50 държави, осъществено от Световната банка. 
Данните за образованието показват, че нагодените към образователните резултати години на обучение, или LAYS (броят 
години, които ученикът се очаква да прекара в училище, умножени по данните от хармонизирани образователни 
резултати, които Световната банка измерва по света), в България са 8.7, предпоследен резултат, само преди този на 
Румъния (8.4). За сравнение - в региона, определен от Световната банка, в Естония броят е 11.7, в Полша и Словения - 
11.4, в Хърватия - 10.4. 
В зависимост как ще се развие здравната ситуация са предложени оптимистичен, умерен и песимистичен сценарий за 
LAYS. Оптимистичният свива LAYS с 0.3 години, умереният - с 0.6, песимистичният - с една. Това не са значителни 
отклонения от общата тенденция в Европа. 

 
 
Освен макроикономическата среда в доклада за Европа и Централна Азия са отчетени и фактори като смъртност сред 
пациенти с COVID-19 (в региона "Централна Европа и балтийски страни", разглеждан от Световната банка, тази на 
България е втората най-висока към 10 септември - 101 на милион, след румънската от 208.9). 
"Пандемията пряко удари човешкия капитал в Европа и Централна Азия, като се отрази неблагоприятно и на 
образованието, и на здравеопазването. Затварянето на училища може да доведе до загуби в образованието, равни на 
една трета, или цяла учебна година, и вероятно ще изостри неравенствата, като засегне непропорционално ученици в 
неравностойно положение", продължава Световната банка. 
Пропастта може да се задълбочи 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34518/9781464816437.pdf
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Друго наблюдение върху образователната система е, че след Италия България е страната в ЕС с най-много дни, в които 
училищата са останали затворени - 118 (при 124 в Италия). От петдесетте държави само две - Азербайджан и Грузия - са с 
повече от тях, над 120 дни с неработещи училища. 
Сравнително нисък на фона на Естония, Латвия, Полша, Словения и Чехия е и делът на хората на възраст между 30 и 34 г., 
преминали образователен етап след средния, сочат данните от доклада. 
Заедно с Беларус, Хърватия, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия и Украйна България е сред държавите в Централна и 
Източна Европа, които трябва да се справят с разликите в социалните възможности в образователната сфера. Повечето 
деца в тези и други разглеждани страни ходят на училище, но сред тях поставените в неравностойно положение 
получават по-лошо образование. Качеството на базовото образование трябва да е приоритет, "особено в контекст, в 
който дистанционното обучение ще има превес, тъй като има потенциал да запълни пропастта между деца, които са в 
неравностойно положение, и такива, които не са". 

 

 
 
Оценка и рискове за България 
Световната банка отбелязва, че отрицателното въздействие на COVID-19 върху България засега е по-слабо от очакваното 
независимо от срива в индустриалното производство, строителството и търговията на дребно, както и резкия спад в 
туризма. Засега няма сериозни поражения на пазара на труда - ръстът на безработицата например е с 1.7 пункта (до 
5.9%) за второто тримесечие, отчасти заради по-малкия от очаквания спад на БВП и заради мярката "60/40". Отбелязва се 
"силната фискална позиция" на страната при влизане в кризата - нисък дълг от 20% от БВП, бюджетен излишък и 
фискален резерв от 9% от БВП. Описва се профилът на хората, заявили, че доходите им са намалели по време на 
пандемията - "по-вероятно да са от домакинства със средни доходи, с по-високо образование, мъже и между 35 и 50 
години". 
Независимо от това над една трета от домакинствата казват и че "е по-трудно да свързват двата края", отколкото беше 
преди пандемията. По-вероятно е домакинства с повече жени или с повече членове с по-ниско образование да са в тази 
категория. 
Отбелязва се обаче, че запазеният фискален излишък до август 2020 г., достигащ 1.3% от очакванията на правителството 
за БВП за годината и породен от консервативно планиране на приходите и бавно прилагане на фискални мерки в отговор 
на кризата, "може да навреди на възстановяването на икономиката". 
Очаква се също така бедността, чийто праг е 5.5 долара на ден, да се увеличи в интервала от 2019 и 2020 г. след години, в 
които бавно, но устойчиво намаляваше, пише Световната банка. 
Бавно възстановяване 
Свиването във второто тримесечие може да е било по-малко от очакваното, но това се отнася и за възстановяването през 
следващото тримесечие. Бавното усвояване на фискални мерки в отговор на кризата също може да допринесе за това. 
Очаква се и публичните, и частните инвестиции да намалеят значително през тази година, тъй като частните са 
предпазливи заради изгледите за възстановяване. Същевременно кризата показва "двойната нужда от реформи и 
инвестиции в основни публични сфери като здравеопазване и образование". Освен ако реформите не се насочат спешно 
към тези и други сектори, последното все по-трудно ще предоставя услуги на нивото на очакваните стандарти. 
Възстановяването на трудовия пазар ще се забави заради бавното прилагане на мерките, а доходите на жители в 
уязвими домакинства няма да се върнат към нивата отпреди пандемията, включително заради "притеснения заради 
адекватността и обхвата на съществуващите системи за социална сигурност". 
Доброволното отлагане на употребата на определени услуги заради риск от заразяване, както и решението за мерки като 
временно затваряне на определени обекти може да се отразят на икономиката. Това обаче се отнася и за 
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"продължаващите социални безредици в страната" и ежедневните протести с искане за оставката на правителството и 
главния прокурор, а "безредиците вероятно ще се разраснат с приближаването на следващите общи избори през 
пролетта на 2021 г.". 
 
√ "Репортери без граници": Борисов не показва воля за подобряване на медийната среда 
Правителството и премиерът Бойко Борисов са поели ангажимент към международната организация "Репортери без 
граници" в страната да бъде създаден борд, който да наблюдава медийната среда и да работи за подобряване на 
свободата на словото. Това се е случило през миналата година, но оттогава няма никаква обратна връзка от кабинета и от 
министър-председателя. 
Това заяви Павол Салай от "Репортери без граници", който се включи във видео връзка от Париж в конференцията за 
свободата на медиите, организирана от евродепутата Елена Йончева в понеделник (12 октомври). България се срина в 
класацията на "Репортери без граници" до 111-то място по свобода на медиите. Заради липсата на действия от 
правителството и неуспешните опити на организацията вече над половин година да се свържат с представители на 
кабинета на Борисов, от "Репортери без граници" са решили да направят публично предложението им към българските 
власти. 
Мълчанието на кабинета "Борисов" 
"България кумилира всички проблеми с медиите, които виждаме на Балканите и в други държави от Европейски съюз 
(ЕС). Има протести от три месеца в София и България. Аз си спомням протестите през 2019 година, когато журналистите 
протестираха срещу свалянето на водещата от БНР Силвия Великова. По това време правителството на България се 
присъедини към важна инициатива на "Репортери без граници". Тогава започнахме да комуникираме с кабинета, защото 
по това време имаше сигнали, че се желае подобрение на средата. Но една година по-късно, трябва да отбележим, че 
настоящето правителство няма воля да промени и подобри медийната среда и не спазва поетите международни 
ангажименти", заяви Салай. 
Той разказа, че през декември 2019 година представители на организацията са се срещнали с Бойко Борисов. "На тази 
среща премиерът и представителите на "Репортери без граници" се съгласиха, че организацията ще предложи пътна 
карта за промени в медийната среда в България. Премиерът обеща, че ще разгледа това предложение. Шест месеца 
нямаме никакъв знак от кабинета и нашите усилия да се свържем с премиера се провалиха. Решихме да направим това 
предложение публично", обясни още Салай. 
Същността на предложението на организацията е било в България да бъде създадена "независима, национална и 
плуралистична комисия за подобряване на свободата на словото". 
"Тази комисия ще работи за подобряване на законодателството в областта на медиите и регулацията им. Промени ще 
бъдат предлагани за обсъждане в парламента. Този орган ще бъде ръководен от независима фигура от международните 
медийни среди или правозащитната област и ще се състои от експерти от страната и отвън, ще могат да се включат и 
представители на организации. Комисията ще гарантира за свободата на печатните медии, на телевизиите, правото на 
сигурност на източниците и кореспонденцията, концентрацията на медийната собственост, финансиране, дистрибуция, 
организация на публичното и журналистическо финансиране", обясни още представителят на "Репортери без граници". 
Според Салай, Европейската комисия трябва да отправя отделни препоръки към държавите членки, свързани със 
състоянието на медиите. Той дори предложи да има санкции, в държавите, в които основните ценности не се 
спазват. "Междувременно делегацията на Европейската комисия в София може да има по-активна и гласовита роля", 
заяви още Салай. 
Конференцията беше открита с изявление на заместник-председателя на Европейската комисия и комисар по 
правосъдието Вера Йоурова. Тя обяви, че комисията е започнала серия пилотни проекти, която трябва да покажат къде 
са рисковете и заплахите за медийната свобода и плурализма, да подкрепят разследващите журналисти и да предложат 
правна помощ и практическо съдействие на журналисти, които се нуждаят от такава подкрепа. 
"Искаме да увеличим финансирането за такъв тип проекти в следващия бюджет, а в този момент, тъй като все още 
преговаряме (за бюджета), говорим за 61 млн. евро", заяви Йоурова. (Цялото й изказване - четете тук.) 
Журналистиката беше убивана бавно 
Йончева, която е домакин на конференцията, откри форума с думите, че се надява събитието да не се превърне в опело 
на свободната журналистика, а да се насочи към конкретни решения. Като евродепутат тя е един от докладчиците на 
бъдеща резолюция за състоянието на медиите. 
"Докато в Европа ставаха свиделите на жестоки убийства на журналисти, в България беше убита самата журналистика. 
Беше унищожавана бавно и системно. 111-то място не буди притеснение сред управляващите. Отказват да предприемат 
някакви действия, търсят причини извън тях. Системният отказ да се дебатират проблемите в България влошава 
демокрацията в България", заяви още Йончева. 
Според нея трябва да се създаде цялостен механизъм на европейско ниво, чрез законодателни актове, да се засили 
защитата на разследващите журналисти и да се осигури финансиране, което да не бъде преразпределяно на национално 
ниво, а през организации, които да бъдат гарант тези пари да не стигат до "наши хора". 
В залата на конференцията бяха депутати от БСП - Александър Симов, Иван Ченчев, които са членове на медийната 
комисия в парламента, колегата им Драгомир Стойнев, бившият министър и бивш евродепутат Ивайло Калфин, 
журналистите Велислава Дърева, Мартин Карбовски, Валя Ахчиева, Иван Гарелов, Анна Заркова, представители на Съюза 
на българските журналисти и други. 
"Медиите се издържат по отвратителен начин" 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2020/10/12/4125800_evrokomisar_iourova_defektite_v_demokraciiata_se/?ref=home_NaiNovoto
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"В България стават неща, които са крайно неприемливи. По медийна свобода тя не е в Европа, тя се намира сред 
африкански държави и е напуснала със своите медии Европейският съюз. България към кризата на медиите в ерата на 
интернет, допринася със свой принос. България е държава, призната като най-корумпираната в Европейския съюз и 
медиите не може да бъдат извадени от този модел на корумпиране", заяви Светослав Терзиев, от в. "Сега". Според него 
медиите се издържат "по отвратителен начин". 
Според него финансирането по комуникационни стратегии от Европейския съюз трябва да спре, защото наливат пари в 
онези, които подкопават медийните стандарти. 
"Медиите са жертва и инструмент на завладяната държава" 
Главният редактор на "Медиапул" Стояна Георгиева разказа, че добрите закони са правилна стъпка, "но не и в държава 
като България, където има хора, които са над закона и които доминират хората, които прилагат законите". Проблемът с 
медиите в България не е по-различен от тези, които има българският бизнес. Проблем е върховенството на закона. 
Медиите са жертва и инструмент на завладяната държава. 
Тя припомни как преди няколко години чешкият бизнесмен Петър Келнер е поискал да купи "Нова телевизия", но 
Комисията за защита на конкуренцията не е позволила сделката. Няколко месеца по-късно органът е дал зелена светлина 
медийната група да бъде купена от братята Георги и Кирил Домусчиеви. "Този казус не повдигна темата за това как 
функционира антимонополната комисията", каза Георгиева. Тя даде още един пример за бизнесмена с над 18 обвинения 
Васил Божков и как от Дубай той изнася информация за това, че през годините е трябвало да плаща десетки милиони 
левове на властта и е показал паметна записка, подписана от Кирил Домусчиев, с която той се ангажира да осигурява 
пълен съпорт за бизнеса на Божков в комисията по захарта. "Разбира се, правила и регулации са необходими. Те трябва 
да са реалистични. Но влиянието и контролът са много по-мащабни", коментира примерите Георгиева. 
"Непрекъснат институционален тормоз и натиск" 
"Необходимо е в България да се спазва върховенството на закона. Състоянието на завладяната е държава, е състояние, в 
което законодателната, изпълнителната и съдебната власт са под силно влияние на един център и техните интереси се 
свеждат до техните икономически интереси. Какъв парадокс - журналистиката, която трябваше да е кучето пазач на 
демократичните институции, се превърна в една от първите жертви на политическата корупция, после паднаха и 
институциите", заяви изпълнителният директор на "Икономедиа" (издател на "Капитал" и "Дневник") Галя Прокопиева. 
Тя припомни за реформата на съдебната система през 2017 -2018 година, която се е въоръжила с "мощни оръжия" - 
недосегаем главен прокурор, антикорупционна комисия за конфискация на незаконно имущество и специализираните 
съдилища. Българските власти не пребориха корупцията с тези оръжия. 
Прокопиева разказа за личния си опит с тези институции - запорите върху нейните сметки, както и на съпруга й Иво 
Прокопиев (съиздател на "Икономедиа"), исканията за отнемане на имуществото, както и делото за продажбата на 
миноритарния дял на ЕВН, по което Прокопиев беше подсъдим за направено изказване и което приключи 
с оправдателни присъди за всички по делото. 
"Вече 10 години ние сме подложени на непрекъснат институционален натиск, тормоз и проверки. Нашият грях е, че 
преди години разкрихме схемата на Корпоративна търговска банка (КТБ) - как една банка беше напомпана с депозити и 
държавни предприятия, и след това изпомпана", припомни още Прокопиева. 
Този тормоз е насочен и към другия съиздател на "Икономедиа" Теодор Захов, както и към отделни граждани, 
журналисти и други издатели, които "вярват в смисъла на журналистиката". 
"Станахме излишни" 
"Хоризонт и радиото са припознати от властта като критични, министър - председателят не дава на никого от програма 
"Хоризонт" интервю. Властта и главният прокурор избраха да не се срещат с медиите. Ние станахме излишни", заяви 
Силвия Великова, журналист от БНР. Тя припомни, че вече една година откакто беше свалена за кратко от ефир, а 
програма "Хоризонт" не излъчва в продължение на няколко часа, няма отговор как се е стигнало до тази ситуация. 
Къдринка Къдринова, журналист от Барикада и представител на Съюза на българските журналисти също припомни 
случаи на недопустими реакции от членове на СЕМ, на настоящия му председател Бетина Жотева и на председателя на 
комисията по култура и медии Вежди Рашидов към журналисти и медии. 
Мартин Карбовски поиска пред Европа да бъдат представени случаи на конкретни журналисти и защо са загубили 
работата си или нямат достъп до ефир. Валя Ахчиева зададе въпрос към комисар Йоурова дали няма да бъде създаден и 
финансиран пул от разследващи журналисти от цяла Европа, които да работят и по трансгранични разследвания. 
 
√ Чехия връща драстичните мерки срещу коронавируса 
Правителството на Чехия реши да върне някои от най-драстичните ограничения в борбата с разпространението на новия 
коронавирус, след като днес смъртните случаи надхвърлиха хиляда, а заразените са близо 120 хиляди (само в петък 
новите случаи бяха над 8600). В началото на септември заразените бяха около 25 хиляди. 
По данни от понеделник активните случаи са почти 60 хиляди, а настаняването на заразени в болниците почти се е 
удвоило за последните 2 седмици до повече от 2100 души. Това принуди някои болници да намалят грижите, които не са 
свързани със спешна помощ, и да преоборудват легла само за хора с COVID-19. 
От сряда почти всички училища преминават на дистанционно обучение, затварят се ресторанти и барове. Мярката ще е в 
сила до 3 ноември. 
Не работят театри, кина, зоологически градини и спортни и фитнес центрове, а досега заведенията трябваше да не 
работят след 20 часа. Сега вече всичко ще бъде затворено и се забранява консумацията на алкохол и събирането на 
повече от 6 души на обществени места. Защитните маски стават задължителни и на спирките на обществения транспорт. 

https://www.dnevnik.bg/analizi/2020/06/20/4081247_deloto_evn_obvineniia_za_deianiia_koito_ne_sa_se/
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Представители на арт средите и местата за развлечение, засегнати от поредната забрана, са ядосани и призовават 
правителството отново да им помогне. 
 
Investor.bg 
 
√ Започва прием на проекти за инвестиции в аквакултури 
За преработване на продуктите от риболов са предназначени още 5,9 млн. лева, а за модернизация на аквакултурни 
стопанства - над 2,8 млн. лева 
Започва приемът по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ – сектор „Малки проекти“ от Програмата за 
морско дело и рибарство. Със средствата по мярката предприятията от сектора трябва да подобрят 
конкурентоспособността си. 
„Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 3 хил. лева, а максималният - 48 895 лева", съобщи 
заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по време на Националния рибен фестивал 
в София, цитирана от агроминистерството. 
По думите й допустими кандидати са еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или 
Закона за кооперациите, който развиват дейност в сектор „Аквакултура“. 
До момента мярката е обявявана четири пъти за сектор „Малки проекти“. По нея са одобрени 11 проектни предложения 
на обща стойност близо 456 хил. лева. В процес на оценка са още 13 проекта. Крайният срок за подаване на проектни 
предложения е 7 януари 2021 г. 
Заместник-министърът припомни, че за обществено обсъждане са обявени условията за кандидатстване по още две 
мерки от Програмата. 
Първата е мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, която е с бюджет на приема 5,9 млн. лева. 
Втората е 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ за сектор „Рециркулационни системи“ и сектор „Изграждане на 
нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“. Общият бюджет по процедурата 
е над 2,8 млн. лева. 
„След приключване на общественото обсъждане, приемите и по двете мерки ще бъдат стартирани в най-кратки 
срокове“, увери д-р Василева. 
Тя подчерта, че на територията на Софийска област са одобрени 25 проекта по ПМДР 2014-2020 г. Договорените средства 
възлизат на над 12 млн. лева, което се равнява на 6% от общия бюджет по Програмата. 
Василева съобщи, че в областта се изпълнява и стратегия по подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от 
Местна иницитивна рибарска група - МИРГ „Самоков“ на стойност от близо 4 млн. лева. 
Подадени са още седем проекта по стратегията на обща стойност над 1,3 млн. лв. Към момента те са в процес на оценка 
и предстои сключване на договори по тях. 
„Промоционалната кампания „Фестивал на рибата - вкусно и полезно“ се стреми да постигне и положителна промяна в 
потребителското поведение и навици, като се увеличи консумацията на риба и рибни продукти от населението в 
България“, коментира Василева. 
Събития от Националния рибен фестивал ще има в Пазарджик, Бургас, Русе, Пловдив и Стара Загора. 
 
√ Настъпва ли ера на ново икономическо мислене? 
Анализите на МВФ обосновават по-голямо сътрудничество между правителствата и частния сектор  
Най-дълбоките икономически кризи често раждат ново икономическо мислене. Голямата депресия доведе до 
кейнсианската макроикономика. Втората световна война бетонира подкрепата за социалната държава и смесената 
икономика. Инфлацията през 70-те и петролните шокове тласнаха идеите за свободния пазар. 
Би трябвало да очакваме пандемията от коронавирус, която представлява най-големият мирновременен икономически 
срив, който помним, също да доведе до големи промени в консенсуса относно добрата икономическа политика. За да 
усетите посоката на промяната, погледнете този блюстител на икономическата ортодоксалност, Международният 
валутен фонд, пише Мартин Сандбю за Financial Times. 
Всяка година в навечерието на своите годишни срещи - форумът 2020 е напът да започне - МВФ публикува „аналитичните 
глави“ на своите водещи публикации. Прогнозите за растежа, публикувани на срещите, са това, което ще влезе в 
заглавията. Но фундаменталните анализи често дават по-задълбочена представа за променящите се икономически 
условия и изменящите се реалности при изготвянето на икономическите политики. 
Икономистите от фонда едва ли са в челните редици на радикализма, но често са показвали пътя, по който някогашните 
световни икономически елити са готови да поемат. През последното десетилетие изследванията на МВФ дадоха 
основания на властите за промени в съществуващия консенсус (а и в предишните възгледи на фонда), като например 
одобрение на капиталовия контрол и повишаване ефективността на фискалните стимули. МВФ понижи оценката си за 
вредата, която очаква от високия държавен дълг. Във всеки от случаите санкцията на МВФ улесняваше правителствата да 
променят политиката в указаната посока. 
И така, какво мисли фондът днес? И трите последни аналитични глави заслужават внимание. „Фискалният монитор” на 
фонда анализира публичните инвестиции, които намаляват от началото на хилядолетието. Изследователите на МВФ 
установяват, че те са особено мощни в несигурни времена, при положение, че са добре насочени. Най-поразителният 
ефект от тях е засилването на желанието на частния бизнес да инвестира: увеличаването на публичните инвестиции с 1% 
от брутния вътрешен продукт вдига частните инвестиции с повече от 10%. 
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Двете аналитични глави на „Световните икономически перспективи” включват икономическият ефект от карантината и 
изменението на климата. Важна констатация е, че доброволното социално дистанциране може да бъде също толкова 
голяма спирачка за икономическата активност, колкото и правителствените блокади. Както се казва в доклада, това 
„предполага, че премахването на блокадите може да доведе само до частично възстановяване на икономическата 
активност, ако рисковете за здравето продължават... Това откритие предупреждава да не се вдигат преждевременно 
блокадите с надеждата за бърз икономически отскок." 
Освен това анализаторите оценяват, че ползата за общественото здраве от блокадите е много по-голяма, когато те са 
въведени рано (докато нивата на инфекция са ниски) и затегнати бързо, а не постепенно. В резултат на това 
„концепцията“ за баланс между общественото здраве и икономиката „трябва да бъде преразгледана“, според МВФ. 
Ранното и бързо блокиране може да бъде най-добро и за икономиката. 
Подобен аргумент е изложен в третата глава, която констатира, че „целта за намаляване до нула на нетните въглеродни 
емисии до 2050 г. във всяка страна може да бъде постигната чрез всеобхватен политически пакет, благоприятен за 
растежа (особено в краткосрочен план)“. С други думи, няма компромис нито между здравето и благосъстоянието, нито 
между декарбонизацията и растежа. 
Предпочитаният микс от политики на МВФ включва субсидии за възобновяеми енергийни източници, зелени публични 
инвестиции, рязко покачване цените на въглерода и директен трансфер на приходите от въглеродните данъци към 
домакинствата, който да компенсира най-бедните от тях заради по-скъпия въглерод. Този подход на „въглероден данък 
и дивидент“ вече получава подкрепа от зелените партии в много държави, от френски и германски правителствени 
икономически експерти и високопоставени републиканци в САЩ. Одобрението на МВФ със сигурност означава, че това е 
идея, чието време е дошло. 
В тези анализи има една обща тема. Те опровергават нещо, което се смяташе за обичайно: че правителствената намеса в 
икономиката, макар и с добри намерения, винаги идва с цената на загубени ефективност и растеж. Това не означава, че 
държавата трябва да бъде по-голяма, а че публичният и частният сектор имат не толкова противоположни интереси, 
колкото се предполагаше в продължение на десетилетия при изготвянето на икономическата политика. 
След 1945 г. водещото допускане първо беше, че държавата знае най-добре, а после - че частният сектор знае повече. 
Напът сме да разбием и двете в полза на икономически мироглед, основан върху намирането на начини, по които 
правителствената намеса може да насочва частния сектор към по-добри резултати. В този смисъл икономическото 
планиране и активната държава се завръщат. 
 
Сега 
 
√ "Булгаргаз" гласи поскъпване и за декември  
Вече е ясно -  държавният монополист "Булгаргаз" ще вдига цената на природния газ и в следващите месеци. Вчера 
предприятието обяви прогнозата си за декември и тя е 27,64 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). 
Утвърдената от енергийния регулатор цена на синьото гориво за октомври е  24,72 лв., а неотдавна  "Булгаргаз" обяви, 
че прогнозата му за ноември е за цена  26,25 лв. за мегаватчас. 
С други думи,  след фанфарната сделка с "Газпром", обявена на 3 март -  за промяна на формулата за ценообразуване и 
за 40% поевтиняване - трендът се обърна и природният газ вече месеци наред неумолимо поскъпва.  Още когато 
премиерът тръбеше за големия успех, експерти предупреждаваха, че ликуването е прибързано, защото цената на 
природния газ ще расте в есенно-зимния сезон. Както и се случва.  
 
√ Сачева: Не харчим безразсъдно пари 
По-високата индексация на пенсиите няма да навреди на стабилността на системата, увери социалният министър 
Увеличението на минималната пенсия на 300 лв. догодина и по-високата индексация на пенсиите няма да навредят на 
стабилността на системата. "Ние все още не сме обсъдили окончателния вариант, по който ще стане индексацията, но 
сме предвидили средствата в държавния бюджет. Не харчим безразсъдно пари", коментира снощи социалният министър 
Деница Сачева. 
По последна информация най-вероятното решение е правителството да увеличи ниските пенсии двойно повече от тези, 
които са над линията на бедност, която догодина ще бъде 369 лв. - вариант, предложен от КНСБ. За пенсиите над 369 лв. 
ще има около 5% увеличение, колкото се получава по швейцарското правило, а за тези между 300 и 369 лв. - 10%. 
Известно е също, че всички пенсионери ще получават по 50 лв. месечна добавка до март, а таванът на пенсиите ще се 
увеличи на около 1400 лв. 
Социалният министър увери и че нищо не налага да се пипа сребърният фонд. В темата за стабилността на системата в 
последните дни се включиха редица експерти. Покрай нея отново бе припомнен последният актюерски доклад на НОИ 
за бъдещето на пенсиите, който е правен през 2019 г. Според него, а и според всеки друг анализ на осигурителната ни 
система, българите трябва да плащат много по-високи пенсионни осигуровки, за да се покрият разходите за пенсии. В 
момента пенсионната вноска е 19.8% (14.8% за родените след 1959 г.), но за да няма дефицит във фонд "Пенсии" тази 
година размерът й трябва да бъде 28.5%, изчисляват актюерите. Разликата между действителния и необходимия размер 
на вноската е ключов показател за финансовата стабилност на пенсионната система, посочват от НОИ. 
И сега държавното обществено осигуряване е силно зависимо от държавния бюджет, но според социалния министър 
данните всъщност показват, че тази зависимост намалява. "Данните са доста добри. За тази година в бюджета 65% са от 
осигурителни вноски и към този момент 31% са средствата, които са преведени от държавния бюджет. Този доклад не 
казва нищо ново, за което трябва да се притесняваме”, каза министър Деница Сачева. 
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Повече за дефицита на НОИ - тук. 
Актюерският доклад на НОИ накратко - тук. 
 
√ Гарантираните от ББР кредити за бизнеса не се оказаха толкова евтини 
Туроператори искат помощ от правителството за гъвкави заеми, за да върнат парите за провалени пътувания 
Гарантираните от Българската банка за развитие COVID-кредити, не се оказват толкова евтини, колкото ги рекламират. 
Търговските банки, които са посредници в схемата за кредитиране на пострадалите от коронавируса фирми, изискват 
много по-високи обезпечения от обявените 20%. 
От това се оплакват туроператори и туристически агенции и търсят съдействие от вицепремиера и министър на туризма 
Марияна Николова за намиране на по-гъвкава схема за кредитиране на бранша, който е най-силно пострадалият от 
коронакризата. 
Като антикризисна мярка държавата предостави на ББР 500 млн. лв. за гарантиране на кредити в подкрепа на 
ликвидността на микро-, малките и средни предприятия. ББР от своя страна сключи споразумения с няколко търговски 
банки, които дават заеми до 300 000 лева. Условията, обявени от ББР, са гратисен период до 3 години, по-ниски от 
пазарните лихви и изискване за обезпечение не повече от 20% от размера на търсеното финансиране. 
"Има разминаване между това, което ни се представя от ББР, и това, което предлагат търговските банки, като отидем да 
искаме кредит. Искат се изключително високи обезпечения, които няма как да бъдат удовлетворени при тази криза", 
коментира за "Сега" Димитър Попов, председател на Асоциация на българските туроператори и туристическите агенти 
(АБТТА). 
Хотелиер от Слънчев бряг разказа, че е теглил 300 000 лв. по тази схема, но е трябвало да осигури 200% обезпечение - 
недвижим имот, чиято стойност е четири пъти по-висока от искания заем. 
Вицепремиерът Марияна Николова вече е изпратила писмо до министъра на икономиката Лъчезар Борисов, който 
е принципал на Българската банка за развитие, с искане да се разработи кредитен продукт специално за туристическия 
бизнес, съобщава сайта TravelNews.bg. Подобно писмо е изпратено и до министъра на финансите Кирил Ананиев с молба 
да се осигурят средства от държавния бюджет за подпомагане на тези туроператори и агенти, които през пролетта на 
2021 г. трябва да върнат парите на клиентите с провалени заради коронавируса екскурзии и почивки. 
От днес -13 октомври, туроператорите може да кандидатстват за безвъзмездни помощи по Оперативна програма 
"Иновации и конкурентоспособност", но според бранша грантовете са крайно недостатъчни да покрият разходите по 
възстановяване на средствата на клиентите. Бюджетът на схемата е 10 млн. лв., като максималната сума, която може да 
получи една фирма, е 10  000 лв. 
Четири браншови организации също са изпратили писма до министрите Лъчезар Борисов и Кирил Ананиев с искане за 
адекватно подпомагане. Това са АБТТА, Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА), Обединение "Бъдеще за 
туризма" и Сдружение на туроператорите. Според техните разчети браншът има нужда от 155 млн. лв. 
Сдруженията настояват за целево финансиране до 300 000 лв. от ББР с тригодишен гратисен период, ниска лихва и при 
обезпечение с дялове на фирмите или залог на собственост. Те твърдят, че от ББР има разбиране за създаване на такава 
кредитна програма с бюджет от 50 млн. лв., но за това трябва решение на принципала в лицето на министъра на 
икономиката. 
Туроператорите и туристическите агенции искат среща и с министъра на финансите Кирил Ананиев. Пред него ще 
настояват за други 95 млн. лв., които да бъдат предвидени в националния бюджет за 2021 г. и да бъдат отпуснати още 
през януари. 
"Истинската агония за туроператорите ще настъпи след 15 март 2021 г., когато трябва или да започнем да 
реализираме отложените през тази година екскурзии, или да връщаме парите на клиентите", обясни Димитър Попов. 
Тъй като дотогава ограниченията в пътуванията едва ли ще бъдат разхлабени, повече от сигурно е, че ще се пристъпи 
към  възстановяване на средства. 
По данни на туроператорите 320 000 българи са платили над 250 млн. лв. за екскурзии и почивки, които не са 
реализирани заради коронавируса. Законът за извънредното положение и промени в Закона за здравето дадоха 12-
месечна отсрочка на туристическите фирми да предложат алтернативна ваканция или да върнат парите. 
"Искаме да спасим парите на хората. Ние вече сме предплатили хотели и самолетни полети. Затова настояваме 
държавата да ни отпусне нисколихвени заеми, които да върнем до 5 години", казва Павлина Илиева от Обединение 
"Бъдеще за туризма".  
ГАРАНЦИОНЕН ФОНД 
Да се създаде гаранционен фонд, който да обезщетява туристите при пропаднали пътувания и почивки, на мястото на 
сегашните застраховки "Отговорност на оператора". За това настояха преди месец от АБТТА. Според тях само така ще има 
трайна 100% защита за потребителите от неочаквани катаклизми и фалити. 
Според АБТТА COVID-пандемията е показала, че задължителните професионални застраховки не работят - 
застрахователи развалят договори и отказват да плащат обезщетения. Два са вариантите за набиране на капитал в 
гаранционен фонд - с пари от бюджета или с малки такси от всеки пътник. Създаването на такъв фонд обаче ще отнеме 
поне две години. 
 
√ Платеното по медицина остава 10 хил. лв. за първокурсниците 
За студентите от втори до шести курс цените в някои вузове са като миналогодишните, в други - пак остават по-
високи от м.г. 

https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/osigurovkite-tryabva-da-sa-285-za-da-pokrivat-razhodite-za-pensii
https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/osnovnata-pensiya-shte-se-namalyava-25-zaradi-vtorata
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По-високата цена за платеното обучение по медицина - от порядъка на над 10 000 лв. - остава за новоприетите през 
2020/21 г. студенти от първи курс. Това показва проверка на "Сега" в няколко медицински университета у нас във връзка 
с драстичното поскъпване на обучението срещу заплащане, заради което студентите поискаха дори среща с премиера 
Бойко Борисов. 
Както "Сега" писа, редица вузове решиха да увеличат таксата за платено обучение по медицина с около 3000 лв. - от 7 на 
10 хил. лв. - заради изменения в закона за висше образование, с които размерът на таксите се обвързва с допълнителен 
показател - комплексна оценка на качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда. 
Тази оценка се формира на база на критерии, определени с правителствено постановление и се променя ежегодно, т.е. 
всяка година таксите ще имат различен размер. От Националното представителство на студентските съвети обаче 
заявиха категорично, че настоящата ситуация, в която заради коронавируса много хора губят работата и доходите си, не 
предполага увеличение на таксите, тъй като новият им размер ще се окаже непосилен за много семейства. Оттам 
посочиха и че липсата на устойчивост и яснота относно ежегодните промени в размера на таксите за обучение ще доведе 
до отлив на кандидати за обучение срещу заплащане, което е крайно нежелателно при нарастващата потребност от 
специалисти и тенденцията за съществено намаляване на държавния прием. 
Целта на новата формула, отчитаща качеството, е да се постигне съответствие на общия размер на средствата за 
издръжка на обучението на студентите, приети по държавен план-прием, и студентите в платена форма - да не се 
допуска със средствата от държавното финансиране да се покриват разходите на студентите в платена форма. От НПСС 
обаче настояха, че студентите следва да продължат да учат при условията/таксите, при които са били приети. Оттам 
съобщиха, че след редица преговори между студентската организация и медицинските университети, вузовете са се 
съгласили да намалят вече увеличените такси. "МУ-София и МУ-Варна вече дори са го сторили с решения на 
Академичните си съвети, като сега увеличението не е 45%, както беше, а 20% - за студентите във втори, трети и четвърти 
курс (за първи курс остават високите такси - бел.ред.), което все пак е добра стъпка", коментира преди време пред "Сега" 
председателят на НПСС Даниел Парушев, призовавайки и другите вузове, увеличили платеното си обучение в различни 
специалности, да вземат същите решения.  
Проверка на "Сега" показа, че платеното обучение по медицина в МУ-Пловдив, което първоначално щеше да се увеличи 
от 7090 лв. на 10 448 лв. за студентите от първи до трети курс, остава на цена 10 448 лв. за първокурсниците. За 
студентите от 2-6 курс то е "намалено" на 9248 лв., което пак е по-високо от миналогодишните такси, които бяха около 7 
хил. лв. По дентална медицина високата цена от 8032 лв. също ще плащат само студентите от първи курс, докато за тези 
от втори до пети курс цената става 7090 лв. Същото се отнася и за специалностите фармация и медицинска сестра - 
кандидат-висшистите от първи курс ще плащат съответно по 9446 лв. и 4153 лв., а останалите - съответно 8246 лв. и 4015 
лв. 
При МУ-Варна също цените са коригирани, но без тези за първокурсниците. Платеното обучение по медицина там остава 
10 212 лв. за студентите от първи курс, както бе първоначално предвидено, докато студентите от 2-6-ти курс ще плащат 
по-малко - 9012 лв. Обучението срещу заплащане по специалност дентална медицина се покачва от 7090 на 8032 лв. за 
първокурсниците, а за останалите то остава 7090 лв. (2-4ти курс) и 6832 лв. (5-6 курс). Фармация в платен прием в МУ-
Варна първокурсниците ще учат срещу 8209 лв. (при 7090 лв. за м.г.), а останалите ще плащат по около 7 хил. лв. 
"Ръководството на МУ-София взе предвид мнението на младите хора и потърси начини да намали таксата поне за вече 
обучаващите се студенти, като същевременно спазва изискванията на МОН", посочиха и от МУ-София в отговор на 
въпроси на "Сега". Първокурсниците по медицина (магистър) вече ще плащат не 6790 лв., както досега, а 9912 лв. За 
дентална медицина (магистър) таксата за студентите от първи курс е 9500 лв., за фармация (магистър) - 12 210 лв., за 
здравни грижи -  4304 лв. Миналата година сумите за медицина, дентална медицина и фармация бяха по 6790 лв., а 
здравни грижи - 4165 лв. Студентите от втори до шести курс т.г., избрали платените медицински специалности в МУ-
София, ще плащат съответно 9012 лв. за медицина (с над 2 хил.лв. повече от м.г.), 8600 лв. за дентална медицина и за 
фармация, и 3604 лв. за здравни грижи. 
В МУ-Плевен платеното обучение по медицина ще струва 9111 лв. на година за първокурсниците. За студентите от втори 
до шести курс тази специалност ще е е на цена от 8011 лв. Платеното по фармация става 6872 лв. за първи курс и 6772 лв. 
за втори и трети курс. По специалността медицинска сестра обучението срещу заплащане ще е 4804 лв. за I - III курс, а за 
IV курс - 4754 лв. 
ДИСТАНЦИЯ 
На фона на огромните такси, обучението на доста места няма да е както досега присъствено, а дистанционно. В МУ-
София например цялото теоретично обучение - лекции, семинари и др. ще се провежда дистанционно на платформата 
Google Classroom. При провеждане на практическото обучение ще се намалява времетраенето на учeбните часове и броя 
на студентите в група, в съответствие със спецификата на отделните дисциплини по факултети. Лекциите в МУ-Пловдив 
също започнаха изцяло в електронен формат. Част от упражненията в теоретичните дисциплини също ще се провеждат 
онлайн, като присъствените практически упражнения ще се провеждат в клиники при спазване на противоепидемичните 
мерки. Хибриден модел на обучение - комбинация от присъствено и електронно преподаване - предлага и МУ-Плевен. 
За целта от тази учебна година във вуза е въведена образователната платформа за цифрово обучение на Lecturio. Като 
цяло медицинските университети се ориентират към смесено обучение - дистанционна форма на провеждане на 
лекциите и присъствено обучение на практическите занятия. Доста от другите вузове също са избрали смесената форма, 
като картината е шарена - някъде първокурсниците ще учат присъствено, а всички останали онлайн, на други места 
студентите в едни специалности учат присъствено, а в други - дистанционно и т.н. 
 
 

https://segabg.com/hot/category-education/3000-lv-poskupna-platenoto-obuchenie-po-medicina
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√ АПИ предупреди за ремонтни "тапи" по Околовръстното шосе 
Обновяване на два участъка ще запуши северния обход на София 
Ако в следващите дни пътувате по Околовръстното шосе на София, избягвайте северната му дъга. Агенция "Пътна 
инфраструктура" съобщи, че от днес, 13 октомври, започва голям ремонт на два участъка с обща дължина 3.8 км, който 
ще наложи промени в движението.   
Първият участък е след пътния възел със Северната скоростна тангента /при км 6+265/ и е до кръстовището за с. 
Мировяне и кв. „Требич“ /при км 7+548/. Втората отсечка, която влиза в ремонт, е след кръстовището с второкласния път 
II-16 Нови Искър – Своге – Мездра /при км 8+400/ и завършва преди кръстовището с ул. „Хаджи Димитър“ в Нови Искър 
/при км 10+850/, поясняват от АПИ. 
За изпълнение на ремонтните работи движението в двата участъка ще бъде спряно.  Трафикът за Своге ще преминава по 
бул. ,,Рожен“ в София през кв. „Требич“ и гр. Нови Искър. За тежкотоварните автомобили, движещи се по Софийския 
околовръстен път, е предвиден обходен маршрут през ул. ,,Чепинско шосе“ в София и Северната скоростна тангента.  
Строителните дейности включват цялостна подмяна на пътната настилка, ремонт на съоръженията, подобряване на 
отводняването, подмяна на пътните знаци и полагане на нова хоризонтална маркировка.  Пътната агенция не посочва 
краен срок за  "обновяването" на отсечките. Вместо това обещава работатата да приключи "преди началото на зимния 
сезон". 
АПИ съветва шофьорите да карат внимателно и да спазват стриктно пътната сигнализация. И посочва, че всички граждани 
и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка по всяко време от интернет 
страницата на агенцията – www.api.bg,  и на тел. 0700 130 20.  
 
√ САЩ ще продължат да поддържат до 2500 базирани у нас военни 
Те могат да нараснат до 5000, но само за 3 месеца, при ротация в четирите бази за съвместно ползване  
Съединените щати няма да увеличават постоянното си военно присъствие у нас. Това заяви началникът на отбраната 
адмирал Ефтимов в първи официален коментар, след като в Пентагона миналата седмица бе подписана Пътна карта за 
развитие на въоръжените ни сили до 2030 г, предава БНТ. 
Подписаната със Съединените щати пътна карта предвижда България да получи финансова помощ от 16 млн. и 400 хил. 
долара по линя на двустранното военно сътрудничество, основно за модернизация на армията, киберзащита, 
повишаване сигурността в Черноморския регион. 
Началникът на отбраната адмирал Ефтимов уточни, че пътната карта не предвижа увеличаване на американското военно 
присъствие у нас, заложено в договор за военно сътрудничество от 2016-та. Той предвижда Съединените щати да 
поддържат до 2500 постоянно базирани военни у нас. Те обаче могат да нараснат до 5 000 души, но само за 3 месеца, 
при ротация на контингентите в четирите бази за съвместно ползване с българската армия. Това са полигона "Ново село", 
военните летища "Безмер" и "Граф Игнатиево" и логистичният цетър край Айтос, посочва още Националната телевизия. 
По-чести ротации на американските контингенти у нас е била една от темите, обсъдени в Пентагона при подписването на 
военната Пътна карта до 2030 г., заяви адмирал Ефтимов. "Допълнително разполагане, като такова на американски сили 
не е разисквано. Единствено се разискваше какви са опциите за разполагане, за по-регулярно присъствие на 
американски сили, в рамките на същестуващото споразумение за сътрудничество в областта на отбраната от 2006 г.", 
казва адмирал Ефтимов, цитиран от БНТ. 
 
√ Работодател получава обезщетение при дисциплинарно уволнение 
Може ли работодател да получи обезщетение, ако прекратява договор без предизвестие? 
М.Х., София 
Още веднага трябва да бъде казано, че Кодексът на труда (КТ) предвижда специални текстове за получаването на 
обезщетение, дори когато съответният договор между работодател и работник или служител бъде прекратен без 
предизвестие. В едни случаи то може да бъде получено от работника, в друг от работодателя. Но това само при 
определени хипотези. 
Специално за работодателя трябва да се отбележи, че той може да получи обезщетение, когато например 
има дисциплинарно уволнение. Тогава работникът или служителят дължи на работодателя обезщетение в размер на 
брутното си трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер 
на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение. 
Същото се прилага и когато работникът или служителят бъде уволнен по чл. 330, ал. 1 поради осъждане за престъпление, 
което съставлява и нарушение на трудовите задължения. 
Действителните вреди в тези случаи се изчисляват върху брутното трудово възнаграждение на работника или служителя 
за определено време. Така, когато работодателят трябва да плаща, то това е за времето, през което работникът или 
служителят е останал без работа, но за не повече от остатъка от срока на трудовото правоотношение. Когато работникът 
дължи (при дисциплинарно уволнение или осъждане), то тогава е за времето, през което работодателят е останал без 
работник или служител за същата работа, но за не повече от остатъка от срока на трудовото правоотношение. 
Иначе работодателят може да получи обезщетение и по правилото, че "страната, която има право да прекрати трудовото 
правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на 
другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения 
срок на предизвестието". Има и разпоредба, според която "страната, която е предизвестена за прекратяване на 
трудовото правоотношение, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, като дължи на другата 
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страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на 
предизвестие.". В случая това може да е и работодателят, а не само работникът или служителят.  
Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията е полученото от работника или служителя брутно 
трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното 
обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, 
доколкото друго не е предвидено. 
Важно е да се отбележи и още едно правило, което се отнася повече за задължения на работодателя, отколкото за 
негови права. Според него обезщетенията, които са дължими при прекратяване на трудовото правоотношение, пък се 
изплащат не по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца, през който правоотношението е прекратено, освен 
ако в колективния трудов договор е договорен друг срок. След изтичане на този срок работодателят дължи 
обезщетението заедно със законната лихва. 
 
Икономически живот 
 
√ Голям спад в търговията ни, салдото на минус с 2,6 млрд. лева  
Общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) е отрицателно в периода януари – август 2020 г. и е на стойност 
2,6 млрд. лева, съобщи НСИ. През август т.г. салдото също е отрицателно с 430,4 млн. лева. 
През първите осем месеца от годината от България общо са изнесени стоки за 35,23 млрд. лева, което е с 8.4% по-малко 
в сравнение със същия период на 2019 година. 
 

 
Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки от България през периода 2019 – 2020 година 

(Спрямо същия месец на предходната година) 
 
През август износът е 4,1 млрд. лв. и намалява с 15.1% спрямо същия месец на предходната година. 
В периода януари – август 2020 г. сме внесли стоки за 37,8 млрд. лева, което е с 12.6% по-малко спрямо същия период на 
2019 година. 
През август т.г. вносът намалява с 10.5% спрямо същия месец на миналата година и е 4,5 млрд. лева. 
От януари до август 2020 г. износът на България за трети страни пада с 11.5% в сравнение със същия период на 2019 г. и е 
на стойност близо 12 млрд. лева. 
През август експортът за трети страни спада с 25.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1,3 
млрд. лева. 
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Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки в България през периода 2019 – 2020 година 

(Спрямо същия месец на предходната година) 
 
Вносът в България от трети страни от януари до август 2020 г. намалява с 12.8% в сравнение със същия период на 2019 г. и 
е на стойност 14,6 млрд. лева. 
През август т.г. вносът от трети страни е по-малк с 9.6% спрямо същия месец на 2019 г. и е за 1,7 млрд. лeвa. 
От януари до юли износът за ЕС намалява с 6.5% в сравнение със същия период на 2019 г. и е за 20,4 млрд. лева 
Вносът от европейските държави в периода януари – юли 2020 г. е за 20,4 млрд. лева, което е с 12.5% по-малко, 
отколкото през 2019 г. 
 
√ Държавата демотивира хората да се осигуряват  
Промените на парче, които отказват да следват някаква елементарна логика в системата, постигат един единствен ефект 
– демотивират хората да се осигуряват. 
Това коментира в студиото на бТВ бившият вицепремиер и социален министър Ивайло Калфин. Повод за думите му са 
действията на кабината във връзка с пенсиите. 
Според Калфин случващото се в момента са различни видове манипулации на пенсионната система, заради които тя 
започва да губи смисъл. „Логиката – кой колко дълго е работил и как се е осигурявал и оттам колко пенсия ще получава, 
започва да се губи“, коментира още Ивайло Калфин. 
Според него тези 50 лв., които сега се дават на пенсионерите, струват на държавата 106 млн. лв. на месец или 1,3 млрд. 
лв. на година. „Спокойно с тези пари могат да се осъвременят абсолютно всички пенсии”, обяснява Калфин. 
По думите му, в момента държавата „казва“ на хората – “да е жив и здрав премиерът още 50 години, за да взимаш едни 
допълнителни 50 лв. по Коледа”, вместо да ги мотивира да се осигуряват на реалните си пари, да работят повече и да 
спестяват. 
Средства в частните фондове има, убеден е Калфин във връзка с широко дискутираната напоследък тема с доходността 
на частните пенсионни фондове. 
Проблемът според него е в това, че законодателството има самоизключващи се постановки, които сриват целия смисъл 
на реформата отпреди 20 години. Законодателят трябва най-накрая да изясни начина, по който ще се изплаща тази втора 
пенсия и правилното разпределение на средствата, убеден е бившият социален министър. 
Той не смята, че атаката към пенсионните фондове е опит да се накарат хората да прехвърлят парите си в НОИ, за да 
запълнят дупките в бюджета му. НОИ е достатъчно облекчен през последните години, а и продължава да получава 
дотации от хазната, което го прави стабилен, изтъква Калфин. 
 
√ Приходите на българските хотели през август се сринаха с над 47%  
С 47.4% по-малко приходите от нощувки са постъпили в страната през август 2020 г. в сравнение с година по-рано, 
съобщи НСИ. В абсолютна сума са постъпили 198.7 млн. лв. 
Тотален е сривът в приходите от чужди граждани – с 65.2%, докато от български граждани има увеличение – с 21.2%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ikj.bg/novini/dobavki-pensii-mart-preizchislenie/
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Приходи от нощувки в местата за настаняване по месеци. 

 
 
През август 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 2896 обекта с над 
10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи. 
Стаите в тях са 115.8 хиляди, а на леглата – 258.2 хиляди. В сравнение с август м.г., общият брой на местата за 
настаняване, функционирали през периода, намалява с 14.6%, а броят на леглата в тях – с 20.7%. 
Нощувките, регистрирани през август 2020 г., са 3 545.9 хиляди, или с 44.7% по-малко в сравнение със същия месец на 
предходната година. 
Най-голям е спадът (с 52.9%) в хотелите с 3 звезди. По-високата категория – с 4 и 5 звезди са реализирани 74.5% от общия 
брой нощувки на чужди граждани и 39.4% – на българи. 
В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 18% от нощувките на чужденци и 26.6% – на българи. В останалите 
места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.5 и 34.0%. 
 
 

Реализирани нощувки по категории на местата за настаняване и месеци. 
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Пренощували в наши хотели през този август са 947.4 хиляди, което е по-малко с 35.5% в сравнение със същия месец на 
2019 г. 
Регистриран е срив при чуждите граждани – с 65.1%, докато при българските има увеличение – с 11.7%. 
Нашенци, нощували в местата за настаняване през август, са 633 хиляди. Чуждите граждани са 314.4 хиляди, 74.5% от тях 
са отседнали в хотели с 4 и 5 звезди. 
 

Пренощували лица по категории на местата за настаняване през  август 2020 година. 

 
 
Общата заетост на леглата през август 2020 г. е 44.6% и намалява с 19.7 процентни пункта в сравнение с август 2019 
година. 
Най-висока е заетостта в хотелите с 4 и 5 звезди – 55.3%, следват с 3 звезди – 41.1%, с 1 и 2 звезди – 32.6%. 
 
√ Петролът започна седмицата с намаление на цените  
Цената на фючърсите за суров петрол Brent доставка през декември 2020 г. на борсата ICE в Лондон спадна до 41,36 
долара за барел, което е 3,48% под нивото от предишната сесия. 
Цената на суровия нефт WTI е намалена с 3,55% – до 39,16 долара за барел. 
Това се дължи на възобновяването на производството на петрол в Либия , отслабването на урагана Делта и края на 
стачката на работниците от този бранш в Норвегия. 
Много петролни платформи в Мексиканския залив са възобновили работата си след отслабването на урагана. 
Националната петролна корпорация на Либия пък е отменила, наложените форсмажорни обстоятелства върху западното 
находище на Аш Шарара и е инструктирала своя оператор да възобнови производството, информира Bloomberg. 
Първоначално полето ще изпомпва 40 000 барела суров на ден, преди да достигне капацитета си от почти 300 000 барела 
до 10 дни. 
Това приблизително би удвоило общия добив на Либия до около 600 000 барела на ден. 
„Обновеното производство след урагана в Мексиканския залив, очевидно рестартиране през уикенда на най-голямото 
петролно находище в Либия и днешната сила на щатския долар увеличават възможността за спад на цената на WTI до 
минимумите от началото на октомври“, казва Джим Ритербуш, президент на Ritterbusch. 
 
√ Създателите на нови акукционни формати с наградата на Нобеловия комитет за икономика 
Професорите от Станфордския университет Пол Милгром и Робърт Уилсън са носителите на Нобеловата награда за 
икономическа наука за 2020 година, съобщиха от Нобеловия комитет. 
Всъщност, това е награда на Шведската национална банка в памет на Алфред Нобел, която ежегодно се дава в рамките 
на Нобеловите награди. 
72-годишният Милгром и 83-годишният Уилсън получават приза за „подобрения в теорията на търга и откриване на нови 
аукционни формати.“ 
Новите аукционни формати са прекрасен пример за това как основните изследвания могат впоследствие да генерират 
изобретения в полза на обществото. Необичайната характеристика на този пример е, че двамата учени са разработили 
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теорията и практическите приложения. По този начин новаторското проучване на лауреатите за търговете е от голяма 
полза за купувачите, продавачите и обществото като цяло, изтъкват от Нобеловия комитет. 
Краткият анализ на дейността на лауреатите, направен от екипа на Шведската национална банка: 
“Тазгодишните лауреати Пол Милгром и Робърт Уилсън са проучили как работят търговете. Те също така са използвали 
своите прозрения, за да проектират нови аукционни формати за стоки и услуги, които са трудни за продажба по 
традиционен начин, като радио честоти. Техните открития са облагодетелствали продавачите, купувачите и 
данъкоплатците по целия свят. 
Хората винаги са продавали нещата на получената най-висока оферта или са ги купували от този, който направи най-
евтината. В днешно време обекти, струващи астрономически суми сменят всеки ден собственика си чрез търгове – не 
само битови предмети, предмети на изкуството и антики, но и ценни книжа, минерали и енергия. Обществените поръчки 
могат да се провеждат и като търгове. 
 

 
 
Използвайки аукционната теория, изследователите се опитват да разберат резултатите от различни правила за 
наддаване и крайни цени, формата на търга. Анализът е труден, тъй като оферентите се държат стратегически, въз основа 
на наличната информация. Те вземат предвид както онова, което сами знаят, така и това, което вярват, че другите 
оференти знаят. 
Робърт Уилсън разработи теорията за търгове на обекти с обща стойност – стойност, която предварително е несигурна, но 
в крайна сметка е еднаква за всички. Примерите включват бъдещата стойност на радиочестотите или обема на минерали 
в определена област. Уилсън показа защо рационалните оференти са склонни да поставят оферти под собствената си 
най-добра оценка на общата стойност: те са притеснени от проклятието на победителя – тоест от плащането на твърде 
много и загубата. 
Пол Милгром формулира по-обща теория за търговете, която позволява не само общи ценности, но и частни стойности, 
които варират в зависимост от оферента. Той анализира стратегиите за наддаване в редица добре познати аукционни 
формати, демонстрирайки, че форматът ще даде на продавача по-високи очаквани приходи, когато оферентите научат 
повече за изчислените стойности на другия по време на наддаването. 
С течение на времето обществата разпределят все по-сложни обекти сред потребителите, като слотове за кацане и 
радиочестоти. В отговор Милгром и Уилсън изобретяват нови формати за търг на много взаимосвързани обекти 
едновременно, от името на продавач, мотивиран от широки обществени ползи, а не от максимални приходи. През 1994 
г. американските власти за първи път използват един от тези аукционни формати за продажба на радиочестоти на 
телекомуникационни оператори. Оттогава много други страни последваха примера.” 
 
БНТ 
 
√ Президентът с обръщение към кметовете по повод Деня на българската община  
В Деня на българската община президентът Румен Радев се обърна във Фейсбук към кметовете в страната, че са най-
близко до гражданите и техните проблеми, и трябва да продължат да работят именно за разрешаването им. 
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Държавният глава още веднъж повдигна въпроса за увеличаване на финансовата самостоятелност на местната власт и 
постигането на реална децентрализация, за да може местните власти да отговорят на високите очаквания на хората. 
Румен Радев завършва своето обръщение към кметовете с думите, да не позволяват рутината да притъпи 
чувствителността им към болките и проблемите на гражданите. 
 
√ Дни на кариерата - във фокуса на работодателите  
За 15-а поредна година в Техническия университет-София ще се проведе изложението на работодатели „Дни на 
кариерата“. То ще се проведе в два дни – на 13 октомври в София и на 14 октомври във филиала на ТУ в град Пловдив и 
във факултет и колеж град Сливен. 
Това е традиционно изложение, в което бизнесът се среща със студентите. Над 80 фирми ще участват в инициативата, 
съобщи в студиото на "Денят започва" Иван Кралов - ректор на Техническия университет-София. Участниците са основно 
български работодатели, но част от фирмите са представителства на големи международни компании. 
"Интересът е поне тристранен - от страна на бизнеса, тъй като студентите, които завършват, са много търсени; самите 
студенти са заинтересовани от тези срещи, тъй като те са на място в университета; а за университетът ползата е в това, че 
заедно изработваме учебните планове и програми, т.е. получава се една синергия между науката, бизнеса и 
обществото", коментира Кралов. 
 
√ Младите учени в БАН взимат много по-малко от младите учители  
Младите главни асистенти в Българската академия на науките взимат едва 780 лева срещу 1260 за младите учители. Това 
казаха от БАН на 151-ата годишнина от създаването си и поискаха политиците да осъзнаят необходимостта от повече 
пари за наука. 
Ивалина Трендафилова е на 32, химик, главен асистент. Изследва лекарства за рак, които са изключително токсични. 
Целта е химиотерапевтика да се доставя само до увредения орган или тъкан. 
"Така че той да действа локално, само там, без да оказва страничните си неблагоприятни ефекти върху здравите клетки в 
организма", казва Ивалина. 
Друга цел е да се намали честотата на прием на тези лекарства, за ден или два те да се приемат само веднъж. Ивалина е 
завършила химия и почти веднага решила, че ще работи в научна лаборатория. 
"Забелязвам, че все повече млади имаме, нови колеги, което е много приятно, тъй като в момента по няколко 
оперативни програми имаме много голямо финансиране и с тези спечелени проекти можем да си позволим апаратура от 
последно поколение", добавя Ивалина. 
Така младите учени получават и допълнителни средства към заплатите си от около едва 780 лева. По време на COVID 
кризата лабораторията на Ивалина била затворена за няколко месеца. През това време обаче тя успяла да обобщи 
лабораторните резултати. Много от учените работили "дистанционно", но веднага реагирали на COVID ситуацията. 
Според акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН, са направени както разработки на ваксина, така и естествено на 
имуностимуланти и защитни средства. Знаете екипи математически вече повече от 8-9 месеца всеки божи ден работят да 
дават прогнози за динамиката на развитието на заразата. 
Всички проекти са направени напълно доброволно. 
 
Мениджър 
 
√ Приходите от осигурителни вноски може да се окажат недостатъчни за пенсии и обезщетения  
Приходите от осигурителни вноски за Държавното обществено осигуряване /ДОО/ да не са достатъчни, за да покрият 
разходите за пенсии, обезщетения и помощи е един от шестте основни стратегически риска пред изпълнението на 
стратегическите цели на НОИ. Това се посочва в аналитичен материал на експертите на НОИ, публикуван в последния 
информационен бюлетин, предава БТА. 
Материалът представя гледната точка на НОИ за стратегическите рискове пред управлението на държавното обществено 
осигуряване в периода след 2020 г. Той е разработен като част от процеса по актуализиране на Стратегията за управление 
на риска в НОИ. Сега действащата стратегия покрива периода до 2020 г. и трябва да бъде актуализирана. 
Според анализа има редица фактори, които увеличават вероятността за опасност приходите да не са достатъчни, за да 
покрият разходите за пенсии, обезщетения и помощи. 
Сред тях на първо място са демографските процеси. Прогнозите за населението сочат, че през 2020 г. коефициентът на 
възрастова зависимост в старшите възрасти (населението на 65 и повече години на 100 лица от населението на възраст от 
15 и 64 г.) ще достигне 34,30. Това означава, че на всеки 100 души на възраст между 15 и 64 г. се падат 34 на 65 и повече 
години. В дългосрочен план тенденциите не са оптимистични - очаква се стойността на това съотношение да достигне 
близо 45 само за период от две десетилетия, а през 2050 г. да надхвърли 528, се посочва в анализа. 
Последният актюерски доклад на НОИ от 2019 г. показа, че последиците от застаряването на населението са факторът с 
най-голяма тежест по отношение динамиката на разходите за пенсии като процент от БВП. При законодателството в сила 
към 01.01.2020 г., очакванията са балансът на ДОО да остане отрицателен (разходите да останат по-високи от приходите) 
за целия период от 2019 г. до 2070 г. При 3,3 на сто от БВП, дефицитът в ДОО се очаква да нарасне до 4,8 на сто от БВП в 
края на периода. Решенията, свързани с промяна на един или друг от параметрите на осигурителната система могат или 
да ускорят, или да забавят влиянието на демографските процеси върху способността на държавата да изпълни 
ангажимента си към сегашните и бъдещи осигурени лица и пенсионери, се посочва в анализа. 
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Други стратегически рискове са контролните механизми да не са достатъчно ефективни, за да установят и не допускат 
грешки, нередности и измами с фондовете на ДОО, контролните механизми да не са достатъчно надеждни при защитата 
на информацията и активите. Посочват се и рисковете развитието на информационните и комуникационните технологии 
да изпревари технологичното състояние на НОИ, взаимодействието със заинтересованите страни да доведе до 
несъответствие между резултатите от дейността на НОИ и нормативно определените му задачи. Стратегически риск е и 
НОИ да не разполага с достатъчно кадрови потенциал, за да изпълнява възложените му задачи. 
В анализа се отбелязва, че публичните средства, които НОИ управлява, възлизат на около 10 на сто от брутния вътрешен 
продукт (БВП) на България, затова НОИ обръща все по-голямо внимание на стратегическите рискове. 
Експертите допълват, че организациите трябва да вземат решения за посоката на своето развитие в среда, която e все по-
сложна за възприемане и все по-непредвидима. 
"Светът бе неподготвен за глобалната финансова и икономическа криза от 2008 г., а резултатът бе, че и днес се усещат 
нейните последствия. Сега световната общност е изправена пред ново предизвикателство - пандемията от коронавирус 
COVID-19. Прогнози на влиятелни международни организации като Международния валутен фонд например сочат, че 
това ще е най-тежката криза (здравна, икономическа, социална) от времето на Голямата депресия ", допълват 
експертите. 
 
√ Над 750 млн. лв. приходи са генерирали българските финтех компании през 2019 г.  
Българските компании във финтек сектора са генерирали рекордни обороти през миналата година, като са отчели 
приходи от общо 753 млн. лв. Най-голям дял имат дружествата, които се занимават с плащания и осчетоводяване – те 
отговарят за 80% от цялата сума. Това показва анализ на специализираното издание за стартиращи компании 
TrendingTopics, които са използвали данни на Company Guru. 
Финтек индустрията съчетава финансови услуги с технологичните иновации, така че да предостави по-лесни и по-
достъпни решения на крайните клиенти и на бизнеса. Сред най-популярните услуги са например лесни и евтини парични 
преводи през мобилни приложения, които се осчетоводяват незабавно и не предполагат използване на офис.  Други 
засегнати категории в този бранш са кредитирането, търговия на капиталови пазари и криптовалути, застраховане и 
лични финанси. В Глобалния индекс на финтек компаниите, изготвян годишно от Findexable, София беше позиционирана 
на 38-ма позиция за тази година, преди Любляна, Клуж  и Букурещ. България като цяло бе на 56 място в света.   
В списъка с разглежданите компании влизат всички членове на Българската финтек асоциация – общо 61 компании към 
момента. Най-големи приходи са реализирали дружества, които от десетки години са на пазара на дигиталните 
финансови услуги – като например производителят на фискални апарати Datecs, както и големи чуждестранни 
корпорации, които разполагат с офиси у нас, като Paysafe, или традиционни оператори за парични разплащания като 
„Борика“. 
 

  Най-големи финтек компании в България 
(2019 г.) 

  Компания Приходи 
(млн. 
лв.) 

Категория 

1 Datecs 265.5 разплащания 

1 Paysafe 186.3 разплащания 

2 myPOS 53.6 разплащания 

3 Борика 43.5 инфраструктура 

4 Emerchantpay 37.7 разплащания 

5 TiXi 22.3 разплащания 

6 Кредисимо 20.5 кредитиране 

7 Technementals 
Technologies 
(Bulgaria) 

14.0 капиталови 
пазари 

8 Naxex 13.8 капиталови 
пазари 

9 SafeCharge 11.9 разплащания 

10 ePay 11.3 разплащания 

  Източник: TrendingTopics, Company Guru 

 
√ Българският износ за Германия продължава да се увеличава въпреки кризата 
Износът на България за държавите от ЕС се понижава за 5-ти месец поред, показват данните на НСИ към края на юли. 
През юли износът намалява с 6,4%, което е значително по-малко от рекордното понижение на експорта, регистрирано 
през април (-20%) след въвеждането на ограниченията срещу COVID-19. 
Сумарно за 7-те месеца от началото на годината българският износ за ЕС възлиза на 20,5 млрд. лв. и намалява с 6,5% в 
сравнение със същия период на миналата година. 
Основните ни търговски партньори остават същите. Най-много изнасяме за Германия, като близо 25% от износа към ЕС е 
насочен в тази посока. Въпреки икономическите сътресения през януари – юли износът за Германия продължава да се 
повишава в сравнение с миналата година и формира ръст от 1,3%. 

https://www.trendingtopics.eu/fintechs-in-bulgaria-have-earned-nearly-e400m-in-2019/?fbclid=IwAR3edcpiL20-5rjRhLQgasdcyEHIOtx9rHbFmM3zBGQiFUDabkqWUXKt2O8
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Топ 5 държави от ЕС по 
български износ януари-юли 
2020 г. 

Държава  Износ 
(млрд. 
лв.) 

Промяна 
на 
годишна 
база 

Германия 4,92 1,3% 

Румъния 2,8 -1,9% 

Италия 2,15 -16% 

Гърция 2,1 -10,5% 

Франция 1,27 -4,6% 

Източник: НСИ   

 
Най-много – с цели 40% в разглеждания период се е понижил износът за ЕС на минерални горива, масла и подобни. Спад 
от 10% има и при експорта на машини и оборудване, като  само по това перо доставените стоки са на стойност от близо 
600 млн. лв. по-малко в сравнение с януари-юли 2020 г. 
Данните за износа към трети страни вървят месец напред. За януари – август българският експорт за страни извън ЕС се 
понижава с 11,5% и възлиза на общо 12 млрд. лв. Само през август понижението е цели 26% на годишна база. Въпреки 
това износът за вторият най-голям потребител на български стоки – Китай – се увеличава чувствително 17% на годишна 
база. Над два пъти се е понижил износът на минерални горива и масла. В същото време обаче е регистриран ръст при 
износа на мазнини от животински и растителен характер от 56%.  Значителен ръст е регистриран в износа за Канада 
(110%) и Иран (130%).   
 

Топ 5 трети страни по български 
износ (януари-август 2020 г.) 

Държава Износ 
(млрд. 
лв.) 

Промяна 
на 
годишна 
база 

Турция 2,24 -17% 

Китай 1,14 17% 

Великобрирания 0,8 -7% 

САЩ 0,68 -1,6% 

Сърбия 0,62 -20% 

Източник: НСИ   

 
През януари-юли България е внесла от ЕС стоки и услуги за 20,4 млрд. лв., което е с 12,5% по-малко на годишна 
база.  Само през юли вносът се е понижил с 15%. През януари-август вносът от трети страни възлиза на 14,5 млрд. лв. и се 
понижава с 13%.  
 
√ Върви ли ЕС към създаване на фискален съюз  
Европейският съюз е все по-близо до създаването на фискален съюз със своя план за възстановяване от кризата, 
породена от пандемията от коронавирус. Това заяви германският финансов министър Олаф Шолц, цитиран от Ройтерс. 
По думите му възстановителния план, който предвижда Европейската комисия да изтегли заем от 750 милиарда евро от 
международните пазари за финансиране на грантове и кредити до страните членки на ЕС, е важна стъпка към 
фискалното обединение. 
„Движим се към фискален съюз, което е важно за финансовия капацитет и суверенитета на ЕС“, коментира Шолл по 
време на междупарламентарна конференция за стабилност, икономическа координация и управление в блока. 
 
√ Еврокомисията въвежда задължителни енергийни стандарти при саниране на сгради  
Европейската комисия ще предложи в сряда задължителни минимални енергийни стандарти при реновиране на 
сградите в Европейския съюз, предаде Ройтерс. Предвижда годишният дял на санирането, целящо повишаване на 
енергийната ефективност на жилищни и нежилищни сгради, поне да се удвои до 2030 година. 
Инициативата е част от стратегията „Вълна на реновация“ (Renovation Wave) за намаляване на вредните за климата 
емисии до въглеродна неутралност до 2050 г. Очаква се тя да осигури поне 160 000 работни места в сектора за саниране 
на сгради. 
В момента 11% от съществуващите сгради в ЕС се обновяват годишно. Но повечето от тях не отговарят на изискванията за 
енергийна ефективност на ЕС и затова реалният процент е 1%, пише Ройтерс. Затова  и ЕК си поставя цел да въведе 
минимални изисквания при ремонтите. 
„Изключително важно е да имаме такива задължителни нива“, коментира Луис Съндърланд, главен консултант на 
неправителствената организация Regulatory Assistance Project. 
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Част от средствата за въпросните ремонти ще дойдат от планираните 750 млрд. евро по плана за възстановяване от 
коронавируса. Според Брук Райли, представител на компанията за изолации Rockwool, 2030 г. ще е идеална дата, така че 
инвеститорите и собственици на сгради да имат време да реагират на новите изисквания. 
Енергийно неефективните сгради, повечето от които се отопляват с изкопаеми горива, са източник на над една трета от 
въглеродните емисии в ЕС и поемат над 40 процента от потреблението на енергия. Повечето сегашни сгради все още ще 
се използват през 2050 година, което може да подкопае зелените цели на ЕС, освен ако не бъдат модернизирани. 
 
√ Япония и Великобритания на прага на търговско споразумение 
Япония и Великобритания се подготвят да подпишат на 23 октомври двустранно споразумение, уреждащо търговските 
им отношения след Брекзит, като целта е договорът да влезе в сила в началото на 2021 година, съобщи източник от 
японското правителство, цитиран от агенция Киодо и БТА.  
След официалното събитие по подписването на основното споразумение, постигнато през септември, японското 
правителство ще иска ратификация на документа на извънредно парламентарно заседание на 26 октомври, уточни 
източникът.  
Споразумението се основана до голяма степен на договора за свободна търговия между Япония и ЕС, който влезе в сила 
миналата година и включва Великобритания до края на годината, когато приключва преходният период за излизането й 
от ЕС.  
Новото споразумение ще сведе британските мита за японски коли постепенно до нула през 2026 година, както 
предвижда и споразумението за свободна търговия между Япония и ЕС, а незабавно се отменят митата за вагони и 
авточасти.  
 
√ ЕЦБ разглежда сериозно възможността за въвеждане на дигитално евро 
Европейската централна банка (ЕЦБ) разглежда много сериозно възможността да пусне официална европейска 
дигитална валута - цифрово евро. Окончателно решение обаче все още не е взето. Това обяви шефката на централната 
банка на еврозоната Кристин Лагард на видеоконференция, организирана от Международния валутен фонд (МВФ) като 
част от есенните срещи на ръководните органи на МВФ и Световната банка, предаде ТАСС, цитирана от БТА. 
Дигиталното евро в никакъв случай няма да замени наличните пари, а "само ще ги допълни", уточни Лагард. По думите 
й, евентуалното пускане на цифрова валута на ЕС е насочено най-вече към предпочитанията на потребителите. 
Според Лагард, създаването на дигитално евро е сложен и трудоемък проект, чиято реализация ще отнеме време, но ще 
бъде по-евтин, по-безопасен и по-бърз. При това, според нея, 60% от транснационалните компании са преминали към 
широко използване на цифрови технологии в отговор на пандемията от коронавируса и в Европа половината служители 
на различни компании работят дистанционно, като едва 10% имат желание да се върнат в офиса.  
През октомври миналата година Европейската комисия разгледа и отхвърли идеята ЕС да подкрепи пускането на 
криптовалутата Либра (Libra) на Фейсбук (Facebook). Сред основните аргументи на Брюксел срещу проекта бяха 
опасенията, че ЕС може да подкопае възможностите си за финансов контрол в Еврозоната. По този повод европейските 
институции започнаха да обсъждат въпроса за пускане на официална криптовалута на ЕС, което би запазило контрола на 
ЕЦБ над паричната и финансова политика във Валутния съюз.  
 
√ Съветът на ЕС назначи новия еврокомисар по финансовите въпроси  
Съветът на ЕС назначава Марейд Макгинес (Ирландия) за еврокомисар по финансовите услуги, финансовата стабилност и 
капиталовите пазари до 31 октомври 2024 година, информира БТА.  
Решението е съгласувано с предложението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и със 
становището на Европейския парламент. 
Макгинес досега бе един от зам.-председателите на ЕП от групата на Европейската народна партия. Той наследява 
подалия оставка ирландски еврокомисар Фил Хоган, който се оттегли това лято заради скандал, че е нарушил 
противоепидемичните мерки.  
 
√ Европейските борси започват седмицата с повишения  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха повишения в ранната търговия в първата сесия за 
седмицата, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 регистрира ръст от 1,51 пункта, или 0,41%, до 371,86  пункта. Немският DAX 
напредна с 21,55 пункта, или 0,17%, до 13 072,78 пункта.  Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 отчете спад от 
7,18 пункта, или 0,12%, до 6 009,47 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 16,85 пункта, или 0,34%, до 4 963,66 
пункта. 
Европейският банков индекс SX7P се повиши с 0,28% на фона на надеждите за по-голям пакет от икономически стимули и 
очакванията за победа на кандидата на демократите Джо Байдън на предстоящите президентски избори в САЩ. 
„Инвеститорите не са загубили вяра, че скоро ще бъдат обявени нови мерки за стимулиране на икономиката и че в 
близко време на пазарите ще се появи ефективна ваксина срещу COVID-19”, коментира пазарният анализатор от Axi 
Милан Къткович. 
Нарастващият брой на заразените с COVID-19 на континента и опасенията от ново затваряне на икономиките хвърлят 
сянка върху възстановяването. 
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Докато Италия се подготвя за по-строги ограничителни мерки в национален мащаб, главният икономист на Европейската 
централна банка Филип Лейн заяви, че икономиката на Еврозоната навлиза в по-трудна фаза. Днес се очаква британският 
премиер Борис Джонсън също да обяви затягане на мерките в страната. 
„Инвеститорите вървят по тънък лед. Ново затваряне на бизнесите ще заплаши крехкото икономическо възстановяване и 
ще има дълготраен ефект върху потребителското доверие“, коментира Къткович. 
Фокусът на инвеститорите е насочен върху предстоящата на 15 и 16 октомври в Брюксел среща на върха лидерите на 
страните членки на ЕС,  която е считана за краен срок за постигане на търговска сделка между блока и Великобритания 
преди изтичането на преходния период след Брекзит. 
Акциите на Airbus SE поскъпнаха с 0,16%, след като новият ръководител на търговската политика на ЕС Валдис 
Домбровски настоя САЩ да отменят наложените тарифи за над 7 млрд. долара върху вноса на европейски продукти, като 
в противен случай Брюксел ще отвърне с мита върху американския внос. 
Силна седмица за Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха повишения в петък, регистрирайки най-доброто седмично 
представяне от месеци насам, след като президентът Доналд Тръмп сигнализира подкрепа за по-голям пакет от 
икономически стимули в САЩ, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones напредна със 161,39 пункта, или 0,57%, до 28 586,9 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 30,3 пункта, или 0,88%, до 3 477,13 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq отчете ръст от 158,96 пункта, или 1,39%, до 11 579,94 пункта. 
Dow бе подкрепен от представянето на Microsoft и Salesforce чиито акции поскъпнаха съответно с 2,48% и 2,21%. 
За седмицата Dow се повиши с 3,3% и регистрира най-големия си седмичен ръст от месец август насам. S&P 500 и Nasdaq 
напреднаха съответно 3,8% и 4,6%, отбелязвайки най-доброто си седмично представяне от юли. 
Дотук се стигна, след като Тръмп написа в Twitter, че „преговорите за икономическата подкрепа в САЩ вървят“. 
Си Ен Би Си съобщи, че администрацията на Тръмп е повишила предложението си пакета от фискални мерки за подкрепа 
на икономиката от 1,6 трлн. на 1,8 трлн. долара. Малко по-късно Тръмп заяви, че „би искал по-голям пакет, отколкото 
предлаганите от демократите или републиканците“. 
Но лидерът на мнозинството в Сената Мич МакКонъл заяви, че е „малко вероятно“ новият пакет от помощи да бъде 
приет преди президентските избори на 3 ноемвир. 
Коментарът на Тръмп дойде само ден, след като неговата администрация и демократите изпратиха смесени сигнали за 
бъдещата помощ. 
Пелоси заяви пред репортери, че не може да има самостоятелен пакет от стимули за авиационна индустрия, ако той не е 
част от по-голям договор. Същевременно с това самият Тръмп заяви пред Фокс, че неговата администрация и 
демократите са започнали да водят „продуктивни разговори“. 
Повишения в Азия 
Азиатските борсови индекси отчетоха предимно повишения в понеделник, следвайки печалбите на Уолстрийт, предаде 
Маркетоуч. 
Единственото изключение бе водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225, който се понижи с 61 пункта, или 
0,26%, до 23 558,69 пункта, след като акциите на автомобилните гиганти Toyota Motor и Honda Motor поевтиняха 
съответно с 0,80% и 1,84%. 
Във фокуса на търговията бе новината, че Китайската народна банка ще понижи изискванията за резервите за търговия с 
чуждестранна валута от 20% на нула, за да постави под контрол поскъпването на юана спрямо щатския долар. 
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 86,39 пункта, или 2,64%, до 3 358,47 
пункта, докато по-малкият показател Shenzhen Composite се повиши с 73,4 пункта, или 3,331%, до 2 289,36 
пункта.  Хонконгският показател Hang Seng записа ръст от 530,55 пункта, или 2,2%, до 24 649,68 пункта 
Южнокорейският индекс Kospi се повиши с 11,77 пункта, или 0,49%, до 2 403,73 пункта. 
Австралийският показател ASX 200 напредна с 29,8 пункта, или 0,49%, до 6 132 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в ранната търговия. Основният 
индекс SOFIX отчете спад от 0,47 пункта, или 0,11%, до 422,80 пункта. BGBX40 напредна с 0,11 пункта, или 0,11%, до 96,36 
пункта. BGTR30 изтри 0,28 пункта от стойността си, или 0,06%, достигайки ниво от 477,68 пункта. BGREIT се понижи с 0,33 
пункта, или 0,24%, до 135,72 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Проучвания дават преднина на Байдън пред Тръмп в редица щати  
Кандидатът на демократите за президент на САЩ Джо Байдън увеличи преднината си пред президента Доналд Тръмп в 
щатите Уисконсин и Пенсилвания, които могат да имат решаващо значение за изхода от изборите през ноември, 
показват проучвания, цитирани от" Ройтерс". 
Според анкетите на "Ройтерс/Ипсос" Байдън води пред Тръмп със 7 пункта в двата щата. Преди седмица демократът 
имаше преднина от 6 пункта в Уисконсин и 5 в Пенсилвания. 
Последните социологически данни на "Ройтерс/Ипсос" в други четири щата, които ще играят важна роля за това кой ще 
победи на президентските избори на 3 ноември, също показват преднина за Байдън. Във Флорида демократът води с 4 
пункта пред републиканеца Тръмп, в Аризона - с 2 пункта, в Мичиган - с 8 пункта, а в Северна Каролина двамата са с 
изравнени позиции според допитванията. 
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Байдън проведе предизборна проява в Охайо в опит да разшири своята подкрепа в щат, който е смятан за непосилен за 
спечелване от демократите, след като Тръмп победи там с голяма разлика на изборите преди четири години, предаде 
"Асошиейтед прес". 
Бившият вицепрезидент наблегна на икономическо послание и изтъкна своите постижения, а представи Тръмп като 
президент, който е изоставил избирателите от работническата класа. 
"Аз не преценявам хората по размера на банковата им сметка. Вие и аз преценяваме хората по силата на характера им, 
по тяхната честност, по тяхната смелост", каза Байдън пред работници от автомобилната промишленост в Охайо, като 
похвали профсъюзите и настоя, че представлява ценностите на работническата класа. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- След случаите на Covid-19 в социалния дом "Качулка" в Сливен. На живо: какво е състоянието на заразените и 
кой ще се грижи за хората от дома?; 

- Ще издържи ли здравната ни система при ръста на заразени с коронавирус? Гост: заместник-министърът на 
здравеопазването Бойко Пенков; 

- Ще спре ли България Република Северна Македония по пътя й към членството в Европейския съюз?; 
- Има ли достатъчно пари в НОИ за пенсии и обезщетения?; 
- След шествието срещу омразата - толерантно ли е българското общество? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Според главния санитарен инспектор Ангел Кунчев: Ски спортът е безопасен за CОVID-19, защото е на открито; 
в. Труд - Маймуните под карантина; 
в. Телеграф - 7000 рекордьори бачкат 10 години след пенсия; 
в. Монитор - Бъркаме се с 33 млн. лв. за радио водомери за топла вода; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - В Одрин българите купуват всичко - от локум до тоалетни чинии и кухни; 
в. 24 часа - Ответен удар! Русия отзова двама наши дипломати; 
в. Труд - Три пъти повече избират ранна пенсия; 
в. Труд - Окончателно: "Царска Бистрица" е на царя; 
в. Телеграф - КАТ дебне за тирове убийци на пътя; 
в. Телеграф - Удариха нелегална фабрика за цигари; 
в. Монитор - Разширяват градовете с непотърсени ниви; 
в. Монитор - Обсъждат въвеждането на маски и в офисите; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Иван Алексиев, кмет на Поморие: Българите, рекламата, пътищата, безплатните паркинги, добрите хотели и 
храна напълниха Поморие; 
в. Труд - Проф. д-р Стоян Проданов, ръководител на катедра "Финанси и кредит" в Стопанската академия и изпълнителен 
директор на ЗД "Бул Инс", пред "Труд": Експерименти със застрахователната система "бонус-малус"; 
в. Телеграф - Този филм вече сме го гледали; 
в. Монитор - Чист въздух по десет; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Тръмп и битката за света; 
в. Труд - Гоце Делчев и истината за Македония; 
в. Телеграф - Доц. Красимира Христова, началник на отделението по Кардиология в УМБАЛ Сити Клиник: Откриваме хора 
след инфаркт, прекаран в пандемията; 
в. Монитор - Мика Зайкова, финансов експерт: Първите с втора пенсия догодина вземат до 50 лева месечно; 
в. Монитор - Даниела Петкова, Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване: 17 години 
вноски не позволяват висока пенсия. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 13 октомври 
София 

- От 11.00 ч. кметът Йорданка Фандъкова ще участва в засаждането на дървета в двора на 42 ОУ „Хаджи Димитър" 
в кв. „Хаджи Димитър", район „Подуяне". 

- От 11.00 ч. , в залата на Националния пресклуб на БТА, ще се състои пресконференция на тема „Спешна 
необходимост от държавна помощ за туроператорите, за да продължим да работим". 

- От 12.00 ч. в централата на ПП АБВ на улица „Врабча" 23 ще се проведе пресконференция на лидера на партията 
Румен Петков. 

- От 14.00 ч. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе онлайн заседание . 
- От 18.00 ч. в Съюз на архитектите в България, ул. „Кракра" 11, ще бъде открита ретроспективната изложба „Земя 

завинаги". 
*** 
Банкя 
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- От 10.00 ч. в сградата на Национален профилактично-възстановителен център „Жеравна" кметът на Банкя 
официално ще открие Фестивал "125 години ТПК - в подкрепа на хората с увреждания". 

- От 11.00 ч в централния парк ще се проведе мероприятието „Спортуваме заедно". 
*** 
Бургас 

- От 13.00 ч. в Диализен център NephroLife и инвитро и гинекологичен център New Life Clinic на ул. „Транспортна" в 
к-с „Изгрев" ще се проведе посещение на посланика на Израел Н. Пр. Йорам Елрон. Веднага след срещата, на 
която ще присъстват Ран Фукс, представител на инвеститорите и собствениците на клиниката, и зам.-кметът 
Йорданка Ананиева, ще се проведе брифинг за журналисти. 

- От 15.30 до 17.00 ч. в Културен център „Морско казино", Приморски парк, ще се проведе дискусия на тема: Как 
Общинска администрация Бургас може да съдейства конкретно за по-успешното развитие на местния бизнес. 

*** 
Видин 

- От 13.00 ч. в Регионалния клуб на БТА ще се състои пресконференция по повод учредяването на Регионален съюз 
на физиците. 

- От 15.00 ч. на площад „Бдинци" ще се проведе информационна борса за войници и матроси, на която са 
представени видовете въоръжени сили, в рамките на кампанията „Бъди войник". От 18.00 часа Гвардейският 
представителен духов оркестър и Представителният ансамбъл на въоръжените сили ще изнесат концерт. 

*** 
Добрич 

- От 16.30 ч. на детска и спортна площадки, находящи се в УПИ III, кв. 44", в ЖК „Балик-Йовково", ще се проведе 
официална церемония - за откриване на обектите, изпълнени по Проект №BG16RFOP001-1.011-0006-C01 
„Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич". 

*** 
Ловеч 

- От 09.00 ч. на тренировъчното игрище на ФК „Литекс" до Салито ще се състои официалното откриване на турнира 
„Млад огнеборец". 

*** 
Пловдив 

- От 09.00 ч. в катедралния храм „Успение Богородично" ще бъде отслужена Заупокойна света Литургия и 
панихида по повод 14 години от кончината на Пловдивския митрополит Арсений. 

*** 
Русе 

- От 19.00 ч. в Дом „Канети" на ул. „Славянска" 12 ще се проведе концерт на квартета на Carnevale Ensemble по 
повод навършването на 15 години от създаването на Австрийската библиотека в града. 

 

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

