Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

БНР
√ Изложение на работодатели на „Дни на кариерата“ в ТУ
За петнайсета поредна година в Техническия университет в София бе открито изложението на работодатели „Дни на
кариерата“.
В него тази година участват 86 фирми и организации, от различни бизнес сектори, свързани с направленията, по които
университетът обучава студенти.
Целта е младите специалисти да открият най-добрите за тях стажантски позиции, работни места и стипендиантски
програми.
Форумът "Дни на кариерата" откри Любомир Димитров - зам.-ректор на Техническия университет:
Драги студенти, освен да ви дадем добро образование, наша задача е и да ви насочим към добра кариера, към добри
компании, добри фирми с добро заплащане и с добри условия на труд".
От страна на работодателите Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал каза, че локомотивът на българската
икономика се кара от инженерите и пожела следното на младите специалисти:
"Да намерите най-подходящите места в този локомотив".
Анна Тодорова - експерт "Човешки ресурси" в електроразпределително дружество каза:
"В момента търсим стажанти "Администриране на отворен пазар", като после вече перспективата е да останат при нас.
Освен това търсим и за технически позиции".
Александра - студент четвърти курс в специалността "Индустриален мениджмънт", очаква да намери подходяща за нея
работна позиция в рамките на форума "Дни на кариерата":
“Мисля, че тук, на това изложение, ще открия нещото, което е за мен. Заплащането вече зависи от самата специалност“.
АИКБ
√ СОЦИАЛЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕС
Главният секретар на АИКБ участва в панелна дискусия в рамките на Глобалната среща на върха по въпросите на
производството и индустриализацията (GMIS)
Главният секретар на АИКБ, заместник-председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) с ресор
„Бюджет“ и заместник-председател на Европейския център на предприятията с обществено участие (CEEP) д-р Милена
Ангелова участва в панелна дискусия на тема: „Възстановяване на промишлеността в Европа и Централна Азия:
Ускоряване на дигиталната трансформация за микро, малки и средни предприятия“. Дискусията се проведе в рамките
на Глобалната среща на върха по въпросите на производството и индустриализацията (GMIS), която е създадена през
2015 г. като индустриална асоциация за изграждане на мостове между производители, правителства, неправителствени
организации, технолози и инвеститори за овладяване на трансформациите към Четвъртата индустриална революция и
към възстановяване на глобалната икономика.
GMIS е съвместна инициатива на Обединените арабски емирства и Организацията на ООН за индустриално развитие
(UNIDO). Тя предоставя на производствения сектор възможности да допринесе за глобалното добро, работещо в полза
на всички, и е първата в света междуиндустриална и многофункционална платформа, която предлага глас и място за
лидерите да трансформират производството, да насърчават повече инвестиции в способности, да подкрепят иновации и
да стимулират глобалното развитие на уменията. Срещата на върха обединява влиятелни делегати, включително
световни визионери, изпълнителни директори на експертно ниво, специалисти – изследователи и учени, като поставя
производството в основата на икономическото възстановяване и правителствените политики, използвайки го като
инструмент за глобално сътрудничество.
В началото на своето изказване, д-р Милена Ангелова изрази задоволство от участието си в този значим дебат,
ангажиран с търсенето на адекватни решения в помощ на ММСП за справяне с коронакризата. Тя посочи, че
разглежданата тема е не само интересна, но и засяга регионални аспекти. Според нея, възстановяването от последиците
на пандемията ще бъде успешно само ако е придружено от преструктуриране на обществото. „ЕС прави именно това – да
гарантира добро управление и същевременно, демократично развитие на страните“, подчерта тя.
За да се избегнат трайни загуби и ограничаване на промишленото производство, д-р Ангелова счита за необходимо: да
се очертае въздействието на COVID-19 върху отделните сектори и вериги за доставки; да се отговори на техните
специфични нужди и за успешно възстановяване на производството и заетостта; да се пре/изградят интегрираните
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индустриални вериги за създаване на стойност в рамките на ЕС; да се пренасочат стратегически дейности и да се
гарантират доставките в сектори като енергетика, здравеопазване, фармация.
Главният секретар на АИКБ определи Плана за възстановяване на ЕС (включително: Фонда за възстановяване на ЕС от
следващо поколение/Next Generation Recovery Fund) като „истински европейски отговор на пандемичната криза“. Според
нея, приоритетните краткосрочно-спешни мерки, които са ключови за МСП и особено за микробизнеса, трябва да бъдат
насочени към осигуряване на ликвидност, към прозрачно и своевременно отреагиране на настоящата ситуация, чрез
въвеждане на справедлив лихвен процент, без създаване на неоправдани пречки и необосновани административни
тежести. При това, мерките за подкрепа на ниво ЕС трябва да достигнат ефективно до МСП възможно най-бързо, като се
насърчава повишаването на квалификацията и обучението на предприемачите. Развиването на ефективни IT умения чрез
въздействие върху учебните програми на училищата също е от ключово значение.
„Жизненоважно е успешното утвърждаване и надграждане на цифровите умения на работната сила в ЕС за предстоящата
нова фаза на индустриализация“, каза д-р Ангелова и поясни: „Настъпването на дигиталната ера може да бъде
постигнато само чрез добре квалифицирана и подготвена работна сила. Пандемията ни показа, че цифровата революция
е важна част от повишаването на устойчивостта на нашите общества. Подобряването на цифровия капацитет на МСП е от
изключително значение и това трябва да започне от най-малко подготвените групи МСП, а именно, напр. микрофирмите
и МСП в селските райони. Трябва да се гарантира свободното движение на данни. Трябва да се насърчава споделянето
на данни между всички участници на пазара, за да се подобри сътрудничеството в рамките на веригите за доставки.“

Тя подчерта, че кризата с Covid-19 има дълбоко и безпрецедентно въздействие и Европа би трябвало да отговори със
силен, социален, устойчив и приобщаващ план за възстановяване на ЕС, който ще подкрепи компаниите и хората. В това
отношение Европейският икономически и социален комитет интегрира измерението Covid-19 във всички свои
неотдавнашни становища, като посочва важността на спешната и дълбока реакция, предлагайки конкретни решения за
приобщаващо и всеобхватно възстановяване.
В изказването си д-р Ангелова се спря и на други актуални проблеми на микро, малките и средни предприятия в
настоящата ситуация, а именно: достъп до международни пазари; устойчивост и диверсификация на глобалните вериги
за доставки; необходимост от устойчива програма за търговия и инвестиции в съответствие със Зелената сделка;
кръговата икономика като практически пример за изграждане на устойчиви икономики; пазар на труда; новата стратегия
на ЕС за равенство между половете; справедливо оценяване на женския труд; създаване и развитие на мрежа от
„финансови омбудсмани“, координирана от ЕС; източници на финансиране за ММСП и др.
В заключение, тя обобщи: „Възстановяването от последиците на коронавирусната криза ще бъде успешно само ако е
придружено от преструктуриране на нашето общество. Не можем просто да върнем това, което сме имали и били в
миналото. Трябва да го преструктурираме и подобрим.“
За повече информация, вижте приложените:
▪ Видеозапис с изказването на д-р Милена Ангелова;
▪ Пълен текст на изказването.
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Важни обществено-икономически и политически теми

БНР
√ Правната парламентарна комисия ще изслуша главния прокурор за доклада му
Правната парламентарна комисия ще изслуша главния прокурор Иван Гешев във връзка с внесения от него доклад от 63
страници за работата на държавното обвинение за първите осем месеци от мандата му.
Освен статистика за разследвания и проверки, обвинени и осъдени лица, в доклада са описани шумните акции на
държавното обвинение - от срещу наричаните от Гешев олигарси Васил Божков и братя Бобокови, през разследванията
за тежки пътни инциденти, за строителството по Черноморието, незаконните сметища и водната криза, и се стигне до
карантинните дела.
До доклада на Обвинител номер едно се стигна по настояване на опозиционната БСП. Депутатите й се активизираха след
гражданските протести, последвали влизането на въоръжени лица от Бюрото за защита на свидетелите към главния
прокурор, спец и военни обвинители в сградата на президентската администрация. Часове след акцията държаният
глава поиска оставката на Иван Гешев. За нея настояват над три месеца и протестиращите. Поискаха я и от БСП, но и да
го изслушат. Решението беше подкрепено от всички парламентарни групи.
Доколкото процедурата е безпрецедентна, детайлите по нея ще се уточняват в началото на заседанието на правната
комисия в ранния следобед, но - по наша информация, депутатите първо ще чуят оценката на Гешев за първите осем
месеца от мандата му, а после всяка парламентарна група ще има право на въпроси към него.
√ ФнФ: 42 млн. допълнително за ликвидна подкрепа на малки и средни предприятия
Допълнителни 42 млн. лв. за ликвидна подкрепа на малки и средни предприятия предостави Фондът на фондовете
(ФнФ), съобщиха оттам. Средствата са предназначени за фирмите, засегнати от Covid-кризата.
Средствата ще достигнат до предприятията чрез три фонда за дялови инвестиции при облекчени условия, без да е
необходимо набирането на частен капитал. Фондовете за ускоряване и начално финансиране са получили общо
допълнителни 24 млн. лева, като целта е с увеличения капитал да се инвестират до 100 000 лева в компании във фаза на
ускоряване и до 2 млн. лева във фирми в начален етап на развитие.
Фондът за рисков капитал е добавил към инвестиционния си ресурс допълнителни 18 милиона лева за инвестиции до 7
млн. лева в стартиращи компании в начален етап на развитие, както и в по-напреднали компании с висок рисков профил.
Предстои подписване на споразумение и с четвърти финансов посредник, за който са предвидени допълнителни 14,3
млн. лева за инвестиции до 2 млн. лева в компании в начален етап на развитие.
√ МВФ очаква спад на БВП на България с 4% през 2020 г.
Международният валутен фонд очаква свиване на БВП на България с 4,0% през тази година, последван от икономически
растеж с 4,1% през 2021 година.
Това показва последния доклад "Световни икономически перспективи" на МВФ, представен във вторник.
По отношение на инфлацията фондът очаква тя да се забави през 2020 година до 1,2% от 2,5% година по-рано, след което
да нарасне с 1,7 през 2021 година.
Според МВФ безработицата в България ще нарасне от 4,2% през миналата година до 5,6% през тази година, преди да се
върна към 4,5% през 2021 г.
В пролетният доклад на МВФ от месец април също се очакваше понижение на БВП на България с 4% през 2020 г., но
последвано от по-силен растеж с 6% през 2021 г.
Тогава МВФ очакваше забавяне на инфлацията през тази година до 1,7% и до 0,6% през 2021 г., както и скок на нивото на
безработица през 2020 г. до 8%, последвано от забавяне до 4,5% през 2021 година.
Международният валутен фонд намали слабо прогнозите си за дълбочината на рецесията в световен план, причинена от
коронавирусната криза, през настоящата година, но същевременно понижи и очакванията си за икономическото
възстановяване през 2021 г.
В представения днес есенен доклад "Световни икономически перспективи" Фондът вече залага на спад на свиване на
глобалния БВП с 4,4% през тази година при юнска прогноза за спад с 5,2%, последван от икономически растеж с 5,2%
през 2021 г. при лятна прогноза за експанзия с 5,4 на сто.
√ Кабинетът дава ход на процедурата за 7-и реактор на АЕЦ "Козлодуй"
Правителството се очаква да даде ход на процедурата по изграждането на 7-и ядрен реактор в АЕЦ "Козлодуй" на
вчерашното си редовно заседание, което ще се проведе дистанционно чрез конферентна връзка.
Анонсът за чаканото днес решение направи премиерът Бойко Борисов. Той вчера посети площадка 2 на АЕЦ "Козлодуй",
където ще се изгражда новата атомна мощност.
Ще се търси съвременна американска технология с американски реактор и гориво. Ще има пазарни проучвания.
Целта е 100% диверсификация на двата произведени в Русия реактора за проекта АЕЦ "Белене".
Още през февруари е изготвена екологичната оценка за въздействие на площадката.
Премиерът анонсира, че също днес ще се отпуснат 5 милиона лева, за да се запаси България с медикамента
„Ремдисивир“, използван при лечението на коронавирусна инфекция в болнични условия.
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Очаква се и решение за отпускането на средства за 16 000 компютри и лаптопи за нуждите на Министерството на
образованието. Бройката допълнителни устройства е отделно от 70-те хиляди, които страната ни ще получи по
европрограми.
Предвидено е още министрите да одобрят действия за дългосрочна стабилност на водоснабдяването на Столична
община.
Ще бъдат одобрени и изменения в Наказателно-процесуалния кодекс и в Закона за юридическите лица с нестопанска
цел, внесени от министъра на правосъдието.
√ Карантината на Covid-положителните се преустановява автоматично след 14-дни
Изолацията в домашни условия на положителните за Covid-19 граждани се преустановява автоматично след изтичане на
14-дни. Това означава, че вече не е необходимо получаването на отрицателен резултат от PCR тест за преустановяване на
изолацията. Такова нареждане на здравния министър проф. Костадин Ангелов фигурира в издадена вчера, 13
октомври, Заповед № РД-01-604/13.10.2020 г. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването
Съгласно същата заповед, хоспитализираните с Covid-19 пациенти се изписват от болница след преценка на лекуващия
лекар и при конкретни индикации/показатели/резултати от образни изследвания. Това важи за лицата, при които има
възможност за последваща изолация в домашни условия и придържане към препоръчания режим на лечение. Т. е. за
изписване от лечебно заведение на тези пациенти отпада изискването за отрицателно PCR изследване, както и условието
за документирани минимум 10 дни от началото на клиничните оплаквания и минимум 3 допълнителни дни без
оплаквания.
Условието за изписване от лечебното заведение за болнична помощ придокументирани поне 10 дни от началото на
клиничните оплаквания и поне три дни без оплаквания остава за лицата, при които се налага прилагане на последваща
медицинска грижа в болнични условия, за лицата, настанени в места за предоставяне на социални услуги, както и за
лицата с невъзможност за изолация и лечение в домашни условия, поради съжителство с хора от рисковите групи.
До 30% заетост при мачове на националния стадион "Васил Левски"
Със Заповед № РД-01-603/13.10.2020 г., издадена вчера от здравния министър, считано от днес, 14 октомври, при
провеждане на футболни мачове на Националния стадион „Васил Левски“ се допуска публика до 30 % заетост на местата,
при настаняване на зрителите най-малко през две седалки и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.
Остава в сила изискването при провеждане на спортни състезания на открито на всички други спортни съоръжения да се
допуска публика до 1000 души на сектор, при заетост на местата до 50 %, настаняване на зрителите най-малко през една
седалка и спазване на физическа дистанция от 1,5 м.
√ ЕС удължи Временната рамка за държавна помощ заради Covid-19 до юни 2021 г.
Европейската комисия обяви във вторник, че удължава свързаната с коронавируса Временна рама за държавна помощ за
още шест месеца до 30 юни 2021 година.
Временната рамка за държавна беше приета на 19-и март (в началото на коронавирусната пандемия), като целта ѝ е да
позволи на държавите членки да използват цялата гъвкавост, предвидена в правилата за държавната помощ, за да
подпомогнат икономиката в контекста на епидемичния взрив от Covid-19.
Също както много други мерки за подкрепа, които държавите членки могат да използват съгласно действащите правила
за държавната помощ, Временната рамка позволява на държавите членки да гарантират, че всички видове предприятия
имат достъп до достатъчно ликвидност, както и да не позволят на икономическата дейност да спира по време на
епидемичния взрив от Covid-19 и след него.
Коментирайки днешното решение, изпълнителният вицепрезидент на ЕК Маргрете Вестагер заяви, че Комисията е
удължила "Временната рамка за държавна помощ, за да отговори на продължаващите нужди на бизнеса, като
същевременно защитава единния пазар на ЕС" и същевременно въвежда "нови възможности за държавата да излезе от
рекапитализирани компании, докато в същото време се запазва предишния дял в тези компании и се ограничава
изкривяванията до конкуренцията".
Междувременно периодът за мерки за рекапитализация, който понастоящем беше определен до юни 2021 година, ще
бъде удължен с шест месеца до 30 септември 2021 година.
Според тази временна противоепидемична мярка са разрешени са пет вида помощи - директни безвъзмездни средства
до 800 хил. евро, гаранции за заеми, субсидирани публични заеми, предпазни мерки за банките и краткосрочно
експортно кредитно застраховане.
Комисията заяви във вторник, че също така е позволила на членовете на ЕС да подкрепят компании, изправени пред спад
на оборота от поне 30% спрямо същия период на 2019 г. Страните ще имат право да допринасят за фиксирани разходи до
3 милиона евро.
Изпълнителният орган на ЕС също така заяви, че адаптира условията за мерки за рекапитализация, по-специално за
излизане на държавата от рекапитализации, където държавата вече е била акционери. На държавата ще бъде позволено
да запази предишното си участие, като излезе от рекапитализацията чрез независима оценка.
И накрая, Комисията ще позволи по-широко покритие на експортните кредити до края на юни.
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Земя
√ Проф. Дуранкев: Сегашният дълг вече надминава дълга от времената на НРБ
Икономиката е в спад, бюджетът изтънява, външните дългове растат, нелогично доходите поемат нагоре, очакванията са за неминуеми фалити поради COVD-19, коментира икономистът
На фона на новината за повишения кредитен рейтинг на България, външният дълг на страната се увеличава. Това каза за
предаването „Добър ден, България“ на Радио „Фокус“ проф. Боян Дуранкев, икономист и преподавател в УНСС.
Икономиката ни е в спад, бюджетът изтънява, външните дългове нарастват, а нелогично доходите поемат нагоре,
допълни той. „В света и в Европа броди призрак, който се нарича COVID-19. Първата вълна удари право в сърцето секторите туризъм, транспорт, магазинна търговия, масов спорт, културни мероприятия. Втората вълна, която вероятно и в
България започва, тази седмица ще бъде драматична за взимането на необходимите решения, свързани със затварянето
на дискотеки, ресторанти, барове, концертни зали, вероятно преминаване към дигитално обучение. Дилемата в момента
е или животът на хората, или печалбата на бизнеса. Ако имаме спад по линия на ограниченията, който ще бъде
около 3,5% през тази година, приходите в бюджета ще бъдат по-малко, нашите управляващи обратно на спада на
икономиката и приходите в бюджета ни обещават нарастване на разходите. Дългът на държавата, благодарение на
поетите нови кредити, продължава да нараства и ще се повиши до 24% през тази година. Сегашният дълг вече надминава дълга от времената на НРБ“, обясни икономистът. Външнотърговският стокообмен на България демонстрира
значително влошаване, като изнесените стоки за периода януари — август са над 8% по-малко от същия период
на 2019 година, допълни проф. Дуранкев.
Според проф. Боян Дуранкев очакванията са за неминуеми фалити поради COVD-19. „Очакват се фалити на големи,
средни, малки организации, производствени, финансови, секторите на услугите. Чака ни чистилище следващите до три
години и един преход към следващото правителство, което с парламент и президент ще трябва да търси консенсусни
решения“, отбеляза още той.
√ Над 9 хил. кубика незаконно отсечена дървесина е заловена за 2020 г.
Над 9 хил. кубика незаконно отсечена дървесина са заловили горските служители от началото на годината. В началото на
отоплителния сезон, когато масово се купуват дърва за огрев, зачестяват и проверките. Глобите за незаконна сеч достигат
до 3 хил. лева и за бракониерите, и за купувачите.
Освен това се конфискуват и незаконно придобитите дърва — предупреди инж. Росен Райчев от Агенцията по горите:
“Дървесината, която сте придобили незаконно, ще ви бъде отнета. Тя се задържа с акт и след това се отнема с
наказателно постановление“.
Всяка дървесина се придружава от превозен билет, който удостоверява законния произход на описаната в него дървесина, когато същата се намира на посоченото в билета място на доставка. “В този превозен билет трябва да е описано
името на получателя на дървесината и неговия точен адрес“, подчерта Росен Райчев.
Задържаната дървесина се съхранява в бази за съхранение на задържаните материали. Задържаната незаконна дървесина се продава или се предоставя на читалища, социални домове.
√ Доц. Жеко Милев: Властта предлага уравниловка на всички пенсии, забравяйки за приноса на всяко лице
„Когато се говори за увеличаване на пенсии, правилно е да се вземе приносът на всяко лице и спрямо него да се направи
увеличението. В момента 10% за най-ниските пенсии и по-нисък процент за по-високите е крачка към вид уравниловка на
всички пенсии, което в средносрочен и дългосрочен период ще направи така, че хората няма да имат стимул да се
осигуряват върху дохода, който реално получават“. Това каза пред БНР доц. Жеко Милев от УНСС. Той подчерта, че в
страната ни има една особеност — хора, работили една и съща работа, внасяли редовно осигурителните си вноски, но
пенсионирали се в различен период от време, получават коренно различни пенсии: „Причината е бързият ръст на средния осигурителен доход през годините, който играе важна роля при определянето на размера на пенсията“. Според доц.
Милев по-логичният вариант е да се направи преизчисление на старите пенсии и да се вземе настоящият среден
осигурителен доход. В предаването „12+3“ той допълни: „Реформите вървят в две посоки — увеличаване на пенсионната
възраст, което правим в България, и укрепване на капиталовите стълбове, тоест, въвеждане на компонент, който ще позволи на хората да спестяват допълнително и да получават допълнителна пенсия“. Според доц. Жеко Милев до момента
регулацията на втория стълб е вървяла адекватно, но наближава времето за приемане на допълнителни реформи,
касаещи фазата на изплащане на пенсии: „Не е изненада, че има хора, които се прехвърлят към първия стълб заради липсата на яснота каква пенсия ще получават… Ако не стане чудо и демографската тенденция се обърне, вторият стълб ще
изпитва все по-големи трудности. От тази гледна точка капиталовите стълбове ще бъдат от полза както за осигурените
лица, така и за публичните финанси“.
Investor.bg
√ Над 52 хил. души са прехвърлили парите си от частните пенсионни фондове към НОИ
Редукцията на основната пенсия заради осигуряване в частен фонд се прави на база действащото законодателство,
подчертават от НОИ
Над 52 хил. души към момента са поискали да прехвърлят парите си от универсалните пенсионни фондове към
Държавното обществено осигуряване. Над 20 хиляди от тях вече са пенсионери - това са предимно хора от системата на
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МВР и на отбраната. Останалите все още не са се пенсионирали и представляват 1,6% от осигурените към август 2020 г.
лица, родени след 31 декември 1959 г. Справката е на Националния осигурителен институт (НОИ).
Намаляването на основната пенсия (коефициента за редукция на държавната пенсия, бел. ред.) заради осигуряване в
частен фонд се прави на базата на действащото законодателство, подчертават от НОИ.
Повод от институцията да напомнят, че стриктно спазва закона, когато изчисляват с колко да се намали основната
пенсия, са коментарите на ръководители на пенсионни дружества, че от 2015 г. досега капиталовият стълб на
пенсионното осигуряване е прехвърлил 501 млн. лева от универсалните фондове към държавното обществено
осигуряване - Сребърния фонд и Националния осигурителен институт. В същото време част от тези пари са изработени от
пенсионните компании от капиталовия стълб и те настояват да има официална информация къде са вложени средствата.
Не съветвам хората, които внасят минимални осигуровки, да прехвърлят партидите си към НОИ, заяви преди дни
Даниела Петкова от Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).
В отговор от осигурителния институт заявяват, че Кодексът за социалното осигуряване предвижда редукция на пенсията
чрез изчисляването на индивидуалния коефициент. Намалението за всеки е индивидуално и според осигурителната
история на базата на съотношението между размерите на осигурителните вноски за Универсалния фонд и тези за Фонд
"Пенсии".
Всяка друга интерпретация за ролята на НОИ в пенсионното производство би била подвеждаща и не би отговаряла на
фактическата страна на нещата. Евентуалната промяната на съществуващата правна рамка, включително и смяна на
методиката за изчисление на индивидуалния коефициент, преминава единствено и само през законодателни промени,
посочва се в позицията.
С промени в Кодекса за социалното осигуряване в сила от 2016 г. законодателно беше регламентирана възможност на
лицата, родени след 1959 г., да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" на НОИ.
Със заявление натрупаните средства по индивидуалната партида на лицето в УПФ се прехвърлят в Държавния фонд за
гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система, т. нар. „Сребърен фонд“. Дружеството, управляващо
универсалния фонд, трябва да прехвърли средствата в шестмесечен срок от датата на заявлението. То е задължено в
едноседмичен срок от превода да изпрати на осигуреното лице извлечение от индивидуалната му партида, с което да го
уведоми за прехвърлянето и за размера на преведените средства.
√ Няма да има карантина при основателно пътуване в ЕС
Нова платформа ще дава информация за пътуващите в общността
Европейската комисия (ЕК) прие предложение за възстановяване на транспортните връзки в общността в условията на
пандемия, които предвиждат система за оповестяване на важна за пътуващите информация, както и някои промени в
правилата.
Предвижда се пътуващите с основателна причина в рамките на Съюза да не бъдат поставяни под карантина. Като
основателни се приемат пътуванията на транспортните работници, сред които и шофьорите на камиони, както и
предоставящи критични услуги, като например медицински работници.
За основателно се приема пътуването с цел лечение, на студенти, ученици и участващи в стажантски програми, на
дипломати и служителите на международни организации, на военни и полицаи, на служители в хуманитарни мисии, на
моряци, както и на журналисти в командировка.
Граждани с неотложни семейни и бизнес пътувания също няма да бъдат поставяни под карантина.
Няма да бъдат поставяни в изолация и транзитно преминаващите през територията на ЕС.
Информацията за промени и условия ще бъде публикувана на нов портал, разработен на базата на светофарната система
- на карта страните, в които няма широко разпространение на COVID, са оцветени в зелено, а тежко засегнатите от вируса
- в червено. С оранжево ще бъде обозначен повишеният риск, а зоните, за които няма достатъчно информация, ще бъдат
маркирани в сиво.
Картата ще бъде обновявана всяка седмица по региони, тъй като в отделните страни има съществени различия при
разпространението на болестта.
Системата ще предоставя и допълнителна информация за нужните документи при пътуване, например отрицателен PCR
тест, налагани карантини и други мерки. Страните ще публикуват информация за новите ограничения най-малко 24 часа
преди тяхното прилагане.
В какъв цвят ще бъде оцветен даден регион от европейската карта, ще се преценява на базата на няколко фактора. Сред
тях - броят на новозаразените на 100 хил. жители в последните 14 дни, процентът на позитивните тестове, както и
процентът на направилите тест на 100 хил. жители.
Така региони с брой на заболелите под 25 на 100 хил. души и под 4% позитивни тестове ще попаднат в зелената зона. В
червено ще бъдат оцветени регионите с над 50 заболели на 100 хил. души за последните 14 дни и над 4% положителни
тестове.
В. Монитор
√ Енергийният министър: Със САЩ работим за диверсификация, постигнахме големи успехи в последните 6 г.
Очаквания старт на строежа на 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй", коментира в ефира на Нова ТВ енергийният министър
Теменужка Петкова, като подчерта, че страната ни е положила големи усилия в тази посока и потвърди, че се очаква в
сряда МС да даде мандат на БЕХ за преговори с американски компании.
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Срокът на проучването за новия ядрен реактор, площадката за който вече е преминала оценка на въздействието за
околната среда, щял да изтече в края на януари 2021 г.
"Към този момент не би могло да се каже колко би струвало изграждането на 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“. Това тепърва
ще се изчислява, като към момента няма да се коментира строежът, а се правят проучвания за това какви са
възможностите и какъв да бъде проектът", обясни енергийният министър.
Петкова допълни, че преди да говорим за цена, трябва да кажем, че има нещо, което е безценно, и това е енергийната
сигурност на всяка една държава.
„В решението, което предстои да обсъдим, е даден един срок, в който министърът на енергетиката трябва да докладва с
резултатите от това проучване и с резултатите от преговорите, които са проведени с американски компании, които
развиват ядрени технологии. Този срок е до месец януари 2021 година. В рамките на него аз се надявам да имаме много
по-конкретна информация“, добави Петкова.
Министърът подчерта, че целият процес, свързан с изграждане на нови ядрени мощности, изисква много дълъг период
от време. И подчерта, че основна цел на България е диверсифициране на енергийните ресурси. „Така че насочваме се
към САЩ, за да видим кои са последните технологии, по които те работят. С нашите партньори от САЩ винаги сме имали
откровен диалог. Имаме много добри резултати от последните 6 години. Те са в посока на диверсификация на газа и
свежо ядрено гориво. Изграждаме интерконектора Гърция-България, който ще продължи да ни дава газ. Ние ясно сме
заявили нашата позиция пред тях", каза Петкова.
Относно предоговорените цени на газа, Петкова отчете, че ако те не са били свалени, сметките за парно сега щели да
бъдат двойно по-високи, като даде пример със своята, която се свила наполовина.
√ Световната банка отпусна 12 млрд. долара за ваксина за бедните страни
Административният съвет на Световната банка одобри вчера план за отпускане на помощ в размер на 12 милиарда
долара за гарантиране на развиващите се страни на бърз достъп до ваксини срещу коронавирус, когато бъдат
разработени, предаде Франс прес.
Това финансиране може да позволи ваксинирането на до един милиард души, каза в комюнике институцията.
То е част от пакета на Световната банка за отпускане на до 160 милиарда долара до юни 2021 г. за подпомагане на
развиващите се страни да се борят с пандемията от Ковид-19.
√ Жозеп Борел под карантина
Първият дипломат на ЕС Жозеп Борел обяви, че ще се самоизолира за 14 дни след като член на делегацията му се
разболя от коронавирус след пътуване до Етиопия.
Върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Борел обяви, че ще се самоизолира след
пътуване до Етиопия, по време на което един от членовете на делегацията му е бил заразен с коронавирус.
"Получих информация във вторник следобед, че един от членовете на делегацията, пътувала с мен е бил положителен за
коронавирус. Направих си тест при завръщането си, и той беше отрицателен. Ще се самоизолирам в съответствие с
действащите разпоредби и ще изчакам втори тест ", написа Борел.
Според белгийските стандарти след всеки контакт с човек, който има коронавирус, е необходимо да сте под карантина
една седмица и да преминете два теста. Ако някой от тестовете е положителен, карантината ще бъде удължена до 14
дни, независимо от наличието на симптоми.
Персоналът на институциите на ЕС се подлага на задължителни тестове за коронавирус два пъти седмично.
Словенецът Ленарчич също обяви в "Туитър", че е под карантина. "Нямам никакви симптоми и се чувствам добре",
допълни той.
От 27-те членове на Европейската комисия досега само българската еврокомисарка Мария Габриел е дала положителна
проба за кронавирус.
News.bg
√ България е увеличила 3 пъти нетните си активи на глава от населението
За последните 11 години България е увеличила три пъти своите нетни активи на глава от населението до 9586 евро. Това
обяви във Фейсбук премиерът Бойко Борисов, позовавайки се на проучване на германския застраховател Allianz.
По негови думи благодарение на добрите резултати през последните години българските домакинства и икономика са
подготвени за кризата.
Това не ни успокоява, а ни амбицира да работим още по-усърдно, посочва Борисов.
Той изтъква, че разумната финансова политика, борбата с контрабандата и инвестициите са позволили на управляващите
за пореден път да увеличат с нови 10% заплатите в бюджетния сектор. Премиерът напомня, че пенсиите също ще бъдат
увеличени и догодина, а добавката от 50 лева за възрастните хора остава до края на пандемията.
Борисов посочва, че правителството продължав с политиките за помощ на бизнеса, запазили близо 300 000 работни
места.
"Въпреки тежкото наследство от кандидатите за властта днес, държавата продължава да се развива. И това е видно от
оценката и анализите на международните експерт", заявява премиерът.
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√ Китай, Русия, Пакистан и Куба спечелиха места в Съвета за правата на човека
Китай, Русия, Пакистан и Куба спечелиха места в Съвета на ООН за правата на човека във вторник, предаде The
Washington Times.
Изборът им бе критикуван от правозащитни групи, които заявиха, че авторитарните правителства нямат правото да
участват във водещата агенция за правата на човека на световния орган.
Саудитска Арабия, съюзник на САЩ, който също е изправен пред дългогодишни обвинения за състоянието на
гражданските и религиозните свободи в кралството, не успя да осигури едно от отворените места в 47-местния Съвет при
гласуване от всички членове на ООН.
Администрацията на президента Доналд Тръмп, която се оттегли от Съвета, осъди резултатите.
В 47-членния съвет има 15 празни места с мандат три години, като местата се групират в пет региона. Заради тайни
задкулисни сделки единствената регионална група, в която местата са оспорвани, е Азия и Тихия океан, където
петима кандидати се борят за четири места. Кандидат може да бъде победен само ако по-малко от 97 страни го
подкрепят на тайно гласуване в Общото събрание на ООН в Ню Йорк.
Непал, Пакистан, Узбекистан, Китай и Саудитска Арабия се борят за четирите места в Азия и Тихия океан. Четири страни
обявиха кандидатурите си за четирите места от Африка: Кот д'Ивоар, Сенагал, Малави и Габон. Русия и Украйна пък се
борят за едно от двете места в групата Източна Европа. В групата Латинска Америка и Карибите Мексико, Куба и Боливия
се борят за три места. В Западна Европа Франция и Великобритания ще вземат двете достъпни места.
Дума
√ Президентът сезира КС за комисията "Атанасова"
Президентът Румен Радев сезира Конституционния съд с искане да бъде обявено за противоконституционно решението
за създаване на временна парламентарна комисия, която разглежда проекта за нова Конституция. "Промени във вече
внесен проект за нова Конституция може да прави само Велико народно събрание. Действащото Народно събрание има
право да обсъжда само дали по проекта следва да се свика ВНС или не. Великото народно събрание е единственият
орган, който е оправомощен да приеме нова Конституция. С приетото решение се надхвърля конституционната
компетентност на Народното събрание и се нарушава принципът на правовата държава", обяснява държавният глава.
Радев изтъква, че в проекта за създаването на комисията, оглавена от гербаджийката Десислава Атанасова, няма мотиви,
а за целите може да се съди само от изказванията на народните представители при обсъждането от 1 октомври.
Позовавайки се на стенограмата, той посочва, че дори подписали проекта депутати признават, че той не е окончателен и
тепърва подлежи на преработка.
"Конституцията възлага на точно определени субекти в точно определени моменти възможността да правят
предложения за създаване, изменение или отмяна на правни норми, включително конституционни. Доколкото са
конституционно установени, тези правила не подлежат на промяна с оглед волята на обикновеното парламентарно
мнозинство", напомня Радев. Той изтъква и липсващия дебат и широко обществено обсъждане на евентуалните
промени.
ДУМА припомня, че опозицията отказа да се включи в комисията, а ГЕРБ публично се оплакаха, че и професионалната
гилдия бойкотира намеренията им.
√ Кунчев помоли медиите да не преекспонират пандемията
Моля медиите - изместете фокуса. Хората се умориха. Пренаситихме се от тази информация. Всичко е казано вече. Нито
ще измрем, нито пък „няма нищо“. Този призив отправи главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев в
ефира на БиТиВи.
Явно е, че ще живеем с тази пандемия още вероятно може би година, докато дойде ваксина, която да се окаже ефикасна
и да се спре разпространението, каза още той.
След това направи коментар на данните за епидемията у нас през последните седмици. Има рязък скок на случаите, но
цифрите са подобни в цяла Европа с изключение на две страни. Според него сме в началото на очакваната есенно-зимна
вълна. Но, подчерта той, в това няма нищо неочаквано. Целта, повтори няколко пъти Кунчев, е да не се натовари
здравната система, за да няма човек, който да не получи очакваната лекарска помощ.
Към момента 1200 легла за лечение на коронавирус са заети, а страната разполага с общо 8000. На този етап, дори при
три пъти по-голяма заболеваемост, системата ще издържи. Ако това продължи, нещата ще станат лоши, успокои доц.
Кунчев.
Мерки от рода на блокиране на градове и населени места няма да има, увери главният държавен здравен инспектор.
Ако има лица, които са били контактни на заразен, съветът е те да изчакат няколко дни, преди да си направят PCR тест,
обясни още Кунчев.
√ Проверяват пазарите дали спазват противоепидемичните мерки
След започналите проверки за спазване на противоепидемичните мерки в градския транспорт, от днес на прицел на
инспекторите са и пазарите. Проверките започнаха от „Женския пазар“ и ще продължат и в останалите пазари в града,
като краен срок за тях няма да има, пише БГНЕС .
„По заповед на кмета ще проверяваме дали се спазва заповедта за организация на дейността на пазарите и ще се
проверява в закритите помещения дали се спазва заповедта на министъра на здравеопазването от гледна точка на
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носенето на предпазни средства и отстояния“, обясни зам.-кметът по финанси в Столичната община Дончо Барбалов,
който също присъстваше на проверката.
Той обясни, че инспекторите ще следят дали има подходи по пазарите, дали има дезинфектанти и дали в закритите
помещения се носят маски или шлемове, както и да се спазват отстояния.
„Ако има нарушения ще бъдат наказвани. Глобата ще бъде за този, който е в нарушение“, заяви той и увери, че глобите
не са никак малко и ще се налагат безкомпромисно.
От думите му стана ясно, че проверяващи има от Дирекция „Икономика на търговската дейност“, „Общинска полиция“ и
„Столичен инспекторат“.
Барбалов беше категоричен и по отношение на това, че на този етап не се обмисля затварянето на пазарите и добави, че
проверката на пазара е изненадваща и никой не е бил предупреден.
Изпълнителният директор на пазари „Възраждане“, който стопанисва „Женския пазар“ Драгомир Димитров каза, че се
съобразяват с всички правила и те стриктно се спазват.
„Пазарът трябва да има един вход и един изход и ние сме се съобразили с това. Осигурили сме еднопосочно движение,
дистанция между хората, осигурили сме дезинфектанти“, заяви той.
На въпрос дали не може да се отвори още едно място за влизане и излизане от пазара, Димитров каза, че това не е
възможно.
„Ако няма огради хората дори няма да се струпват в средата. Заповедта не е пригодена специално за „Женския пазар“, тя
е за всички пазари и ние я спазваме. За съжаление има своите недостатъци“, коментира директорът.
Елиза Димова пазарува зимнина. Жената е ядосана, че преди появата на проверяващите не е имало обособен вход и
Димова си е изнасяла касетките със зимнина от мястото, което е предназначено за вход.
„До преди 10 минути можеше да се излиза от входа, след 10 мин- не може да се излиза. Ако има правила, тези правила
не трябва ли да се спазват от сутринта, от отварянето на пазара“, попита тя и сподели, че необходимостта да се обикаля
целия пазар е абсурдна.
√ Много европари отиват за земеделие, но то не е конкурентно
България не може да задоволи нуждите си от плодове и зеленчуци, сочи експертен доклад
Българските производители на плодове и зеленчуци са добре подпомогнати по програмите с европейски средства, но
земеделието ни не е конкурентно спрямо другите страни. Това е основният извод от доклад "ИнтелиАгро", озаглавен
"Производството на плодове и зеленчуци в България - сравнителен анализ между два програмни периода".
Размерът на директното подпомагане за българските производители на плодове и зеленчуци през 2014-2020 г. се
изравнява и дори надминава равнището на подпомагане в основни производители в ЕС. Сравнение на подпомагането в
сектор "плодове и зеленчуци" е направено между България и Чехия, Унгария, Полша, Словакия, Италия, Франция,
Испания, Гърция и Румъния. Взети са предвид средните ставки на единица площ по СЕПП и ЗДП, както и обвързаното с
производството подпомагане.
Направен е преглед на средната производителност в стопанствата между България и ключови конкуренти, който дава
основания да се заключи, че българското производство не е конкурентно на основните страни износителки от ЕС и
региона (като Турция и Сърбия).
Основен проблем пред родното производство се явява ниската производителност в стопанствата. Нетната добавена
стойност на единица площ и на единица вложен труд показва технологичната изостаналост спрямо конкурентните
държави.
Зеленчукопроизводството има нужда от окрупняване и значителни инвестиции в технологии, за да подобри
конкурентоспособността. В производството на плодове България изостава по отношение интензификацията особено
спрямо съседните Румъния и Сърбия. За увеличаване на добавената стойност трябва да се залага повече на пресен пазар
и по-малко на преработка.
Един от основните изводи е, че производството на плодове и зеленчуци в България не успява да задоволи вътрешното
търсене при 16 от 19 изследвани култури и през настоящия програмен период. При някои култури като пипер, зеле,
праскови, ябълки изобщо не се наблюдава увеличение на производството между двата програмни периода.
√ Асоциация "Българска книга" участва в дигиталното издание на Франкфуртския панаир на книгата
Най-голямото международно книжно изложение - Франкфуртският панаир на книгата, се провежда от 14 до 18 октомври.
В ключовия форум за бранша в световен план е представена и България, като участието е организирано от Асоциация
"Българска книга" и финансирано от Министерството на културата. В контекста на годината на КОВИД-19, 72-рото
издание на панаира се провежда изцяло дигитално с хиляди изложители - книгоиздатели, книготърговци, литературни
агенти, от 85 държави от цяла Европа, Китай, Тайван, Аржентина, Колумбия, Казахстан, Украйна, САЩ, Канада и много
други.
Форумът предлага и 70 часа професионална програма с онлайн събития, конференции, събеседвания със световно
значими гости, а Bookfest Digital включва 28 часа, пълни с истории, дискусии и разговори с многобройни международни
гости.
България участва в дигиталната платформа на панаира, представяйки заглавия от българската литература с цел тя да
бъде популяризирана на Запад и възползвайки се от възможността за продажба на права на международния пазар.
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√ МАЕ: До 2040 г. въглищата отиват в историята
Пандемията се отразява сериозно на енергийния сектор и очакванията на анализаторите са, че ще са нужни години за
възстановяването му. Според прогнози на Международната агенция по енергетика (МАЕ) през тази година свиването на
енергийното търсене ще бъде в рамките на 5%, а инвестициите в енергийни проекти ще намалеят с 18 на сто. Кризата ще
доведе и до намаляването на емисиите въглероден диоксид (СО2) със 7 на сто. Оказва се, че базовите горива са сред
големите жертви на КОВИД-19 в енергетиката. Данните на МАЕ показват, че през 2020 г. потреблението на петрол
намалява с 8%, а на въглища - със 7%. В същото време секторът на възобновяемите енергийни източници изглежда
незасегнат и делът им в общото потребление на енергия дори се повишава.
Очакванията са, че въглищата никога повече няма да могат да върнат предишното си присъствие и до 2040 г. делът им в
общото енергийно потребление ще падне под 20% - за първи път в модерната история на човечеството. През следващите
две десетилетия 90% от ръста на енергийното потребление ще бъдат покрити от възобновяемите енергийни източници и
основно това ще се дължи на соларните паркове. В най-мрачния сценарий на организацията за развитието на сектора
енергийното търсене ще се възстанови едва през 2025 г. Основният сценарий за бъдещето на енергетиката обаче залага
на бързо намиране на лечение на новия коронавирус, което ще доведе до съживяване на икономиката още през
следващата година и ще върне енергийното търсене до предходните нива до 2023 г.
√ ЕС налага стандарти за енергийна ефективност на сградите
Те ще бъдат задължителни за всички типове строителство
Очаква се днес Европейският съюз да обяви предложение за въвеждането на минимални стандарти за енергийна
ефективност в строителството с надежда да намали въглеродните емисии и да създаде работни места в сектора на
санирането, става ясно от проектодокумент, до който световни информационни агенции са получили достъп.
Еврокомисията ще предложи стандартите догодина след анализ, който да й помогне да реши кога те да бъдат поетапно
задействани и да определи конкретните нива на енергийна ефективност, които трябва да бъдат постигнати при всяка
сграда. Планира се да бъдат обхванати всички типове сгради. Целта е собствениците на зданията да бъдат насърчени да
модернизират недвижимите си имоти навреме, за да покрият новите стандарти, за което ще допринесе и финансиране
от източници като възстановителния фонд на ЕС за 750 млрд. евро. Европейската комисия е определила стратегията си
"Реновационна вълна" като приоритетна в плана за намаляване на нетните парникови емисии на ЕС до нула към 2050 г.
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% от потреблението на енергия. Повечето сегашни сгради все още ще се
използват през 2050 г., което може да подкопае зелените цели на ЕС, освен ако не бъдат модернизирани. Предвижда се
също годишният дял на санирането, целящо повишаване на енергийната ефективност на жилищни и нежилищни сгради,
поне да се удвои до 2030 г., се допълва в проектодокумента. В момента около 11% от съществуващите сгради в ЕС се
реновират всяка година. Повечето ремонти обаче не са насочени към енергийния баланс на сградите и делът на
"енергийните реновации" в ЕС е едва около един процент. Инициативата може и да стимулира заетостта след
пандемията от коронавируса със създаване на допълнителни 160 000 работни места в строителния сектор на ЕС до 2030
г., се отбелязва в проектодокумента.
√ Какво целеше Помпео с визитата си в Гърция
Ангелос Стангос, в. "Катимерини"
Няма съмнение, че посещението неотдавна на американския държавен секретар Майк Помпео в Гърция засили
позицията на Гърция, което се вижда от раздразнението на Анкара, изразено чрез говорителя на пропрезидентската
Партия на справедливост и развитие (ПСР).
Посещенията на Помпео в Кипър и Гърция не бяха последвани балансиращи визити и окупирания север на Кипър и
Турция. Затова Анкара изглежда смята, че Вашингтон започва да крони донякъде към страната на Гърция. Освен
символичния характер на тези посещения, изявленията на Помпео съдържаха и това, което може да се тълкува само като
критика срещу някои от последните действия на Турция.
Някои анализатори коментират посещението на Помпео и в контекста на вътрешната американска политика. Според тях
той е дошъл в Гърция, за да осигури подкрепата на гръцко-американските избиратели за Доналд Тръмп на предстоящите
президентски избори. Това наистина може да е един от аспектите на посещението, но е незначителен. По-голямата част
от по-възрастните гръцки американци са склонни да гласуват за републиканци, докато третото и четвъртото поколение
по принцип могат да се интересуват по-малко.
Факт е обаче, че Помпео дойде в Гърция с изричната цел да огласи американските интереси. Той казваше това съвсем
ясно във всяко интервю и изявление. И фактът, че посети Солун и залива Суда на Крит, а не Атина, е само поредното
доказателство за това.
Помпео даде да се разбере, че Северна Гърция трябва да играе важна роля в енергийните планове на Америка като път
за природен газ и нефт, но главно като вход за американски втечнен природен газ за доставка на Балканите и Централна
Европа. Този процес започна при предишното гръцко правителство на СИРИЗА, продължи и с подкрепата на Вашингтон
за договора от Преспа за името на сегашната Северна Македония, а наскоро и от споразумението между Сърбия и
Косово, което всъщност беше подписано в присъствието на президента на САЩ.
Заявената цел е да се ограничи европейската зависимост от руския газ, но Америка също иска да вбие клин между Русия
и Европа и особено Германия. Вашингтон вече изрази категоричното си неодобрение със заплахи от санкции на
плановете за изграждане на газопровода "Северен поток 2" между Русия и Германия, защото се стреми да насърчи

10

собствения си износ на природен газ. Балканите и Централна Европа се разглеждат като плодородна почва за вбиване на
такъв клин.
Посланието от посещението на Помпео във военноморската база на САЩ в залива Суда е, че Вашингтон не изоставя
Източното Средиземноморие на прищявките на Русия, Турция или дори Франция. Това беше и ход да се успокои Израел,
че сигурността му е приоритет за Тръмп. Останалото ще се види след време.
√ Грешките за Карабах
Азербайджан и Армения извършиха редица прегрешения, освен неспазването на договореното на 10 октомври
примирие в Москва. Прегрешението на Баку е, че прие Турция за ментор и външен играч в конфликта, дори настоява тя
да бъде включена в посредническата Минска група. Изборът на Турция за външен ментор обаче е като да позволиш на
разбойник да ти пази имота. Анкара толкова се е дискредитирала на международната сцена заради Сирия, Либия,
Източното Средиземноморие, сега и Карабах, където организира изпращането на ислямистки наемници, че турското
рамо за азерската кауза ще й носи само минуси. Президентът на Азербайджан Илхам Алиев претендира за включването
на Турция в контактната група, защото това "трябва да отразява съществуващия баланс на силите в региона". Тук той се
поддава на интригата за регионален сблъсък Русия-Турция и рискува да развали отношенията си с Москва. Алиев
минаваше за разумен президент, нищо чудно промяната на вижданията му да се дължи на натиска на генералитета,
който е силно протурски.
Прегрешенията на Армения може да сумират с едно име - премиерът Никол Пашинян. "Кавказкият мачо" показа, че няма
интелектуалния потенциал за държавник. Като соросоид той се опита да изтръгне Армения от естествената й среда в
руската зона на влияние. Атакувайки пръв азерските позиции на 27 септември, той явно се е надявал Вашингтон да
застане зад него и така да се подкопаят позициите на Москва. Но Белият дом на Тръмп не е Сорос, този конфликт не му е
първа грижа, затова и остави на Русия посредническата роля. Пашинян явно твърде наивно е смятал, че Москва ще му
прости залитанията, нищо чудно регулирането на конфликта да мине през неговата оставка. Той би трябвало да знае, че
нов военен конфликт, особено ако се проточи, не е изгоден за Армения, която е по-слаба от Азербайджан като военен,
икономически и човешки ресурс. Днешният конфликт в Азербайджан няма нищо общо с войната през 1992-1994 г., в
която Баку загуби Нагорни Карабах. Но подобни аргументи за политик като Пашинян явно не минават за "мачовски".
БНТ
√ Румен Радев е на посещение в Гърция
Президентът Румен Радев е на посещение в Гърция. В Атина той ще се срещне с президента Екатерини Сакеларопулу
и с министър-председателя Кириакос Мицотакис.
По време на разговорите се очаква да бъдат обсъдени перспективите за развитие на двустранните отношения между
България и Гърция, търговско-икономическото и инвестиционното сътрудничество, въпроси от дневния ред на ЕС, както и
регионалното сътрудничество на Балканите.
В рамките на посещението си президентът Радев ще изнесе лекция пред Европейската организация за публично право на
тема "Универсални човешки ценности и върховенство на закона: Стълбове на европейското развитие".
√ Разнобой в Тристранката: Бизнесът и синдикатите против вдигането на заплати в държавната администрация
Предложението на правителството за повишаване на заплатите на служители във външно и министерството на културата
не е подкрепено от работодателските организации, а синдикатите се въздържат от подкрепа. Това съобщиха от
правителствената информационна служба.
КНСБ и КТ "Подкрепа" са предложили кабинетът да добави и служители от други администрации в списъка за
увеличение на заплатите.
10% увеличение на заплатите ще бъде заложен в бюджета за догодина
Социалните партньори са обсъдили Националното тристранно споразумение. Дискутирали са и предложението на
социалното министерство за въвеждане на стандарти за заплащане на социалните работници.
√ Представят новата електронна система за ТЕЛК
Електронната система, която ще бори злоупотребите в ТЕЛК, ще бъде представена официално в здравното министерство.
Тя ще дава възможност всяка стъпка на медиците и пациента да се документира дигитално и ще е видима за
контролните органи.
Системата трябва да тръгне от утре. Чрез нея всички издадени решения на ТЕЛК ще са достъпни до институции, като НОИ,
НАП социалните служби и работодателите.
√ Световната търговска организация разреши европейски мита заради субсидиите за Боинг
Световната търговска организация упълномощи Европейския съюз да наложи на Съединените щати мита заради
субсидиите, отпуснати на концерна Боинг.
Ще бъдат обложени стоки за 4 млрд. долара. В списъка на Брюксел са включени произведени зад океана самолети,
трактори, сладки картофи, фъстъци, замразени портокалови сокове, тютюн, кетчуп и тихоокеанска сьомга. Миналата
година беше разрешено на Вашингтон да обмити европейски стоки за рекордните 7,5 милиарда долара, заради
субсидии за Еърбъс. Това е част от 16-годишен спор около субсидиите за производителите на самолети, които се считат
за нередни. Брюксел предложи преговори за разрешаване на проблема.
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√ Туроператори и агенти вече могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ
Туроператори и туристически агенти от днес вече могат да кандидатстват за безвъзмездната помощ от 10 млн. лева по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”.
Средствата, които се предоставят по процедурата, следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на
кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на
предоставяната туроператорска/туристическа агентска услуг
Мениджър
√ Кандидатстването по втория дизайн на мярката 60/40 - до 15 октомври
Кандидатстването по втория дизайн на мярката 60/40 ще се извършва до 17:00 часа на 15 октомври. Такава информация
публикува Агенцията по заетостта за работодателите, които желаят да получат средства за периода преди 1 октомври
2020 г. и отговарят на условията на постановлението от 3 юли т.г. (втория дизайн на мярката 60/40), предава БТА.
На вече одобрените работодатели по втория дизайн на мярката 60/40 изплащането на средствата се извършва въз
основа на представен актуален списък на работниците и служителите за предходен месец и писмо-декларация за
месечно отчитане. Крайният срок за подаване на тези документи е 30 октомври 2020 г.
Агенцията по заетостта обръща внимание, че работодателите трябва да спазят определените крайни срокове за
кандидатстване (15.10.2020 г.) и за месечно отчитане (30.10.2020 г.), тъй като подадените след тези дати документи не
подлежат на проверка и оценка от комисиите в бюрата по труда.
Документите могат да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с
квалифициран електронен подпис /КЕП/, или чрез лицензиран пощенски оператор, а при невъзможност за ползване на
тези два начина - чрез посещение в бюрото по труда.
Независимо от начина на изпращане, документите се подават към Дирекцията "Бюро по труда", обслужваща територията
по мястото на работа на работниците и служителите, или в бюрото по труда, където е одобрен работодателят.
Актуализираната Процедура за кандидатстване на работодатели по реда на ПМС 151/2020 г. и друга подробна
информация за кандидатстване и месечно отчитане на работодателите е публикувана на сайта на Агенцията по заетостта,
в рубриката "Изплащане на компенсации за запазване на заетостта".
√ БНБ очаква пълно възстановяване на икономиката ни в средата на 2022 г.
Българската икономика ще се възстанови на нивата от преди глобалната пандемия от коронавирус към средата на 2022
г., сочи макроикономическа прогноза на БНБ. В нея обаче е залегнал сценарий, според който няма да станем свидетели
на втора вълна от коронавирус и съответното блокиране на икономиката, което изпитахме през март и април.
Също така след изтичането на частния мораториум върху плащанията по банкови кредити във връзка със ситуацията с
COVID-19 може да се очаква известно повишение на лихвените проценти по новоотпуснатите кредити, поради
увеличението на дела на необслужваните кредити в банковите портфейли. Влияние в посока повишение на лихвените
проценти и затягане на общите стандарти и условия по новите кредити биха могли да окажат и увеличението на
рисковата премия в резултат на повишената несигурност в макроикономическата среда, понижената оценка за
кредитоспособността на получателите и по-малката склонност на банките да поемат риск. Към момента мораториума
трябва да изтече през март 2021 г.
Външното потребление на български стоки ще се понижи с 12,6%, но само в случай, че не се реализира риска за
възникването на втора вълна от COVID-19, която да доведе до затягане на ограничителните мерки.
Що се отнася до енергетиката, БНБ очаква поевтиняване на енергийните ресурси до края на годината, а след това – с
възстановяването на икономическата активност ново тяхно поскъпване.
Очакванията за спада на БВП са в доста широк диапазон – между -3,2% и -8%, като вероятността темпът на спад на БВП да
попадне в него е 60%. Според базисния сценарий понижението ще е 5,5% на годишна база. То ще се определя главно от
спад на частното потребление (-1,9 процентни пункта), спад на инвестициите в основен капитал (-1,8 процентни пункта) и
негативен принос на нетния износ (-1,2 процентни пункта).
Прогнозата е реалният БВП да достигне предпандемичните нива в средата на 2022 г., при очакван ръст от 4% през 2021 г.
и 3,8% за 2022 г.
Повишаването на потребителските цени ще се забави до 0,3% към края на 2020 г. от 3,1 през 2019 г. След това ще има
плавен ръст на инфлацията до 1,9% в края на 2021 г. и 1,6% през 2022 г.
√ Държавата дигитализира строителството с 300 000 евро
Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще изпълни проект за дигитализация на строителния
сектор. Той се финансира по Програмата за подкрепа на структурните реформи на Европейския съюз и ще бъде
финансиран с 300 000 евро.
По проекта ще бъде изготвена стратегия и пътна карта с конкретни стъпки за реформиране на сектора чрез въвеждане на
строително-информационно моделиране в целия строително-инвестиционен процес.
Ще бъдат разработени промени в националната регулаторна рамка в съответствие с европейската и ще се изготви план
за национална цифрова платформа за строителство.
В него ще бъде определен стандартизиран формат на отворени данни за обмен на информация между доставчиците и
възложителите на обществени поръчки – необходими стандарти за въвеждане на строително-информационно
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моделиране, ИТ инфраструктура, споделени бази данни, съвместното им прилагане в съответствие с изискванията,
въведени на европейския пазар.
„С дигитализацията ще се осигури по-високо качество и по-бързи темпове на проектиране и изпълнение на проектите“,
коментира Валентин Йовев, заместник-министър на МРРБ.
√ От ноември личните лекари ще издават направления за PCR-тестове
Личните лекари ще имат право да издават направления за PCR-тестове от началото на ноември. Това заяви
за БНТ председателят на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и зам.-министър на
здравеопазването Жени Начева.
По думите ѝ анексът към Националния рамков договор ще бъде подписан до края на октомври. Не е ясно дали ще има
лимити за направленията, като въпросът ще бъде поставен на масата за преговори между Българския лекарски съюз и
НЗОК.
Засега не е изчислено колко пари ще са необходими. Средствата обаче ще бъдат осигурени от бюджета на НЗОК за 2020
г., обясни Жени Начева.
√ Туроператорите настояват за държавна подкрепа от 155 млн. лева
Туроператорите настояват в проекта на държавния бюджет за следващата година да бъде заложена сумата от 155 млн.
лева, колкото са разплатените от бранша суми към доставчици на самолетни билети и за настаняване при
неосъществените пътувания заради коронавируса. Част от тези пари се предлага да са за целево кредитиране, друга - под
формата на грантова програма. Това обяви на пресконференция в БТА Павлина Илиева, председател на Обединение
"Бъдеще за туризма".
Водят се разговори с Българската банка за развитие за разкриване на нов кредитен продукт с три години гратисен
период, до 3 на сто лихва и срок на връщане от пет до седем години. Предстои среща с представители на финансовото
министерство, след като такава вече се е състояла с принципала на банката.
Кредитната линия е необходима, за да може от март туроператорите да започнат безпроблемно да възстановяват парите
на клиентите си. Срокът за връщането на парите за неосъществените пътувания беше удължен от 14 дни на 12 месеца и
от март трябва да започне възстановяването на сумите.
По данни на туроператорските организации около 320 000 туристи са депозирали частично или напълно туристически
пакет за организирано пътуване.
√ Новите технологии и трансформацията на работните процеси и пазара на труда – в третото онлайн студио на Tech of
Tomorrow
Как технологичните иновации променят работния процес и какво е бъдещето му? Отговорите ще даде третото от
поредицата онлайн студия на конференцията на Investor.bg Tech Of Tomorrow. Дискусията може да проследите на 14
октомври, от 14:15 часа, нa живо на Investor.bg.
След като предишните две онлайн издания на Tech of Tomorrow анализираха влиянието на технологиите върху бизнеса и
здравеопазването, третото студио на Tech of Tomorrow ще се фокусира върху иновациите и бъдещето на работните
процеси. Експерти от водещи компании от България и Европа ще коментират промените на пазара на труда, които
технологиите налагат и как може да се оптимизира дистанционната работа, към която за известно време премина голяма
част от света.
Любомила Йорданова, основател и главен изпълнителен директор на PlanA.Earth, и Димитър Димитров, главен
изпълнителен директор на Allterco Robotics, ще говорят за устойчивото развитие като предпоставка за растящ бизнес.
Емил Табаков, старши продуктов мениджър в Coursera, ще постави акцент върху образователните технологии. Сред
участниците в третото онлайн студио на Tech of Tomorrow е и Огнян Юскеселиев, директор „Услуги за модерно работно
място и приложения“ в Telelink Business Services.
Модератор на онлайн събитието на Investor.bg ще бъде Саша Безуханова, старши изпълнителен директор, ангелски
инвеститор, филантроп и основател на MOVE.BG.
За да проследите интересните дискусии и да получите повече информация за темите и участниците в Tech of Tomorrow,
може да се регистрирате на https://tech.investor.bg/.
√ Възстановяване на българската икономика и рисковете пред нея
Темата ще бъде в центъра на първото онлайн издание на Годишната конференция на Bloomberg TV Bulgaria на 15
октомври
С важната и много интересна тема за промените, през които премина България през последните две десетилетия, ще
започне първото онлайн студио на петата Годишната конференция на Bloomberg TV Bulgaria. Тази година тя ще се
проведе изцяло онлайн в рамките на 4 онлайн издания и е особено специална, защото съвпада с петия рожден ден на
бизнес телевизията. Всеки ще може да я проследи на живо на bloombergtv.bg, investor.bg, dnes.bg, bgonair.bg, както и в
социалните мрежи.
За пореден път екипът на Bloomberg TV Bulgaria е поканил за събеседници едни от най-утвърдените експерти от страната
и света. Първото онлайн студио ще се проведе на 15 октомври, от 14:30 часа. По темата за възстановяването на
българската икономика и рисковете за нея в момента ще чуем мнението на Георги Ганев, програмен директор по
икономически въпроси в Центъра за либерални стратегии, Йордан Недев - директор инвестиции и M&A, член на Съвета
на директорите, Sirma Group Holding JSC и Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк.
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Георги Ганев е сред най-утвърдените икономисти у нас. Интересите му са в областта на макроикономиката и паричната
теория и политика, политическа икономия, икономика на прехода, икономика на растежа и развитието, нова
институционална икономика. Йордан Недев е финансист и експерт с богата управленска и консултантска кариера. През
периода април 2013 – септември 2014г. е управител на „Бианор Сървисиз“ ЕООД – фирма за разработване на софтуерни
решения. А от 2015 г. заема позицията Директор инвестиции и M&A, член на Съвета на директорите, Sirma Group Holding
JSC. Кристофор Павлов е успешен икономист, чиято кариера започва в БНБ, а през годините се развива в различни
банкови институции в страната. От 2006 година е Главен икономист на УниКредит Булбанк.
Модератор на първото от серията онлайн студиа ще бъде водещият на „Светът е бизнес“ и „Клуб Investor” по Bloomberg
TV Bulgaria - Ивайло Лаков. За да следите всичко актуално около конференцията, може да се регистрирате безплатно
на https://tnbt.bloombergtv.bg/. Междувременно, по повод 5 години от старта си в българския ефир, Bloomberg TV
Bulgaria предстои да обяви и нова специална кампания, с която още веднъж ще заяви силния си ангажимент към бизнес
общността.
√ Чуждестранните инвестиционни фондове в България увеличиха активите си с 30% за 3 месеца
Чуждестранните инвестиционни фондове, които оперират в България, са увеличили стойността на управляваните от тях
активи с цели 30% само в рамките на три месеца.
В края на месец март те държаха на управление около 2,3 млрд. лв., докато три месеца по-късно сумата на активите вече
е над 3 млрд. лв. Това донякъде може да се обясни с срива на глобалните капиталови пазари по време на първите мерки
срещу разпространяването на коронавируса, въведени през март и последвалото възстановяване на борсите. За
сравнение обаче българските инвестиционни фондове са генерирали растеж от 3% през същия период - от 1,60 млрд. лв.
на 1,65 млрд. лв.
Така за периода от последната 1 година стойността на активите, които се управляват от всички инвестиционни фондове в
България, са се увеличили с 5% през последната една година, показват данни на БНБ към средата на 2020 г.
Общата сума възлиза на 4,68 млрд. лв., като 2/3 от тях се управляват в чуждестранни инвестиционни фондове, които
оперират у нас, а останалата 1/3 – в български фондове. През последните 12 месеца местните фондове са увеличили
управляваните активи с 1,7%, а чуждестранните фондове – с 6,8%, показват още данните.
Интересно е да се види как сривовете по глобалните капиталови пазари през месец март са се отразили на тукашните
фондове. Към края на март спрямо началото на 2020 г. стойността на всички управляваните активи на инвестиционните
фондове у нас се понижи с 9%. По-чувствително този спад се е реализирал при чуждестранните фондове, които са
изгубили 11% от стойността си, докато при местните фондове спадът възлиза на 6,4% спрямо началото на 2020 г. В
последствие обаче и само в рамките на три месеца – от март до юни – стойността на активите в чуждестранните фондове,
опериращи у нас, се е увеличила от 2,3 млрд. лв. на 3 млрд. лв., което представлява ръст от цели 30%. При тези фондове
около 75% от инвестициите са направени от застрахователни и пенсионни компании, а 20% - от граждани.
При българските фондове повишението е от 1,6 млрд. лв. на 1,65 млрд. лв. за същия период. При българските
инвестиционни фондове 33% от инвестициите са собственост на застрахователни и пенсионни компании, а над 40% - на
домакинства.
√ Нова Броудкастинг Груп стана собственик на още 3 телевизии и 4 радиа
Нова Броудкастинг Груп прибавя към портфолиото си още 3 телевизии и 4 радиостанции с финализиране на сделката за
придобиване на медийните активи на Бест Съксес Инвестмънт ЕООД. Придобиването е получило одобрението на
Комисията по защита на конкуренцията, съобщават от Нова. Така най-голямата медийна група на българския пазар вече е
собственик и на Канал 3, The Voice TV, Magic TV и радиата Витоша, Веселина, The Voice и Magic FM, с което навлиза на
радио пазара и пазара на специализираните новинарски телевизионни канали.
„В жанровото многообразие, което предлагаме, ни липсваха изцяло новинарски и музикален телевизионен канал.
Придобиването на водещи профилирани медии като Канал 3 и The Voice TV, както и на любими на аудиторията
музикални радиостанции, сред които The Voice и Веселина, е поредна важна стъпка към увеличаване на нашата
аудитория“, коментира Ива Стоянова, изпълнителен директор на Нова Броудкастинг Груп.
По данни на Гарб Аудиенс Межърмент България Канал 3 е най-гледаният новинарски телевизионен канал в последните 3
години, а The Voice е безспорен лидер сред музикалните ТВ канали с над три пъти повече зрители от прекия конкурент в
категорията. Над 40% от аудиторията, избрала музикалното ТВ съдържание през 2020 г., се спира на The Voice TV и Magic
TV. През 2020 г. Веселина оглавява класацията, а Витоша, The Voice и Magic FM се нареждат в топ 20 на най-слушаните
станции от градското население.
Със завършването на процеса по вписване на новата собственост в Търговския регистър и регистър на юридическите лица
с нестопанска цел, Нова Броудкастинг Груп ще обедини утвърдени електронни медии начело с програмата NOVA.
√ PPF обяви финала на сделката за медийния бизнес на собственика на bTV
PPF Group обяви, че изцяло притежаваните от нея дъщерни дружества са завършили придобиването на медийния бизнес
на Central European Media Enterprises Ltd на пет пазара в Централна и Източна Европа, гласи официално съобщение на
групата, изпратено до медиите. С финализирането на сделката PPF вече притежава и пълен контрол върху операциите на
CME в Чехия, Румъния, Словакия, Словения и България. С мрежата си от над 30 тв канала, сред които и българската
телевизия bTV, СМЕ към момента достига до 45 милиона зрители
"Искаме да надградим върху успехите, които тези мрежи заемат на съответните си пазари като независими телевизионни
оператори. Очакваме с нетърпение да създадем нови бизнес възможности между медийните операции и
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телекомуникационните услуги. Радваме се, че имаме толкова силна и лоялна аудитория и възнамеряваме да укрепим
връзката с нашите зрители чрез съдържание и по-добро потребителско изживяване “, коментира Петр Келнер,
мажоритарен акционер в PPF
От съобщението става ясно, че е определен нов главен изпълнителен директор на CME за България - Любош Йетмар. Той
има 20 години опит в радио и телевизия и очаква с нетърпение да работи с главния изпълнителен директор на bTV
Флориан Скала. От PPF правят специално уточнение, че Йетмар не заменя Флориан Скала, а представлява СМЕ.
PPF разбира жизненоважната роля на независимите и обективни медии в днешното общество и ще продължи да се
придържа към ценностите, които направиха новините на bTV много уважавани, посочват още от групата.
“bTV e добре управлявана компания с изключителен потребителски обхват и разпознаваемост на марката и очаквам с
нетърпение да работя с мениджърския й екип. Мой приоритет е да продължа мисията на bTV чрез предоставяне на
независими и обективни новини, както и висококачествено развлечение за нашите зрители,” заявява и Любош Йетмар,
главен изпълнителен директор CME Bulgaria.
Французинът Дидие Щосел, управлявал допреди година и половина Нова тв пък поема ръководството на останалите 4 тв
компании на СМЕ в Чехия, Словакия, Румъния и Словения, обявяват още от PPF Group.
√ Гърция отказва преговори, докато Турция не оттегли кораби от спорни води
Гърция няма да води преговори относно изследването на залежите от природни богатства с Турция, докато турския
проучвателен кораб Орук Рейс продължава да бъде в нейните континентални води. Това съобщи Ройтерс, като цитира
говорителят на гръцкото правителство Стелиос Пецас.
В понеделник Гърция обяви, че решението Турция да изпрати кораба в близост до гръцкия остров Кастелоризо, който се
намира в близост до турския бряг, представлява „голяма ескалация“ и „директна заплаха за мира в региона“.
Турция оттегли плавателния съд от спорните води в източната част на Средиземно море миналия месец, малко преди
срещата на ЕС, на която бяха обсъдени санкции срещу Турция. На тази среща беше решено, че ако Турция продължи
операциите в региона, срещу нея ще бъдат наложени санкции през декември.
Спорът между Гърция и Турция е за правото да се проучват находища на газ и петрол в Средиземно море, като и двете
страни твърдят, че се нарушава правото им на териториални води.
През август Гърция и Египет подписаха споразумение, с което определят изключителните икономически зони между
двете страни в Средиземно море. Според Анкара обаче изключителната зона попада в континенталния шелф на Турция.
√ Полша заплаши да наложи вето върху бюджета на ЕС и фонда за възстановяване от пандемията
Полша ще наложи вето на седемгодишната бюджетна рамка на ЕС и плана за възстановяване след пандемията, ако
финансирането бъде обвързано с условие за спазване на върховенството на закона и европейските ценности. Това
заявява лидерът на управляващата партия "Право и справедливост" и вицепремиер Ярослав Качински в интервю за
"Газета полска цодженне", фрагменти от което са публикувани вчера, предаде ТАСС.
"Имаме работа с опит да ни бъде отнет суверенитетът, даже в областта на културата", казва Качински, цитиран и от БТА.
По думите му "институциите на ЕС, разни чиновници, някакви политици, които поляците никога не са избирали" искат от
Полша да преразгледа цялата си култура и "отхвърлят всичко, което за нас е изключително важно, защото не им се
харесва". Според вицепремиера Полша не е съгласна с това и "ще защищава на всяка цена своята идентичност, своята
свобода и своя суверенитет". "Няма да се оставим да бъдем тероризирани с пари", подчертава той.
На въпрос дали в такъв случай ще бъде наложено вето на бюджетна рамка и плана за възстановяване Качински отговаря:
"Ако заплахите и шантажът продължат, то ние твърдо ще браним интересите на Полша. Вето."
На срещата на върха на ЕС през юли бе одобрен компромисен вариант на седемгодишната бюджетна рамка на ЕС с
размер 1074,3 милиарда евро и отделно фонд за възстановяване на икономиката на страните членки с размер 750
милиарда евро, припомня ТАСС.
√ Шолц прогнозира възстановяване на европейската икономика до 2022 г.
Уверен съм, че икономиката ще се върне до нивата от преди кризата до 2022 г., но за целта европейските лидери трябва
да работят заедно. Това заяви германският финансов министър Олаф Шолц пред Си Ен Би Си.
„Ако погледнете данните, можем да бъдем доста уверени в бъдещето – имаме икономически ръст и шанса да се върнем
към ситуацията, преди кризата, още в началото на 2022 г., а може би и по-рано“, коментира Шолц.
„Вижда се, че има добро развитие, но трябва да разберем, че всички зависим един от друг. Това важи и за икономиката“,
добави той.
Европейската солидарност бе поставена на изпитание от пандемията от коронавирус. Въведените по-рано тази година
строги ограничителни мерки срещу разпространението на заразата нанесоха сериозни щети върху икономическия
растеж и бизнес нагласите в Европа. Очаква се тази седмица Международният валутен фонд да публикува
актуализираните си икономически прогнози, но през юни организацията очакваше икономиката на Еврозоната да се свие
с 10,2% през тази година.
За да противодействат на негативния ефект на пандемията върху икономиката европейските лидери приеха
безпрецедентен бюджет за периода 2021-2027 г. в размер на 1,074 трлн. долара, както и възстановителен фонд от 750
млрд. евро, като средствата за неговото финансиране за първи път ще бъдат набрани чрез емисия на общ европейски
дълг на международните финансови пазари.
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√ МВФ: Рецесията ще е по-лека от очакваното, възстановяването - дълго и несигурно
Международният валутен фонд ревизира нагоре прогнозата си за световната икономика, като същевременно с това
предупреди за „продължително, неравномерно и несигурно“ възстановяване, предаде Си Ен Би Си.
Според финансовата институция световният брутен вътрешен продукт да се свие с 4,4% тази година. За сравнение, през
юни МВФ очакваше спад с 5,2%.
„Прогнозираме малко по-лека, макар и все още дълбока, рецесия през 2020 г.“, коментира главният икономист на фонда
Гита Гопинат.
По думите й този резултат се дължи на по-добрия от очакваното растеж на развитие икономики и на Китай през второто
тримесечие на годината и сигналите за ускорено възстановяване през третото.
В последния си доклад „Световни икономически перспективи“ от фонда обаче предупреждават, че кризата далеч не е
приключила.
МВФ понижи прогнозата си за растеж на световната икономика през 2021 г. до 5,2%, след като през юни съобщи, че
очаква възстановяване от 5,4%.
„Макар че глобалната икономика се възстановява, изкачването ще бъде продължително, неравномернои несигурно“,
каза Гопинат, като добави, че „перспективите пред някои развиващи се пазари и развити икономики са се влошили
значително“.
Развиващите се икономики ще отчетат спад на БВП от 3,3% през тази година, но на места като Индия, понижението ще
бъде над 10%.
Същевременно с това се очаква американската икономика ще се свие с 4,3% през 2020 г., докато понижението във
Великобритания, Франция, Италия и Испания ще бъде около 10%. При Германия се очаква спад от 6%.
Прогнозата на МВФ за Еврозоната е за свиване на БВП с 8,3%, което е по-добър резултат от очакваното през юни
понижение с 10,2%.
Китай, където икономическото възстановяване започна най-рано, се очаква да отчете растеж от 1,9% през 2020 г. и 8,2%
през следващата година.
„Възстановяването не е гарантираното, докато пандемията продължава да се разпространява“, се казва в икономическия
анализ на МВФ.
Държавния дълг на развитите икономики се очаква да достигне 125% от БВП до края на 2021 г. и да нарасне до 65% от
БВП при развиващите се пазари.
От фондът обаче не изразяват особени притеснения за нарастващия дълг, тъй като ниските лихви и икономическото
възстановяване през 2021 г. ще помогнат за изплащането на новите заеми.
√ Понижения на пазарите в Европа след новината за ваксината на Johnson & Johnson
Oсновните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения в ранната търговия във вторник, след като
Johnson & Johnson прекрати временно изпитанията за ваксина срещу COVID-19, а JPMorgan понижи рейтинга на книжата
на Airbus.
Общият европейски индекс STOXX 600 регистрира спад от 0,5 пункта, или 0,13%, до 372,5 пункта, като бенюмаркът е на
път да сложи край на тридневната си серия на повишения. Туристическият подиндес SXTP и банковият SX7P се понижиха
с 1,35% и 1,32%.
Немският DAX се понижи с 33,25 пункта, или 0,25%, до 13 105,16 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100
изтри 17,52 пункта от стойността си, или 0,29%, достигайки ниво от 5 983,86 пункта. Френският измерител CAC 40 се
понижи с 14,13 пункта, или 0,28%, до 4 965,16 пункта
Месец след като AstraZeneca прекрати за кратко тестовете за ваксината си срещу COVID-19, американският
фармацевтичен гигант Johnson & John също обяви, че е замразил а изпитанията на своята ваксина заради „необяснимо
заболяване“ на един от доброволците, записали се в проекта.
„Разпродажбите не са твърде тежки, тъй като вече сме минавали по този път. Като се има предвид огромния брой
ваксини, по които се работи в момента, тази спънка най-вероятно няма да се отрази твърде негативно на пазарите, стига
това „необяснимо заболяване“ да не се появи и при други тестове“, коментира Стивън Инес от Axi.
Негативно на борсите се отразиха и данните за заетостта във Великобритания. Нивото на безработица в Обединеното
кралство нарасна през трите месеца до август до 4,5% спрямо 4,1% през предходното тримесечие. Прогнозите бяха за
ръст до 4,3%. Същевременно с това британското правителство въведе нова тристепенна система на ограничения заради
коронавируса, която ще действа на територията на Англия. Районите в Англия ще бъдат означавани като зони с "нисък",
"повишен" и "много висок" риск в зависимост от степента на заразяване, като от тази степен ще зависят мерките на
местно ниво.
На корпоративния фронт, акциите на Airbus поевтиняха с 3,21%, след като JPMorgan понижи рейтинга на книжата на
компанията.
Акциите на британския моден гигант French Connection се сринаха с 18,99%, след като компанията отчете значителен
спад на продажбите за първото полугодие.
Ръст на Уолстрийт
Американските борсови индекси записаха ръст в понеделник на фона на печалбите в технологичния сектор и надеждите
за нов пакет от икономически стимули в САЩ, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones напредна с 250,62 пункта, или 0,88%, до 28 837,52 пункта. Широкообхватният показател
Standard & Poor’s 500 отчете ръст от 57,09 пункта, ли 1,64%, до 3 534,22 пункта. Индексът на високотехнологичните
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дружества Nasdaq се повиши с 296,31 пункта, или 2,56%, до 11 876,26 пункта. Това е най-силното еднодневно
представяне на Nasdaq от 9 септември насам, когато бе регистриран скок от 2,7%.
Акциите на Apple скочиха с 6,35%, регистрирайки най-доброто си представяне от 31 юли насам., докато инвесторорите са
в очакване на представянето на първия 5G iPhone. Оптимизъм обхвана целия технологичен сектор, като цените на
книжата на Facebook, Amazon, Alphabet и Microsoft се повишиха съответно с 4,27%, 4,75%, 3,58% и 2,59%.
Ралито в понеделник не бе помрачено от намаляващата вероятност за постигане на споразумение за пакета за
икономически стимули в САЩ. Председателят на Камарата на представителите Нанси Пелоси както и републиканците в
Сената отхвърлиха предложения от Белия дом пакет в размер на 1,8 трлн. доалра.
„Новините са пълни с цифри в долара. Същината на ситуацията обаче опира до това: можем ли да позволим на вируса да
продължи да вилнее и да игнорираме науката, както предлага администрацията на президента, или да приемем научен
стратегически план за унищожаване на вируса“, коментира Пелоси, визирайки плана на демократите, който бе приет от
Камарата на представителите.
Междувременно инвеститорите се подготвят за сезона на отчетите за третото тримесечие, като тази седмица се очакват
финансовите резултати на JPMorgan Chase и Delta Air Lines
Повишения в Азия
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха регистрираха предимно
повишения във вторник на фона на данните за износа и вноса на Китай, предаде Маркетоуч. Търговията на борсата в
Хонконг обаче бе отменена заради тайфуна „Нанка“
Износът от Китай се увеличи през септември с 9,9% на годишна база, след като през август бе регистриран скок от 9,5%.
Същевременно с това вноса през септември нарасна с цели 13,2% спрямо същия период на миналата година, като през
август бе отчетено понижение от 2,1%.
На този фон континенталният бенчмарк Shanghai Composite се повиши с 1,28 пункта, или 0,04%, до 3 359,75 пункта,
докато по-малкият показател Shenzhen Composite отчете ръст от 14,83 пункта, или 0,65%, до 2 304,19 пункта.
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 напредна с 43,09 пункта, или 0,18%, до 23 601,78 пункта.
Южнокорейският бенчмарк Kospi се понижи с 0,58 пункта, или 0,02%, до 2 403,15 пункта.
В Австралия индексът ASX 200 напредна с 63,7 пункта, или 1,04%, до 6 195,7 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс
SOFIX отчете ръст от 2,04 пункта, или 0,48%, до 427,97 пункта. BGBX40 напредна с 0,28 пункта, или 0,29%, до 97 пункта.
BGTR30 се понижи с 1,10 пункта, или 0,23%, до 477,91 пункта. BGREIT записа спад от 0,37 пункта, или 0,27%, до 135,53
пункта.
Cross.bg
√ Петър Ганев: В момента кесията е по-развързана и това е притеснително
Икономиката ще се свие с около 4-5% е прогнозата, около която се обединиха повечето финансови институции. Това
обясни в сутрешния блок "Денят започва" Петър Ганев от Института за пазарна икономика.
Той акцентира на три основни извода от прогнозите. Факт е, че не е толкова тежко, колкото се очакваше през май и юни,
когато бяхме затворени. Второ - догодина няма да наваксаме всичко, на практика догонването ще стане може би към
средата на 2022 г. И трето - това са прогнози на база, ако няма нова карантина и тежки ограничения на стопанската
активност. Ако има такъв вариант, тогава вече всички тези прогнози за следващата година, се разпадат, обясни
икономистът.
В исторически план, в момента нашият пазар на труда стои добре, смята икономистът. По думите му, проблемът е за
хора, които вече са минали през бюрата по труда и обезщетението им изтича, и бъдат ударени от втора вълна, тъй като
вече са изчерпали този механизъм.
Голямата темата е колко ще бъде дефицитът за следващата година и в каква степен той е смислен, тоест политиките,
които борят коронавируса или имат други цели, и в каква степен е раздуването на разходи, обясни Ганев.
В момента кесията е по-развързана и това е притеснително, допълни той. Ако попаднем във вариант нова карантина и
раздуване на харчовете, тогава може да се стигне до голям проблем с дефицита, смята икономистът.
Към момента базовият сценарий със сигурност изглежда по-положителен, отколкото много икономисти си представяха,
категоричен е експертът.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Как се развива ядрената енергетика у нас - и още: за новия 7 блок на АЕЦ Козлодуй - експертите Атанас Тасев и
Георги Касчиев.
Какво провокира агресивното поведение - коментар на Харалан Александров и психолога Ани Владимирова.
Огнищата на COVID-19 в страната - от какво се нуждаят здравните заведения и има ли недостиг на лекари.
Защо се бави ремонтът на Западен парк в София - на живо.
БТВ, "Тази сутрин"
Кога ще спре черната серия на футболните национали и кой трябва да оглави БФС - коментар на Йордан Лечков;
На живо - как се възстановяват пострадалите от бурята квартали на Смолян;
Ексклузивно: за първи път след оставката в кабинета - бившият социален министър Бисер Петков;
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Какви са последствията за организма след прекаран коронавирус - в студиото, председателят на Медицинския
експертен съвет за борба с пандемията проф. Коста Костов;
Стефан Диомов за автобиографичната си книга "Белите и черни клавиши на моя живот".
Нова телевизия, „Здравей България"
Защо ще строим Седми блок на АЕЦ "Козлодуй"? И заложник ли е българската енергетика на американски и
руски интереси? В студиото: министър Теменужка Петкова.
Болници на ръба. Има ли риск заразени да останат и без лекар, и без легло?
Как да се лекуваме, когато лекарите свършат? Коментар на д-р Мирослав Ненков.
Пускат в автобуса само с маска и билет. Защо ще има проверки и още преди да си се качил?
Мисия "Лондон" или мисия "Източване"? Как българи във Великобритания източват COVID-помощи?
В "Дръжте крадеца!" - кой отмъква чуждите обувки?
След ритника в гръб - какво стои зад агресията на ученика?
Близките на убит пред дискотека излизат на протест. На живо - защо обвиненият е под домашен арест?
Дефибрилатори на обществени места? Може ли всеки да окаже първа помощ при сърдечен арест?
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - И храните в ресторанта с етикет за срок на годност;
в. Монитор - Лекари преглеждат онлайн срещу 5 лева;
в. Монитор - Премиерът Бойко Борисов обяви: 300 лева минимална пенсия от 2021 г., таванът става 1440 лева;
в. Телеграф - Плащаме 1 млн. лв., за да пием домашна ракия;
в. Труд - Мутант на COVID-19 заразява повече;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Политици и звезди на тест след участие в БНТ при заразения Георги Любенов;
в. 24 часа - 5 причини пенсиите ни да са най-ниски;
в. 24 часа - Келнер взе Би Ти Ви с обещание: ще спазва ценностите, направили тв новините уважавани;
в. 24 часа - 4 години след България и ЕС започва програма за саниране;
в. 24 часа - На площадката на VII блок Борисов обяви - ще строим американски реактор;
в. 24 часа - За първи път жена ще е посланик на Италия в София;
в. Монитор - Мъж намери смъртта си в кърваво меле на Хаинбоаз;
в. Телеграф - Атанас Бобоков остава в ареста, ще се лекува в килията;
в. Телеграф - COVID-19 убива на всеки час;
в. Телеграф - Туроператори дължат пари на 320 000 туристи;
в. Труд - Скопие не дава Гоце Делчев;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Лъчезар Борисов, министър на икономиката: С промени в закона ще стане ясно, че държавата дава помощи
на стратегически инвеститори;
в. Монитор - Д-р Александър Симидчиев, пулмолог: Наблюдаваме трета вълна на COVID-19;
в. Телеграф - Шефът на BиK холдинга Илиян Илиев: Трябват 12 млрд. лева за вода и канал като в Европа;
в. Труд - Доц. Спас Спасков, бивш директор на "Пирогов", пред "ТРУД": По-строги мерки срещу COVID-19 ще доведат до
напрежение;
Водещи анализи
в. 24 часа - Как (може) да продължи вдигането на доходите;
в. Монитор - Да паркираш в София - мисия невъзможна;
в. Телеграф - Обречената битка.
√ Предстоящи събития в страната на 14 октомври
София
От 09.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание.
От 10.00 ч. ще се проведе редовно правителствено заседание чрез видеоконферентна връзка.
От 09.30 ч. в Гранд хотел „Милениум"(бул. „Витоша" №89B), зала „Моцарт", ет. 4 ще се проведе кръгла маса дискусия, организирана от Фонда на фондовете и Българската фондова борса.
От 09.30 ч. в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет на ул. „Eкзарх Йосиф" № 12 Прокурорската
колегия на ВСС ще проведе заседание.
От 10.00 ч. в зала 1 на ул. "Московска"33 Институтът за пазарна икономика ще представи своя
Макроикономически анализ и прогноза за нуждите за изготвяне на бюджет на Столична община за 2021 г.
От 11.00 ч. в зала „Тържествена" на УНСС висшето учебно заведение ще сключи меморандум за сътрудничество с
Икономически университет - Варна и Стопанската академия „Д. А. Ценов" - Свищов.
От 11.00 ч. в Министерството на здравеопазването ще бъде представена Информационната система за контрол
на медицинската експертиза.
От 12.00 ч. в парковото пространство на НДК - от страната на вход А6 на НДК ще бъде открита розовата градина,
създадена в знак на признателност и почит към донорите и техните семейства, взели благородното решение да
помогнат на нуждаещи се от трансплантация пациенти.
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От 14.30 ч. в зала „Изток" в сградата на Народното събрание на пл. "Народно събрание" 2 Комисията по
енергетика ще проведе заседание.
От 14.30 ч. в сградата на Народното събрание на пл. "Народно събрание" 2 Комисията по икономическа политика
и туризъм ще проведе заседание.
От 14.30 ч. в зала 356 в сградата на Народното събрание на пл. "Народно събрание" 2 Комисията по транспорт,
информационни технологии и съобщения ще проведе заседание.
От 18 00 ч на ул "Мизия" 23 (бизнес сграда "Мизия") ще бъде представена първата книжка от поредицата детски
приказки на Фондация "Дигиталните деца" - „Приключенията на Зед".
От 20.00 ч. в София Лайф клуб Биг бендът на БНР ще открие новия сезон с концерт и албум, посветени на Милчо
Левиев.

***
Варна
От 15.30 ч. в Пункт за базиране Варна, с официална церемония, ще бъдат присвоени имена на двата
новопридобити кораби - минни ловци от Кралство Дания.
***
Враца
От 10.30 ч. пред РИОСВ-Враца ще се проведе протест в защита правото на местните жители на здравословна
околна среда.
***
Добрич
От 09.00 ч. в „Св. Препмчца Параскева" ще започне църковна служба по случай храмовия празник на църквата.
***
Монтана
От 15.00 ч. на площад „Жеравица" ще започне националната информационна кампания „Бъди войник". От 18.00
ч. ще се състои и концерт на Гвардейския представителен духов оркестър и на Представителния ансамбъл на
Въоръжените сили.
***
Пазарджик
От 10.30 ч. в двора на Пазарджишкия затвор заместник-министърът на правосъдието проф. Николай Проданов
ще присъства на откриването на строителни дейности по изграждане на център за обучение на лишени от
свобода.
***
Разград
От 10.30 ч. в зала 308 на Общината ще се състои пресконференция , на която заместник-кметът Руска Вътева и
представители на Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно- информационен център-Разград ще
представят нова инициатива на ОСНВ и ПИЦ-Разград.
***
Стара Загора
От 13.00 ч. в Тракийския университет ще се проведе начална пресконференция и официална церемония „Първа
копка" за стартиране на строителните дейности по проект Изграждане на академичен информационен център
към Тракийски университет Стара Загора".
***
Шумен
От 16.00 ч. в Заслон „Хан Крумови порти" - ПП „Шуменско плато" с пресъздаване на обичая ще бъде отбелязан
Петковден.
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.
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