Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ Втори ден среща на върха в Брюксел: Основна тема COVID-19
В Брюксел днес продължава срещата на върха на лидерите на страните от Европейския съюз с разговори за пандемията
от COVID-19.
Вчера евролидерите се разбраха да продължат преговорите с Великобритания за сключването на търговско
споразумение след 31 януари тази година. Бойко Борисов също е в белгийската столица.
Част от дневния ред на срещата са и климатичните планове на Брюксел. Европейската комисия предложи до 2030 година
всички държави в Евросъюза да намалят вредните емисии въглероден диоксид с 55%, а Европейският парламент поиска
60-процентно намаление на вредните емисии.
Според българският премиер Бойко Борисов 60% от енергията в България се произвежда от въглища и страната ни
трудно може да постигне целите на Брюксел.
√ Борисов в Брюксел: Искаме с ЕК да се намери план за държавите с енергетика на въглища
"Подкрепяме изключително много борбата с климатичните промени, опазването на околната среда, нисковъглеродните
емисии, но в същото време искаме с Европейската комисия да се намери план за държавите от Централна и Източна
Европа, на които огромната част от енергетиката им е на въглища. България е такава - близо 60% от енергията се
произвежда от въглища". Това заяви министър-председателят Бойко Борисов преди началото на редовното заседание на
Европейския съвет в Брюксел.
Българският премиер изтъкна, че разчетите на страната ни са за постигане на до 40% таван намаляване на емисиите до
2030 г.
"Това беше предела на нашите сили да се справим сами. Моите политически опоненти в България се надпреварват да
говорят как искат да запазят миньорите, мините и топлоелектрическите централи, но в Европейския парламент
социалдемократи, десни извън ГЕРБ, либералите от ДПС, от БСП са гласували за 60% таван", отбеляза министърпредседателят Бойко Борисов.
В този контекст той разговаря с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен за това българските експерти, които работят по
темата, максимално бързо да изпратят писмо с всички проблеми, които ще има страната ни, ако мине в такъв режим на
скорошно затваряне на мощности.
"Многократно съм говорил, че искам консолидация, разговор за бъдещето след 5, 10, 15 години на мините, на
топлоелектрическите централи", подчерта премиерът Борисов.
Той добави, че досега обаче е получавал само популистки отговори как централите не трябва да се затварят, докато в
Европейския парламент опонентите му гласуват различно.
Българският премиер обърна внимание и на преговорите за бъдещото партньорство между ЕС и Обединеното кралство,
които ще бъдат обсъдени днес на заседанието на Европейския съвет.
"Брекзит, който както винаги съм казвал, върви много трудно вече няколко години. Надявам се да се намери
компромисно решение, запазвайки се единството на ЕС", категоричен е премиерът Борисов.
Той подчерта, че остава малко време, в което трябва да се постигне споразумение за оттеглянето на Великобритания.
"Всичко, което се разберем, трябва да мине и през ратификация на национални парламенти, а това вече, особено по
Коледа и Нова година, в този пик на коронавируса – ще става все по-трудно", добави министър-председателят.
Българският премиер приветства Европейската комисия, която много усилено работи по създаването на единен
медицински протокол и единен стил на действие в ЕС в условията на пандемията от COVID-19.
"Изключително важно е придобиването на ваксини от всички държави членки да бъде прозрачно и справедливо, да
подпомагаме медицинските системи да удържат, тъй като всяко затваряне на икономиките вече ще бъде фатално", каза
още премиерът Борисов.
√ Правният съветник на президента: Решението за създаване на временна комисия противоречи на Конституцията
Президентът сезира Конституционния съд за съставянето на новата парламентарна комисия, която трябва да разгледа
проектопромените в Конституцията.
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"Решението за създаване на временната комисия противоречи на Конституцията поне в три отделни параграфа, които са
посочени в решението и мисля, че е редно Конституционният съд да се произнесе в този смисъл", заяви в "Още от деня"
Иванка Иванова, съветник на президента по правните въпроси.
Тя припомни, че на заседанието в парламента на 1 октомври, когато е проведена дискусията за създаването на
временната комисия, депутати от управляващата коалиция съвсем ясно се отричат от проекта, който по това време е вече
внесен в Народното събрание.
"От техните изказвания става ясно, че се преследва самоцелно свикването на Велико народно събрание, за да се реши
политическата криза в страната и този проект е сложен там, но той не е завършен. Ето тази конституционна конструкция
не съществува в действащата българска конституция", отбеляза съветникът на президента по правните въпроси.
И коментира, че никой не отрича, че при спазване на конституционния ред в България може да бъде приета нова
конституция, но затова има процедура и тази процедура трябва да бъде спазена.
"Нашата конституция такава злоупотреба с правото на конституционна инициатива не допуска и не мисля, че е редно
президентът да влиза в тази игра. На този етап искаме просто да е ясно каква процедура върви в Народното събрание дали това е процедура за изменение и допълнение на действащата или това е процедура за обсъждане на нова
конституция", посочи Иванка Иванова.
Според правния съветник на президента задачата на временната комисия е да каже наистина ли е нова конституция или
не е, по какви критерии ще решим това и има ли основание да се свиква Велико народно събрание или не.
Конкретните проблеми и конкретните решения трябва да бъдат сложени на масата - сегашният конституционен модел
предполага този разговор да се случи извън Народното събрание - и когато политическите партии са готови с решенията,
тогава да ги внесат като готови предложения за промени.
"Въпросът за отговорността на главния прокурор и липсата на ефективни механизми, посредством които неговият избор
да подлежи на парламентарен контрол или на контрол на изпълнителната власт е многократно посочвано на България
точно като конституционен проблем. Нашата конституция в частта "Съдебна власт" претърпя вече 5 промени - това не е
случайно, то е, защото една част от нашата съдебна власт все още носи чертите на тоталитарната държава, на
тоталитарната прокуратура и все още произвежда това, което прокуратурата произвеждаше в тоталитарната държава една централизирана власт. Обратно - конституцията модел на разделение на властите, който трябва да бъде
реализиран", подчерта Иванка Иванова.
В проекта на основен закон, който внесе ГЕРБ, има такъв текст, който регламентира контрола върху главния прокурор.
Според Иванова той не само не дава гаранции за контрол върху главния прокурор, а допълнително задълбочава
проблема с неговата безконтролност и пълно невписване в рамките на една система на разделение на властите.
√ 1/3 от българите определят еврото като по-стабилна валута от лева, долара или швейцарския франк
От основно значение е ние не просто да влезем в еврозоната, а да влезем подготвени. Това означава, че трябва да сме
наясно с всички предимства, но и рискове, които предстоят пред нас, за да можем да ги управляваме. Това заяви в
студиото на "Денят започва" евродепутатът от БСП Цветелина Пенкова.
Днес на международна конференция „България в еврозоната – възможности и предизвикателства“ ще бъде представено
социологическо проучване, което показва, че голяма част от българските граждани все още са доста предпазливи по
отношение на еврото.
Въпреки тези притеснения над 1/3 от българите определят еврото като по-стабилна валута в сравнение с българския лев,
щатския долар, швейцарския франк, обясни тя.
Трябва да се предприемат регулаторни рамки и мерки в две посоки. От една страна – информиране на обществото и
бизнеса и от друга – ясна преценка какви са следващите икономически стратегии и политики в ЕС. Защото еврото е една
следваща стъпка, която ще ни помогне да се възползваме от тях и да сме по-интегрирани в общия европейски пазар,
посочи Пенкова.
Тя подчерта, че по време на пандемията държавите от еврозоната са имали достъп до допълнителни финансирания, за
да се справят с кризата. Например ЕЦБ отпусна допълнителна ликвидност за банките в еврозоната в рамките на 3
трилиона евро.
Ставайки част от еврозоната, ние вече сме на масата, на която се взимат решенията и нашата икономика влияе на всички
останали големи икономики в ЕС, подчерта още Пенкова.
√ Търсят се преброители за националното преброяване през 2021 г.
Усилено се търсят преброители за преброяването през януари и февруари догодина. Засега в цялата страна са осигурени
под 20 % от необходимите 23 000 души. Причините - страхът на хората от COVID-19 и това, че сега те получават повече
пари и са по-ангажирани.
Тези, които решат да станат преброители трябва да знаят, че за 15 дни ще получат по около 1200 лева. Заявления за
участие се подават в общините.
Кампанията по набирането на преброители започна точно преди месец и ще приключи в края на октомври. Време почти
няма, а кандидатите са малко - 4000 от необходимите 23 хил. Досега са набрани едва 17 % от всички необходими
преброители, най-тежко е положението в големите градове- София, Пловдив и Варна. В София са попълнени едва 6 % от
местата. В Пловдив и Варна- около 15%.
Магдалена Костова, "Демографска и социална статистика", НСИ: Тука, както се знае хората нямат проблем със
заетостта, с възнагражденията, по-високи са средните заплати, по-ангажирани са хората.
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Другата основна причина е COVID пандемията. Факт е, че при предишното преброяване е имало много повече кандидати
от необходимото. В по-малките общини положението е малко по-добро. В Смолян са попълнени 17 % от местата.
Николай Славов, НСИ- Смолян: Аз мисля, че до края на периода, който е 30 октомври, преброители ще се наберат. Просто
ние българите гоним винаги последния срок.
За две седмици един преброител може да получи около 1200 лева, ако не бъдат набрани обаче достатъчно хора, сумата
ще се увеличи.
И този път се очаква да има много електронно преброени хора, около 72 % от всички. Преброителят ще минава през тях,
за да вземе уникалният им електронен код. После ще ходи с анкетни карти за традиционното преброяване. Колкото
повече хора се преброят електронно, толкова повече пари ще получи преброителят, защото ще има време да обиколи с
анкети повече участъци.
Магдалена Костова, "Демографска и социална статистика", НСИ: Призоваваме хората да се преброят електронно
първо заради това, че ситуацията е такава в случая с ковид. Колкото по-малко контакти има, толкова по-добре. Второ за
всички нас ще бъде изключително полезно и удобно.
Ще се спести много време, една карта ще се попълва за 20 минути на компютъра, а на преброителя това ще отнеме 45.
Освен преброителите се търсят и още 3500 контрольори, това са хората, които ще следят как преброителите си вършат
работата.
√ Година по-късно: Първо заседание на Съвместната комисия София - Скопие
Съвместната комисия по историческите въпроси между България и Северна Македония заседава за първи път след
година прекъсване.
В Скопие учените се събират, за да преодолеят застоя в работата си около Гоце Делчев, периода на Втората световна
война и за да предложат компромисни формулировки на политиците от двете страни.
Вицепремиерът Буяр Османи заяви, че София и Скопие са се договорили за общо честване на Кирил и Методий и всяка
промяна би била отстъпление от Договора.
Изказването му е на фона на гласуваното на първо четене решение в българския Парламент 24 май да бъде преименуван
на Ден на българската писменост, просвета и култура.
Премиерът Зоран Заев заяви, че първата му визита след сформирането на втория си кабинет ще бъде именно в София за
среща с Бойко Борисов.
БНР
√ НС обсъжда членството на България в Международната асоциация за развитие
Парламентът ще обсъди на две четения членството на България в Международната асоциация за развитие, която работи
за насърчаване на икономическия напредък в слабо развитите държави.
Международната асоциация за развитие допълва дейността на Международната банка за възстановяване и развитие. Тя
подпомага най-бедните страни чрез предоставяне на заеми, безвъзмездни помощи и съдейства за облекчаване на
дългове по линия на различни инициативи.
От страните членки на ЕС само България и Малта към този момент не са членове на Асоциацията.
Заявлението за членство в организацията беше представено от финансовото ведомство през октомври миналата година.
В редовния парламентарен контрол на въпрос ще отговарят вицепремиерите – Марияна Николова и Екатерина
Захариева и още трима министри – на здравеопазването, на околната среда и на регионалното развитие.
Вицепремиерът Марияна Николова ще информира за правителствената политика в борбата с високата детска смъртност.
А вицепремиерът и външен министър – Екатерина Захариева ще отговаря на различни въпроси, свързани със статута и
правата на българите във Великобритания.
√ Радев и словенският президент обсъдиха БГ председателството на "Три морета“
Президентът Румен Радев е обсъдил по телефона със словенския си колега Борут Пахор икономическите и социалните
последствия от коронавируса, европейската перспектива на страните от Западните Балкани, както и предстоящото
българско председателство на инициативата „Три морета“.
Радев и Пахор смятат, че европейската перспектива на страните от Западните Балкани е в интерес не само на региона, но
и на Европейския съюз. Българският държавен глава е изразил надежда за реален напредък в рамките на политическия
диалог с Република Северна Македония, който да ускори процеса на европейска интеграция на югозападната ни съседка.
Радев е подчертал, че изграждането на добросъседски отношения, както и уважението на историческата истина, е найбързият и сигурен път за пълноправното членство на Скопие в Европейския съюз.
Радев е запознал словенския си колега с приоритетите на страната ни в рамките на инициативата "Три морета", която
има за цел да насърчи транспортната, енергийна и дигитална свързаност в Източна Европа.
Официално страната ни ще поеме председателството на инициативата за регионално сътрудничество следващата
седмица.
√ Отбелязваме Празника на авиацията и Българските военновъздушни сили
Президентът Румен Радев ще участва в честванията на Празника на авиацията и Българските военновъздушни сили,
които ще отбележат 108-ата годишнина от създаването си.
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Държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили ще приеме почетния караул пред Паметника на
българския летец до сградата на Народното събрание. Там - с поднасяне на венци и цветя, министърът на отбраната
Красимир Каракачанов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще почетат паметта на летците, загинали във
военно и в мирно време.
108-ата годишнина от създаването си ще отбележат Военновъздушните ни сили. Министърът на отбраната Красимир
Каракачанов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще почетат паметта на летците, загинали във военно и в
мирно време, с поднасяне на венци и цветя пред Паметника на летеца пред Народното събрание.
Венци и цветя ще бъдат поднесени в Алеята на летците в Централните софийски гробища и пред Паметника на
загиналите летци в кв. „Иван Вазов“ в София.
Командирът на ВВС ген. Димитър Петров ще награди заслужили служители на военната авиация. За празника отворен ще
бъде и Музеят на авиацията в Крумово.
√ Половин милиард лева по европрограмата за подпомагане с храни в новия период
Средствата по европейската програмата за подпомагане с храни ще бъде с удвоено финансиране за страната ни през
новия многогодишен период и ще достигне 500 милиона лева.
Програмата финансира хранителни пакети и топъл обяд за бедни хора, но е планирано и материално подпомагане,
обяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова.
Тя се включи в раздаването на поредния транш от пакети за най-нуждаещите се в столичен пункт на Българския червен
кръст.
Пакети с 16 основни хранителни продукти ще достигнат до 470 000 нуждаещи се в цялата страна. Само в София те са над
34 000. Следващият транш с храни трябва да се раздаде от средствата от новия програмен период. Планирано е, освен
пакетите с храна, възрастните и младите нуждаещи се да получават и допълнително материално подпомагане,
обясни заместник-министър Русинова:
"Да има и пакети с дезинфектант, с препарати за почистване – нещо, което считаме, че през следващата година, заради
разрастването на пандемията, ще е необходимо на възрастните хора, както и допълнителна специална помощ, насочена
към младите семейства - с пакети за след изписване от болница след раждане – памперси, необходимите дрешки и
каквото е необходимо за едно бебе
По линия на инструмента за ReactEU България ще получи и 40 милиона лева за програмата „Топъл обяд“. В момента той
се поддържа със средства от бюджета.
√ На общественото обсъждане поискаха да няма промяна на наименованието на празника 24 май
Да не отпада „славянската писменост“ от формулировката за празника 24 май. Това поискаха по-голямата част от
учените, участвали в обществено обсъждане по темата в парламентарната комисия по образование.
Депутатите вече приеха на първо четене 24 май да стане празник на "българската" писменост.
Преподаватели от университети припомниха, че дебатът се води със закъснение - след първото гласуване в парламента,
а не преди това. Учени казаха, че признатото дори от папата дело на Кирил и Методий е допринесло за
християнизирането на Европа, а предложението създава опасност Сърбия и Русия да се определят като център на
славянството. Несъгласните посочиха, че по-тясната формулировка за българския празник също ще наблегне на ролята на
България.
От името на вносителите депутатът от "Обединените патриоти" Милен Михов каза, че с предложението са искали да
сложат именно българския принос в центъра и се застрахова, че:
"Нито искаме да влизаме в конфронтация на Изток, нито искаме да услужим на Запад".
Председателят на Комисията по образование Милена Дамянова обеща:
"Да се опитаме да намерим компромисен вариант. Нека да се опитаме максимално широко да обсъдим
предложението".
На първо четене предложението мина с промени в Кодекса на труда.
Investor.bg
√ Депутатите приеха доклада на главния прокурор
Борисов е дал обяснения по случая с къщата в Барселона, заяви Гешев в парламента
Парламентът прие доклада на главния прокурор в периода януари – август 2020 г. "За" гласуваха 117 народни
представители, "против" – 61, а един се въздържа, предаде Агенция „Фокус“.
В доклада се посочва, че за отчетния период в Прокуратурата са наблюдавани общо 162 821 преписки, от които
новообразуваните преписки са 142 112. Според данните на Гешев средният брой преписки, наблюдавани от един
прокурор в районните прокуратури, е 159,4 броя, а един прокурор от окръжна прокуратура е наблюдавал средно 58,1
броя. Един апелативен прокурор е разглеждал общо 118,1 преписки.
От внесените в съда 18 351 досъдебни производства, върнатите на прокуратурата дела представляват 2,9 на сто. От
предадените на съд 20 366 лица, осъдени и санкционирани лица са 17 143, или 84,2 на сто. По отношение дейността на
следователите в следствените отдели при окръжните прокуратури и Специализираната прокуратура се сочи, че средният
брой на разследвани досъдебни производства от един следовател е 22,2 производства, като от общия брой производства
през периода са приключени 35,1 на сто. Наблюдаваните досъдебни производства по дела от особен обществен интерес
са 19 731 броя, става ясно още от доклада.
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По време на представянето на документа стана ясно, че премиерът Бойко Борисов е дал обяснения по случая с къщата в
Барселона "Има активна комуникация с партньорските служби в Кралство Испания. След контакт с българския
наблюдаващ прокурор, няколко месеца нямаме обратна информация. Предстои приключване на ревизии на различни
търговски дружества, свързани с този казус, и снемане на обяснения на още няколко души", посочи Гешев, цитиран от
БНТ и уточни, че това не е проблем, за да бъде приключена преписката.
Той бе категоричен, че прокуратурата няма да позволи да бъде въвлечена в явно развиващата се, по думите му,
предизборна кампания. "Аз не твърдя, че Прокуратурата е безгрешна, но твърдя, че Прокуратурата не е виновна за
всички проблеми в тази държава", каза още Гешев, цитиран от БНР. От БСП заявиха, че искат оставката на Гешев и няма
да подкрепят доклада му.
От ВМРО заявиха, че са удовлетворени от доклада на главния прокурор и ще го подкрепят.
√ Безработицата в България през септември се понижава до 7,2%
Спрямо година по-рано показателят е по-висок с 1,9 процентни пункта, отчита Агенцията по заетостта
Въпреки тенденцията към спад на безработицата от лятото през септември показателят в България остава висок, вижда
се от данните на Агенцията по заетостта. Те потвърждават прогнозите на експертите, че евентуална втора вълна на
безработица може да се очаква към края на годината, когато напълно приключи сезонната заетост. Вероятно мерките за
държавна подкрепа за запазване на работните места също успяват да задържат равнището на безработицата в страната.
Според данните на държавната агенция нивото на регистрирана безработица в страната през септември е 7,2%, което
представлява спад от 0,3 процентни пункта в сравнение с предходния месец август и ръст с 1,9 пункта спрямо година порано, като той продължава леко да се забавя.
Заради Covid кризата равнището на регистрираната от Агенцията безработица в страната през май скочи до 9%, през юни
леко се понижи до 8,3 на сто, а през юли - до 7,9%.
Увеличението на показателя е съществено в сравнение с тенденцията от началото на годината – през януари беше
6,3%, през февруари - 6,2%. А през летните месеци на миналата година се задържа на ниво от около 5%.
Безработицата у нас тръгна рязко нагоре през май след въвеждането на извънредно положение, последвано от
извънредна епидемична обстановка. Рестриктивните мерки затвориха редица сектори, много от които не успяха да се
възползват от държавните стимули.
Агенцията по заетостта отчита ръст на регистрираните безработни в бюрата по труда за година. В края на септември те са
236 058, като спрямо август намалението е с 9 716 лица. В същото време увеличението спрямо септември 2019 г. е с 63
277 лица.
За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 28 832 безработни
лица. Освен тях, други 1 049 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в
Агенцията по заетостта.
Позитивно начало за септември е значителният ръст на започналите работа безработни. Броят им достигна 24 112, като в
сравнение със същия месец на миналата година се отчита увеличение с 62,3%.
През изминалия месец и 889 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето
ново работно място чрез бюрата по труда. От започналите работа 86,3% са устроени в реалната икономика, като от тях
най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 20,6% от всички започнали работа, следвани от
търговия – с 14,4%, образование – 10,5%, хотелиерство и ресторантьорство – 9,8, държавно управление – 5,6%,
строителство – 4,7%, и др.
През септември работа на субсидирани работни места са започнали 3 310 безработни лица от рисковите групи – 1 008 по
програми и мерки за заетост и 2 302 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Схемата
„Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през юли като антикризисна
мярка, е осигурила заетост на 1736 лица, като само през септември са сключени трудови договори с 662 безработни.
Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа за заетостта, популярни като 60/40 и 80/20, и „Краткосрочна подкрепа
за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, са запазили
54 018 работни места в 2 286 фирми през септември. За третото тримесечие на 2020 г. в резултат на прилагането на двете
антикризисни мерки бе запазена заетостта на общо 182 581 работници и служители в 7 432 фирми.
В присъствените форми на обучения за възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд,
през месеца, при спазване на всички противоепидемични мерки, са включени нови 678 безработни и 81 заети лица.
Заявените работни места на първичния пазар на труда през септември са 21 086, които са с 17,9% повече от тези, заявени
през септември 2019 г. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (28,2%),
следват образованието (16,3%), държавно управление (10,1%), административните и спомагателните дейности (9,4%),
търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (9,1%) и хотелиерството и ресторантьорството (7,8%).
Най-търсените професии през месецa са: преподаватели; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения;
работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; персонал по ослужване на клиенти;
квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; персонал, зает в сферата на
персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); монтажници; стопански и административни
специалисти; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях и др.
√ Цвета Караянчева остава председател на Народното събрание
Дебатите по темата продължиха повече от 3 часа
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Депутатите отхвърлиха искането на БСП и ДПС за предсрочното освобождаване на Цвета Караянчева от поста
председател на Народното събрание. Предложението на опозицията беше отхвърлено със 126 гласа на ГЕРБ, "Обединени
патриоти", "Воля" и 3-ма независими, предава БНР. Дебатите по темата продължиха повече от 3 часа.
Според лидера на социалистите Корнелия Нинова искането за оставка на Цвета Караянчева е заради непознаване на
Конституцията, поставяне на законодателната власт в подчинение на изпълнителната, грубо погазване на правилата на
законодателния процес и думи, рушащи авторитета на парламента.
В изказването си от трибуната на парламента Караянчева отдели специално място на разпространения запис с глас,
наподобяващ гласа на премиера, в който се засяга нейното име, като изрази мнение, че автентичността на записа не е
доказана и че премиерът категорично отрича да е изричал подобни обиди по неин адрес.
Цвета Караянчева изтъкна в словото си, че коалицията БСП и ДПС отново е излязла на светло и нарече "синхронизирана
атака" искането за нейната оставка.
Заместник-председателят на парламента и лидер на "Воля" Веселин Марешки обяви, че „циркът, който разиграваме в
момента, е единствено заради предстоящите избори“.
Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ каза, че Цвета Караянчева уронва престижа на парламента и остава „ярко
олицетворение на ГЕРБ“, които като партия по думите му са „ненадминати в своята арогантност“.
В. Монитор
√ България отчита сериозен ръст на инвестициите от чужбина
На фона на пандемията, страната ни отчита 50 процента увеличение на инвестициите от чужбина. Това заяви пред Нова
тв заместник-министърът на икономиката Стамен Янев. Според него в края на годината спадът в икономиката няма да
надвиши 5 процента.
„Към настоящия момент Българска агенция по инвестиции има сертифицирани над 22 нови проекта, които са и
чуждестранни и български...И общия обем е над 720 млн. лева да разкрият над 3200 нови работни места”, заяви зам.министър Стамен Янев.
„България привлича най-много италианските предприемачи с географското си положение. Все пак тя е на пътя към
Средния изток. Второто са технологиите, работната ръка е по-изгодна, отколкото тази в Италия, тока ви е по-евтин. Но
най-важен е човешкият фактор”, категорична е Мария Луиза Мерони, председател на „Конфиндустрия”.
„Не сме се оттеглили от никакви пазари, най-малко от България. Тук имаме 12 000 фирми, които дават работа на над
50 000 български работници”, заяви Барбара Белтраме, заместник-председател на „Конфиндустрия”.
Интересът на чуждестранните предприемачи към нашата страна остава силен, смятат от „Конфиндустрия”- Италия, които
днес отпразнуваха 20-години на нашия пазар.
√ Урсула фон дер Лайен напусна заседанието на Европейския съвет и се изолира
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи в Туитър, че напуска днешното заседание на
Европейския съвет, след като е научила, че неин сътрудник е дал тази сутрин положителна проба за Ковид-19.
Фон дер Лайен пристигна днес следобед в сградата на Съвета и бе показана в заседателната зала, където разговаря с
държавни и правителствени ръководители при спазване на всички противоепидемични изисквания.
Моето изследване е отрицателно, но като предпазна мярка напускам заседанието. Ще бъда в самоизолация, уточнява тя
в съобщението си.
News.bg
√ 4 млн. лв. за транспорта на София – най-тежко пострадал от кризата
Предвижда се 4 млн. лв. допълнително да бъдат насочени в транспорта. Ще бъдат отпуснати 65 млн. лева държавни
средства за детските градини и училищата. Това заяви столичният кмет Йорданка Фандъкова във връзка с мерките срещу
коронавируса.
Сегашните мерки са щадящи и позволяват икономическият живот да върви, хората да работят и да не се затварят театри,
концертни зали, училищата и детските градини, каза Фандъкова. С решение на общинския съвет е отложено пускането
на нощния транспорт.
Тя добави, че се предвиждат и 1 200 000 лева за маркировка и осветление. Втората актуализация на бюджета ще бъде в
размер на 18 милиона лева, поясни тя.
Фандъкова призова всички хора да спазват дисциплина, да носят маски на закрито и да спазват дистанция. Мерките са
щадящи и допринасят за това да не се налагат по-драстични мерки, категорична бе Фандъкова.
√ Дефицит на професионална оценка на въздействието на законите у нас вижда Йотова
Българските закони страдат от сериозен дефицит на професионална оценка на въздействието, който рефлектира върху
живота ни. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова на тържественото честване на 15-годишнината от създаването на
Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" и 110-годишнината от рождението на неговия патрон.
Според нея адвокатурата трябва да има по-сериозна роля в законотворчеството у нас.
Йотова бе категорична, че без качествено и работещо в полза на хората законодателство няма как да имаме правова
държава.
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Тя изтъкна ролята на юридическата гилдия, включително адвокатите, за промяната на Конституцията. По нейни думи
фактът, че нито един уважаващ себе си юрист не иска да коментира този проект е достатъчна оценка.
Вицепрезидентът се обяви против схващането, че правова държава може да се постигне само ако се следват
предписанията на Европейския съюз и на различните европейски органи. Според нея българските юристи знаят найдобре дефектите на собствената ни система и какво трябва да се направи, за да имаме правова държава.
Тя поздрави гилдията за трезвата оценка и позициите по време на извънредното положение.
Йотова изтъкна определи Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" като професионална агора, на която се
сблъскват различни мнения, предават се знания и практически умения в името на защита правата на хората и на
правовата държава и законността.
От своя страна адв. Йордан Йорданов удостои вицепрезидента с плакет на центъра за "плодотворното сътрудничество в
името на върховенството на правото и за признание на значимата роля на адвокатурата в демократичната държава".
В. Банкерь
√ Със средства от ОПРР ще се преодоляват дисбалансите между регионите през следващите 7 години
В следващите седем години ще продължи подкрепата по оперативна програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. за
модернизация различна по вид инфраструктура - здравна, социална, образователна, културна, туристическа, спортна
инфраструктура, жилищната политика, обновяване на квартали и специфични територии от градовете, енергийна
ефективност и кръгова икономика и инвестиции за устойчива градска мобилност.
Сега започват обществени консултации за обсъждане на обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка на
проекта на новата програма „Развитие на регионите“ 2021 -2027 г., съобщиха от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. Това се налага, тъй като програмата е с национален обхват и значение и засяга цялото
население на страната, както и всички ведомства и органи на изпълнителната власт.
Програмата ще се изпълнява чрез инструмента интегрирани териториални инвестиции, като дейностите, които ще се
подкрепят, трябва да бъдат предварително развити в териториалните стратегии на регионите за планиране от ниво 2 и в
плановете за развитие на големите общини (подход „отдолу-нагоре“).
Ще се подкрепят и мерки за насърчаване на икономическата активност, като техническа инфраструктура за бизнес и
предприемачество и инфраструктура (включително сгради) за развитие на бизнес и индустриални зони и паркове. В
областта на пътната инфраструктура приоритетно ще се подкрепят проектите за рехабилитация на пътищата I - III клас от
републиканската пътна мрежа извън TEN-T мрежата.
Основната цел при изпълнението на програмата е да се създадат икономически силни региони, както и намаляване на
неблагоприятните демографски тенденции и регионални различия, чрез увеличаване на икономическия растеж и
насърчаване на балансираното териториално развитие.
Програмата ще има два специфични приоритета - един за интегрирано градско развитие, включващ десетте най-големи
общини в страната - Столична, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Видин, Велико Търново и Благоевград,
и друг - за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2, в който попадат още 40 общини с
население на общинския център над 15 000 души.
Обществените консултации, в т.ч. коментари и становища, по обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка
продължават до 22 октомври.
√ Колко голяма ще е дупката в Бюджет 2021?
Наближава моментът, в който Министерството на финансите ще публикува проектобюджета на държавата за следващата
година. Правителството старателно изнася по малко информация за финансовата рамка, като по този начин опитва да се
тушира напрежението на фона на протестния натиск и критиките от Европа.
В същото време обаче икономисти и финансисти се вълнуват по-скоро от основните параметри на финансовата
рамка. "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", коментира
например икономистът Петър Ганев, според когото в момента кесията е по-развързана и това е притеснително.
Правителството отсега си отваря вратичка за увеличение на бюджетния дефицит над 3% от брутния вътрешен продукт.
Това ще се случи чрез промени в Закона за публичните финанси. Процедурата по обществено обсъждане приключи на 12
октомври и предстои текстовете да бъдат внесени в парламента. Основната им идея е премахване на този
законоустановен праг.
Другата ключова промяна е свързана с преразпределителната роля на държавата. В момента държавата може да
преразпределя до 40% от БВП, т.е. разходите в бюджета като сума не трябва да са по-големи. Новата идея е от
разходната част на консолидираната фискална програма бъдат извадени разходите по линия на Европейския съюз, т.е. от
еврофондовете - планът за възстановяване на Европа и антикризисните схеми като инструмента SURE, по който страната
ни получи заем в размер на 511 млн. евро.
С проекта за промени в Закона за публичните финанси се предлага и още нещо важно - неусвоените допълнителни
разходи по бюджетите на министерствата да бъдат пренасочвани по други политики с решение на министъра на
финансите. Според финансовото министерство по този начин държавата ще получи по-голяма гъвкавост при
управлението на публичните средства и при премахването на ограниченията за усвояване на парите.
"Ако попаднем във вариант нова карантина и раздуване на харчовете, тогава може да се стигне до голям проблем с
дефицита", смята Петър Ганев.
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Управляващите дават заявка, че в Бюджет 2021 ще се увеличат разходите за заплати в администрацията и бюджетната
сфера. Във вторник финансовият министър Кирил Ананиев съобщи, че е предвидено увеличение с 20% на заплатите в
общинските администрации от догодина. Правителството предлага да се увеличат и възнагражденията в цели 34
отделни администрации, за които се твърди, че работят "на първа линия" в борбата с коронавируса.
КНСБ поиска в Бюджет 2021 да залегне 20% ръст на заплатите във всички структури на централната и местната
администрация, които не са получили 30% увеличение на средствата за персонал във връзка с работа в условия на Covid–
19. Синдикатът на МВР също настоява за увеличение на заплатите на полицаите и заявява протестна готовност, ако това
не се случи.
На свой ред премиерът Борисов съобщи, че повишение с 10% на заплатите в бюджетната сфера е предвидено
за догодина, което включва и униформените. Осигурени са още допълнителни 360 милиона лева за възнагражденията на
учителите, с което да се изпълни поетия към тях ангажимент за двойно увеличение на заплатите в рамките на
мандата. "Затова ние предвиждаме 10% повишение на доходите така, както през всичките години. 360 млн. за учителите,
за да си завършим това, което сме обещали", обясни Бойко Борисов.
Допълнително за пенсии са предвидени 1.8 млрд. лева.
√ Шарл Мишел: ЕС иска сделка с Лондон, но трябва да защити пазара си
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел заяви, че ЕС иска нова търговска сделка с Великобритания, но трябва
и да защити ценния си единен пазар от евтини стоки, неотговарящи на стандартите, предаде Ройтерс.
"Искаме споразумение, но искаме и да защитим равните условия. Това е въпрос на справедливост, въпрос е на работни
места и на целостта на единния пазар", каза Мишел пред журналисти.
"Готови сме да продължим да преговаряме с Обединеното кралство, преговорите са трудни", добави той, като повтори,
че блокът иска сделка, но не "на всяка цена".
От Брюксел същото за сделката заяви и германският канцлер Ангела Меркел, цитирана от Ройтерс.
"Искаме сделка, но очевидно не на всяка цена. Трябва да бъде справедливо споразумение, което да служи на интересите
на двете страни. Това си струва всяко усилие", каза Меркел при пристигането си за срещата на върха.
Тя отбеляза също, че са нужни бързи резултати по бюджета на ЕС.
Френският президент Еманюел Макрон заяви, че страната му е готова за вариант без сделка, ако Великобритания откаже
да приеме условията за бъдещи отношения, които ще запазят правата на френските рибари в британски води и
недъмпинговите правила.
"В никакъв случай нашите рибари не бива да бъдат жертвите на Брекзит", подчерта Макрон.
Европейският съюз и Великобритания трябва да активизират усилията си за преодоляване на различията в преговорите
за постигане на търговска сделка след Брекзит, но блокът трябва да има ясен план в случай на провал на преговорите.
Това каза президентът на Литва Гитанас Науседа преди началото на днешното заседание на Европейския съвет в
Брюксел.
Ирландският премиер Михол Мартин също посочи, че очаква засилване на преговорите, за да бъде преодоляна
сегашната безизходица в постигането на споразумение преди края на тази година.
Великобритания ще обмисли резултата от заседанието на Европейския съвет в Брюксел, преди да определи следващите
си стъпки за търговските преговори с ЕС, заяви по-рано днес говорител на премиера Борис Джонсън, цитиран от Ройтерс.
√ Гардиън: Тръмп и Байдън - с коренно различни външно политически виждания
Американският президент Доналд Тръмп и неговият съперник на предстоящите избори Джо Байдън имат доста различни
виждания за ролята на САЩ в света, пише британският в. "Гардиън".
Външната политика почти не се споменава в сегашната предизборна кампания в Америка, но за останалата част от света
изходът от изборите на 3 ноември ще бъде вероятно най-важният в историята, отбелязва изданието.
Всички избори в САЩ имат глобално въздействие, но този път има два въпроса от екзистенциална важност за планетата климатичната криза и разпространението на ядрените оръжия. По тези две теми републиканецът Тръмп и демократът
Байдън имат доста различни възгледи.
Също така под съмнение е поставена идеята за Запада като група от демократични държави със сходни разбирания,
които мислеха, че са спечелили Студената война преди три десетилетия.
Тези избори ще определят толкова много неща за бъдещето на Америка и света, а кампанията на Тръмп досега е казала
много малко за своите намерения. Предизборният щаб на президента представи може би най-кратката програмна
декларация в американската политическа история. Тя се състои от 54 основни точки, от които пет се отнасят за външната
политика, като включват лозунги от типа на "wнищожаване на терористите по света, които заплашват да навредят на
американците". Думата "климат" не присъства, но има две основни точки за партньорство с други държави за
"почистване" на океаните и обещание "да продължава да води света към достъп до най-чистата питейна вода и найчистия въздух".
Байдън обещава, че ако бъде избран, САЩ отново ще се присъединят към Парижкото споразумение за климата и ще
предприемат значителни дипломатически усилия за постигане на амбициозни глобални цели. Той казва, че ще превърне
климатичната криза в приоритет за националната сигурност, и обещава да похарчи два трилиона долара за
инфраструктура за чиста енергия и други инвестиции, свързани с климата, посочва "Гардиън".
По отношение на втората екзистенциална опасност - разпространението на ядрените оръжия, перспективите станаха помрачни през последните четири години. Демонстрацията на нова мобилна междуконтинентална балистична ракета в
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Пхенян миналата седмица беше ясно доказателство, че Северна Корея продължава да увеличава ядрения си арсенал
въпреки дипломацията на Тръмп със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, която се оказва безплодна.
Иран увеличава запасите си от нискообогатен уран, откакто Тръмп изтегли САЩ от подписаното през 2015 г.
споразумение за иранската ядрена програма, а Техеран показва признаци, че ще продължи да не се съобразява с
наложените му от договора ограничения, докато САЩ следват политиката си за санкции за "максимален натиск".
В същото време САЩ и Русия модернизират и разширяват своите арсенали с нови оръжия. Американско-руският договор
за ядрените сили със среден обсег рухна миналата година, а последното останало ограничение за тях - договорът НОВ
СТАРТ, изтича през февруари, което може да проправи пътя за нова оръжейна надпревара.
По въпроса за Северна Корея Байдън обещава, че ще започне международна кампания с Китай и други страни в опит да
ограничи Пхенян, но подобни усилия са се оказвали неуспешни в миналото. Нито той, нито Тръмп има убедителна
стратегия, която да накара Северна Корея да се разоръжи.
Във връзка с Иран има големи различия между позициите на двамата. Байдън казва, че една от първите му
външноолитически инициативи ще бъде САЩ отново да се присъединят към иранското ядрено споразумение, ако
Техеран се съгласи отново да спазва предвидените в него ограничения. Но може би ще бъде трудно да се събере
международна подкрепа и да се спечели съгласието на Иран след натрупания опит с правителството на Тръмп,
коментира вестникът.
Изборите през ноември също така вероятно ще бъдат решаващи за определянето на това как САЩ ще избират своите
съюзници и партньори в идните години. Тръмп отхвърля многостранни договори и международни ангажименти,
преследвайки изолационистката политика "Америка на първо място". Той заплашва със санкции юристи в
Международния наказателен съд в Хага и прекъсва възките на САЩ със Световната здравна организация в разгара на
глобална пандемия, отказвайки да играе каквато и да е роля в подкрепяни от ООН усилия за разработване и
разпространение на ваксина против коронавируса. Тръмп показва трайно предпочитание към договарянето с
авторитарни лидери в чужбина, вместо да се разбира с традиционните демократични партньори на Америка. Тази
тенденция вероятно ще бъде подчертана, ако той спечели втори мандат - президентът сигурно ще представи това като
аргумент, че не е необходимо да бъде ограничаван от американските традиции и институции.
Байдън, от своя страна, обещава да обърне тази тенденция и да постави ново ударение върху партньорството с
демокрациите извън Европа и Северна Америка, посочва "Гардиън".
Труд
√ Обявяват предварително превоза на стоки в ЕС
Обявяването на данни ще бъде доброволно
Търговците доброволно ще може да декларират пред НАП предстоящ превоз на рискови стоки. Става въпрос за
транспорт с камиони над 3,5 тона, който започва в страна от ЕС и завършва в България, или започва тук и завършва в
държава от ЕС. Това гласят промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които бяха приети от Министерски
съвет.
За рискови стоки се считат пшеницата, повечето плодове и зеленчуци, меса, сирена, морски дарове и др. Целта на
промените е да се улесни контролът над рисковите стоки. Чрез предварителното деклариране на всеки превоз хората от
НАП ще имат информация за движението на стоките и ще може да насочат проверките към рисковите търговци.
Подаването на данни в НАП за превоз на стоки ще става само онлайн с електронен подпис. След подаване на
информацията, от НАП ще дават уникален номер за всеки курс на камиона.
Няма да има предварително деклариране на внос и износ за страни извън ЕС. Причината за това е, че търговията с
държави извън ЕС и сега подлежи на митнически контрол. При търговията с ЕС обаче има опити за укриване на данъци,
тъй като при преминаване на границите не се попълват митнически декларации.
√ Марияна Николова: Ваучерната система би била изключително полезна за сектор туризъм
Ваучерната система е в полза на цялата икономика, а за сектор туризъм би била изключително полезна, особено в този
толкова труден момент за сектора. Отрасълът е изключително засегнат от пандемията, причинена от COVID-19, и
възстановяването му ще продължи и в следващите години, а подобна схема би подпомогнала този процес. Това заяви
вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова на среща с представителите на Асоциацията на операторите
на ваучери за храна в България, съобщиха от пресцентъра на министерството.
Вицепремиерът посочи още, че ваучерната система дава възможност за подпомагане и на туристите, и на бизнеса и
подобна идея може да намери подкрепа на Министерството на туризма.
Представителите на асоциацията съобщиха за добрите практики и утвърдения начин на работа при ваучерите за храна.
Техните данни показват, че тази система има около 450 хил. потребители на месец и включва над 10 хил. обекта в цялата
страна. Те информираха, че би могло в кратки срокове да бъдат разработени и специализирани ваучери за туризъм, като
например бъдат включени само обекти и дейности по Закона за туризма. Ваучерите могат да са с фиксиран срок на
ползване, като ако той е кратък, ще има бърз и директен ефект за икономиката и сектор туризъм. Според тях подобна
идея може да бъде подкрепена от редица работодатели, което ще подпомогне както тях и работещите, така и отрасъла,
който понесе много щети от разпространението на коронавируса.
√ Новите безработни надхвърлиха 300 000
От 17 август досега новорегистрираните безработни имат значителен превес над намерилите работа
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193 000 са постъпили на работа, в Бургас са назначени едва 250 човека
Новорегистрираните безработни надхвърлиха 300 000 души, сочат последните данни от специализираното ежеседмично
наблюдение на пазара на труда заради Covid-19 на Националния статистически институт и Агенцията по заетостта.
Данните са за периода от трети февруари до момента. За същото време постъпилите на работа чрез бюрата по труда са
малко над 193 000 души.
От 17 август досега новорегистрираните безработни в цялата страна имат значителен превес над намерилите работа,
като най-голяма разлика има през последната седмица - от 5 до 11 октомври, когато в бюрата по труда са регистрирани 9
900 души, а назначените са едва 6 500.
Най-драстична е разликата в област Бургас, където 1200 са новорегистрираните безработни срещу едва 250 наети, и
област Варна съответно 940 срещу 270 души.
Експерти обясняват тенденцията, и то най-вече в морските области, с изчерпването на позитивния ефект на сезонната
заетост от лятото - най-вече в хотелиерството и ресторантьорството.
√ Националният борд по туризъм: Нужна е регионална рекламна кампания за зимните ни курорти
Спешно трябва да бъде организирана и проведена таргетирана рекламна кампания за промотиране в региона на трите
ни големо зимни курорта Банско, Боровец и Пампорово, за да се подпомогне зимния сезон. Това заяви зам. председателят на УС на Националния борд по туризъм (НБТ) Мартин Захариев.
В нея освен държавата дейно участие трябва да вземат общините, хотели и туроператори. Тя трябва да е базирана на
анализ на това какви мерки бяха взети за летния сезон и кои от тях са работещи, обясни Захариев. ОТ НБТ предлагат и да
се свика спешно Национален съвет по туризъм, на който да се направи този анализ и да се постигне обединение около
работещи мерки, които трябва да се вземат за зимния сезон.
Българските туристи наистина спасиха летния сезон, но не бива да забравяме, че средно всяка година едва 20 на сто от
приходите от сектора са благодарение на българските туристи, а индустрията от десетилетия разчита основно на чужди
гости, обясни Захариев.
3,8 млн. туристи са избрали България за своята ваканция от януари до септември, показват данните на ЕСТИ, като едва
1,2 милиона от тях или 29 на сто са били чужди гости, съобщи зам. - министърът на туризма Ирена Георгиева. Тя бе
категорична, че през зимния сезон отново се разчита на българите.
Георгиева посочи, че 30 на сто от новите безработни, останали извън борда на компаниите, в които са беле наети заради
коронакризата са били от туристическия сектор, но благодарение на мярката 60/40 са запазени 34 755 служители в
индустрията.
√ Данъчни облекчения за малки фирми на борсата
Доходите от сделки, сключени на организирания от Българската фондова борса нерегулиран пазар за растеж на малки и
средни предприятия, няма да бъдат облагани - облекчение, от което досега се ползваха само публичните компании на
регулиран пазар. Това обяви Маню Моравенов, член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на БФБ-София
по време на съвместен форум с Фонда на фондовете за насърчаване на инвестициите в проспериращи компании в
България. На форума БФБ представи възможностите, които пазарът за растеж BEAM предлага за фондовете за рисково и
дялово инвестиране.
Данъчните облекчения за компаниите на пазара за растеж се предвиждат като временна мярка за насърчаване за
следващите 5 години, след което ще бъде оценен нейният ефект и ще се вземе решение за по-нататъшното й прилагане.
Българска фондова борса (БФБ) и Фонд на фондовете (ФнФ) подписаха Меморандум за насърчаване на инвестициите в
проспериращи български компании. Меморандумът обхваща инициативи за популяризиране, обучение и стимулиране
на динамичните и амбициозни български компании да набират капитал за инвестиране в техния растеж.
„Нашите усилия са концентрирани в две направления. От една страна, развиваме нови форми на финансиране,
подходящи за стартиращи и иновативни български компании, които не биха получили кредит от търговските банки
заради по-висок риск. От друга страна, искаме да повишим финансовата култура на предприемачите, като им предлагаме
тези нови инструменти. Убедени сме, че така даваме на българския бизнес знания и възможност за избор на найподходящия начин на финансиране, което в крайна сметка е важен фактор за неговата устойчивост.“, коментира
Александър Георгиев, изпълнителен директор на ФнФ.
√ Бисер Петков: Изпреварващото увеличаване на минималната пенсия демотивира хората да се осигуряват
"Когато се увеличава изпреварващо минималната пенсия, това води до дебалансиране на системата - нарушаване на
пропорциите, и до демотивация на хората да се осигуряват. Това каза пред БТВ бившият социален министър и бивш
управител на НОИ Бисер Петков по повод последните предложения за ръст на пенсиите.
Предложението е минималната пенсия отново да се увеличи от 250 лв. на 300 лв. Хората с пенсия между 300 и 369 лв. да
имат увеличение от 10%, а останалите - от 5%. Петков коментира, че хората с гранични доходи - малко над 369 лв., ще
бъдат ощетени.
Бившият социален министър напомни, че ръстът на минималната пенсия е обещание на малкия коалиционен партньор в
управлението. Той коментира и проблема с втората пенсия от универсалните фондове: "Рискът е в това пенсиите от
втория стълб да не компенсират намалението на пенсиите от държавното и обществено осигуряване. Това го казах и в
качеството си на министър. Още от 2016 г. е предвидена възможност хората да се осигуряват само в НОИ и да получат
пълния размер на пенсията си".
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Бившият управител на НОИ има информация, че правителството се готви да предостави срок на хората за избор между
универсалния фонд и НОИ до 5 години, преди да се навърши пенсионна възраст.
"Доходността на пенсионните фондове е сравнително ниска - тя е основният фактор, от който зависи натрупването във
времето. Много хора имат нередовно осигуряване. Таксите на пенсионните дружества са сравнително високи. Всичко
това влияе неблагоприятно на доходността", коментира още Бисер Пектов.
Бившият социален министър обяви, че не е контактувал с премиера Бойко Борисов, откакто е подал оставка преди
година. В момента преподава на студенти в УНСС, което е правил и като социален министър, и като управител на НОИ.
√ Българите предпочитат среща с банкера
Българските банки все още са в начален етап на адаптирането към работа в онлайн среда, което до известна степен се
дължи и на предпочитанията на техните клиенти: все още голям процент от потребителите предпочитат личното
общуване и обслужването на гише. Това показва проучване на Делойт за степента на развитие на дигиталните банкови
услуги през 2020 г.
Въпреки това, банковият сектор в страната върви към дигитализация на услугите. COVID-19 и безпрецедентните условия,
в които всички бяхме поставени, ускори до голяма степен стартиралите в българските банкови институции процеси по
дигитализация на услугите, показва проучването.
Някои от банките въведоха възможност за онлайн верификация на клиентите, изцяло онлайн заявление за откриване на
сметка, подобриха и добавиха услуги в мобилните и интернет банкиранията си, така че да отговорят максимално на
очакванията на клиента. Проучването показва, че българските банки предлагат голям брой банкови онлайн услуги, които
са в помощ на клиентите.
Шампионите за България по брой предлагани дигитални услуги, се отличават с голям брой функционалности и повече
възможности за онлайн общуване – онлайн откриване на сметки и изпращане на документи, дигитални банкери,
извършване на онлайн трансакции, вкл. покупка на валута, валутни курсове, удобно и лесно извършване на справки,
погасяване на задължения по кредити, онлайн заявки за кредити/ кредитни карти и др.
√ Fitch Ratings потвърди рейтинга на Българската банка за развитие
Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на Българската банка за
развитие на ниво „BBB“ със стабилна перспектива. Потвърдени са и всички останали рейтинги на банката.
Това ниво е равно на оценката на рейтинговата агенция за България и е практически най-високият възможен кредитен
рейтинг за националната банка за развитие.
Оценката на рейтинговата агенция се базира на два фактора: от една страна много доброто финансово състояние на ББР,
а от друга – възможностите за подкрепа на банката от страна на собственика ѝ – българската държава. В доклада си
рейтинговата агенция е отчела ролята на ББР за реализирането на икономическата политика на държавата, включително
и за преодоляването на последствията от пандемията Covid-19.
Разгледани са и факторите, които могат да доведат до промяна на рейтинга. Покачване или понижение биха могли да са
следствие от промяна в рейтинга на България или на оценката за склонността на държавата да подкрепя банката.
Рейтинговата агенция изрично е посочила, че евентуално понижение поради влошаване на представянето на ББР не е
неин основен сценарий.
На фона на тази добра оценка продължава и активната дейност на банката пo правителствените пpoгpaми в пoдĸpeпa нa
компании от всички сектори и на физическите лица, ĸoитo тъpпят нeгaтивни пocлeдици oт пaндeмиятa Covid-19. Oбщият
paзмep нa пoтвъpдeнитe зa гapaнтиpaнe ĸpeдити за малкия и средния бизнес с намалени изисквания за обезпечение и
по-голям гратисен период нахвърли 76 млн. лв. Haй-cepиoзeн интepec ĸъм пpoгpaмaтa ca пpoявили ĸoмпaнии oт
ceĸтopитe тъpгoвия, тypизъм, тpaнcпopт и пpoизвoдcтвo. 83 млн. лв. пъĸ ca oтпycнaтитe бeзлиxвeни зaeми зa физичecĸи
лицa, oдoбpeни oт тъpгoвcĸитe бaнĸи.
√ Търговците с общ електронен профил в страните от ЕС
Фирмите, които работят в областта на международната търговия, ще имат един електронен профил, който ще бъде
използван от митническите администрации на страните от ЕС. Това ще стане с реализацията на проекта „Надграждане на
основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 2)“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“.
„За първи път Агенция „Митници“ ще реализира трансгранично признаване на електронни идентичности и cloud
architecture“, разказа ръководителят на проекта Кольо Колев – главен директор на ГД „Информационни системи и
аналитична дейност“.
Новата система на Агенция „Митници“ предвижда прилагане на автоматична проверки на идентичност в първични
регистри (като например Търговски регистър, Булстат регистър и др), както и трансгранично признаване на
идентичностите от държавите членки, които имат свои национални схеми за електронна идентичност. „Трансграничното
признаване на идентичност означава, че ако икономически оператор има електронна идентичност в друга държава
членка, той ще бъде разпознат от Агенция „Митници“, което в рамките на общия европейски пазар и общата митническа
политика е улеснение за бизнеса“, разказа ръководителят на проекта.
„Повечето от предвидените в Проекта дейности се изпълняват паралелно в целия ЕС и са в съответствие с общата
митническа политика на Съюза. В същото време е планирано този процес да протече без сериозни сътресения за
бизнеса, който също трябва да се адаптира към новото законодателство“, разказа Колев.
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Електронното общуване в условията на общо европейско законодателство налага изграждане на съвместими
информационни системи чрез общи стандарти. С този проект Агенция „Митници“ се подготвя и за по-голямото
натоварване, тъй като обемът от данни ще се увеличи сериозно. „Има все повече изисквания за електронно общуване, с
това се увеличава натоварването“, обясни Колев и даде пример, че в момента Агенция „Митници“ обработва 500 000
вносни декларации годишно, а генерираните документи в рамките на бъдещата единна европейска система се очаква да
бъдат многократно повече.
Част от дейността на новата електронна система ще бъде обърната изцяло към митническата администрация и се
фокусира върху изграждането на националните модули за анализ на риска, които ще оперират както с национални, така
и с общоевропейски рискови профили.
В рамките на проекта продължава изграждането на склад за данни в Агенция „Митници“. Складът за данни ще работи
със специализиран софтуер за анализ на информация за статистически цели и управленски решения.
√ Дмитрий Песков: Русия ще отговори на санкциите на ЕС
Говорителят на руския президент Дмитрий Песков обеща, че страната му ще даде такъв отговор на новите санкции на ЕС ,
който най-добре отговаря на нейните интереси.
"Москва със сигурност ще анализира ситуацията и ще действа в съответствие със собствените си интереси", каза
говорителят на Кремъл пред репортери. Говорейки за отговора на Руската федерация на новите санкции, Песков
отбеляза, че ще бъде даден "отговорът, който ще съответства най-добре на интересите на Руската федерация".
Според Песков новите санкции на ЕС срещу Русия са умишлена недружелюбна стъпка. "За наше съжаление това е
умишлена недружелюбна стъпка към Русия, Съветът на ЕС с това решение навреди на отношенията със страната ни", каза
той.
Според него „тъжната страна на този въпрос е, че в това решение не може да се види никаква логика, абсолютно никаква
логика“. "Това от само себе си са утежняващи обстоятелства на такова решение, взето от Съвета на ЕС", каза говорителят
на Кремъл.
Мениджър
√ Борисов иска разговор с ЕК за бъдещето на мините и тецовете на въглища
Премиерът Бойко Борисов е разговарял в Брюксел с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по
въпроса с намаляването на употребата на въглища в икономиката. Българският премиер е в Брюксел, където участва в
двудневна Среща на върха на лидерите от ЕС, която се провежда за втори път от началото на пандемията присъствено.
Преговорите за бъдещото партньорство между ЕС и Обединеното кралство, както и постигането на климатична
неутралност на ЕС до 2050 г. са сред основните теми на срещата. Европейските лидери ще разгледат и настоящата
обстановка, свързана с коронавируса, отношенията между ЕС и Африка, както и други външнополитически въпроси.
Подкрепяме изключително много борбата с климатичните промени, опазването на околната среда, нисковъглеродните
емисии, но в същото време искаме с Европейската комисия да се намери план за държавите от Централна и Източна
Европа, на които огромната част от енергетиката им е на въглища, отбеляза Борисов в публикация в профила си във
Фейсбук. "България е такава - близо 60% от енергията се произвежда с въглища. Нашите разчети бяха до 40% таван на
въглеродните емисии, това беше пределът на нашите сили, да се справим сами. Моите политически опоненти в България
се надпреварват да говорят как искат да запазят миньорите, мините и топлоелектрическите централи, но в Европейския
парламент БСП, ДПС, десните извън ГЕРБ са гласували за 60 % таван. Многократно съм говорил, че искам консолидация,
разговор за бъдещето на мините, на топлоелектрическите централи, но досега получавах само популистки отговори как
централите не трябва да се затварят, докато в Европейския парламент опонентите му гласуват различно.", пише още той.
Предстои български експерти да изготвят писмо до ЕК, в което да се посочат всички проблеми, които България ще
срещне, ако се премине към скорошно затваряне на топлоелектрическите централи (ТЕЦ).
Борисов отбелзява още, че приветства предложението на ЕК за въвеждане на общи правила за оценка на епидемичната
обстановка в ЕС. Изключително важно е придобиването на ваксини от всички държави в ЕС да бъде прозрачно и
справедливо. Всяко затваряне на икономиките вече ще е фатално, посочва премиерът.
Преговорите с Великобритания са много трудни. Надявам се да се намери компромисно решение, при запазване на
единството на ЕС. Времето вече е много малко, коментира още министър-председателят.
√ Какво е важно, за да си дигитален шампион в банкирането
COVID-19 даде тласък на ускореното развитие на дигиталните канали и в банкирането. В ситуацията на пандемия 60% от
банките затвориха или намалиха работното време на клоновете си, но много от тях успяха да внедрят нови дигитални
услуги, като откриване на сметка (34%), дистанционни методи за идентификация и верификация (23%), както и нови
методи за безконтактно плащане (18%). Това е един от изводите в ново проучването на Делойт за степента на развитие
на дигиталните банкови услуги. То проследява развитието на дигиталните банкови услуги в 39 държави (318 банки) през
2020 г., включително и България и е четвърто издание на четвърто издание на най-големия световен бенчмарк на
дигиталните канали за банкиране на дребно. Проучването проследява какви стъпки предприемат банковите лидери, за
да спечелят надпреварата за степен на дигитализация и иновативност на услугите си. То е базирано на три компонента:
сравнителен анализ на функционалностите, проучване на нуждите на клиентите и проучване на потребителския опит и
преживяване по време на процеса (UX). В хода на провеждането му над 180 „тайни клиенти“ отвориха свои
разплащателни сметки и оцениха интернет и мобилните банкови канали на всяка банка, като провериха наличието на
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над 1100 функционалности. Успоредно с това е проведено проучване сред 4900 индивидуални клиенти, за да бъдат
разбрани по-добре техните нужди и предпочитани канали (клон, интернет и мобилно банкиране). Те са допълнени от
анкета за UX и оценка на 19 сценария, отразяващи 10 области на активност на клиентите от всички етапи на
взаимоотношенията им с дадена банка.
„Следвайки тази методология, можем да разграничим дигиталните шампиони от техните последователи (smart
followers), и по-късно появилите се в дигиталния свят банки. Дигиталните шампиони, които са успели да влязат в топ 10%
от банките в световен мащаб, са тези, които предоставят голямо разнообразие от потребителски изживявания и
дигитални функции, подходящи за клиентите. Те имат водещи пазарни практики и задават ключови дигитални тенденции
за индустрията.", коментира Силвия Пенева, управляващ партньор на Делойт България.
Как се справят българските банки?
В България обект на проучването от „тайните клиенти“ на Делойт са 10 от най-големите банки в страната. Резултатите от
него показват, че българските банки все още са в начален етап на адаптирането на дигитални функционалности, което до
известна степен се дължи и на предпочитанията на техните клиенти: все още голям процент от потребителите
предпочитат личното общуване и обслужването на гише. Въпреки това, банковият сектор в страната отчита положителни
трендове в посока дигитализация на услугите. COVID-19 и безпрецедентните условия, в които всички бяхме поставени,
ускори до голяма степен стартиралите в българските банкови институции процеси по дигитализация на услугите. Някои
от банките реагираха доста навременно и адекватно с въвеждане на възможност за онлайн верификация на клиентите,
изцяло онлайн заявление за откриване на сметка, подобриха и добавиха услуги в мобилните и интернет банкиранията
си, така че да отговорят максимално на очакванията на клиента.
Българските банки предлагат голям брой банкови онлайн услуги, които са в помощ на клиентите, но изостават от
европейските си конкуренти в придружаващите услуги, както и тези, характерни за фин-тех компаниите, които все още
са много слабо застъпени у нас. Шампионите за България по брой предлагани дигитални услуги, се отличават с голям
брой функционалности, повече възможности за онлайн общуване – онлайн откриване на сметки и изпращане на
документи, дигитални банкери, извършване на онлайн трансакции, вкл. покупка на валута, валутни курсове, удобно и
лесно извършване на справки, погасяване на задължения по кредити, онлайн заявки за кредити/ кредитни карти и др.
В какво инвестират дигиталните шампиони в момента?
Дигиталните шампиони знаят, че UX е ключов диференциращ фактор за удовлетворението на клиентите - 65% от
дигиталните шампиони се класират в топ 10% за анализирани сценарии на потребителския опит, отчита проучването.
Най-големите разлики между банките – дигитални шампиони и тези от тях, които по-късно въвеждат дигитални услуги, са
в процента на дигитализация на процеси като откриване на сметка - 71% срещу 23%, закупуване на застрахователен
продукт- 44% срещу 7% и извънбанкови услуги - 48% срещу 11%.
„Дигиталните шампиони не просто водят по отношение на дигитални услуги и функционалности, които предлагат, те
изпреварват конкурентите си и от гледна точка на възвръщаемост на капитала (return on equity) и отношение
разходи/приходи (cost to income ratio) – важен фактор съпоставящ разходите за текущи операции на една институция
спрямо свързаните с тях доходи.", споделя още Силвия Пенева.
Повечето банки все още трябва да запълнят пропуските в цялостните (end-to- end) процеси на дигитални продажби, за да
обслужват по-добре онлайн клиентите си. Дигиталните шампиони инвестират в end-to-end процеси за дигитални
продажби и разширяват водещите си позиции в предлагането на ключови продукти.
По-иновативно настроените банки успяват да усвоят новите тенденции и да планират и внедрят нови функционалности
много по-бързо в сравнение с останалите. Например, при предоставяне на виртуална карта за клиенти преди издаването
на физическа такава - 26% срещу 2%, разделяне на сметките - 27% срещу 2%.“
„Най-големите пропуски в банките от Централна и Източна Европа в сравнение с конкурентите им от други глобални
региони са по отношение на онлайн отварянето и затварянето на банкови сметки, както и по съпътстващите
допълнителни възможности за задълбочаване на взаимоотношенията с клиенти: например в картовия бизнес,
застраховането, обединяването на клиентски сметки, както и в сферата на инвестиции и управление на персонални
финанси.", пояснява Димитър Попов, директор „Финансово консултиране“ и лидер на програмата за България. В
условията на ниски лихвени проценти, банките дигитални шампионите са по-добре подготвени да предлагат на
клиентите си печеливши продукти – особено важен елемент в този момент, когато има нарастващо напрежение върху
банките да подобрят финансовите си показатели, допълва той.
Вземането на правилни стратегически решения ще определи бъдещите пазарни позиции. Пълните данни за страната и
референтните стойности зад глобалното проучване могат значително да помогнат на банките да дефинират и валидират
своята дигитална стратегия, отбелязва Попов.
Целият доклад можете да намерите тук.
√ Почина проф. Христина Вучева, бивш финансов министър на България
Един от най-видните български икономисти и финансов министър на България в периода 1994-1995 г., проф. Христина
Вучева е починала днес, съобщи в скръбна вест семейството ѝ
„До последния си дъх проф. Вучева беше един от най-силните гласове в защита на правовата държава и моралните
принципи на държавно управление. Любящ родител, верен приятел и обществен активист до последния си дъх, тя
помагаше на всички ни да бъдем по-добри. Ще липсва“, пише в съобщение на семейство Вучеви до медиите.
Христина Вучева е родена на 15 февруари 1937 година в Пазарджик. Завършва счетоводна отчетност във Висшия
икономически институт „Карл Маркс“ (днес Университет за национално и световно стопанство, УНСС) в София, след което
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работи в статистическия център, Окръжния народен съвет и Акумулаторния завод в Пазарджик. По-късно е преподавател
в Научния институт на Министерството на финансите.
Тя е първата жена министър на финансите у нас, участва активно в разработването на концепцията за масовата
приватизация. Преподавател в УНСС от 1996 г. до 2009 г. Чест коментатор на икономическите и финансовите решения в
държавата и редовен автор в изданията на сп. „Мениджър“.
Поклон пред паметта й!
√ Борис Джонсън изрази разочарование от недостатъчния напредък в преговорите с ЕС
Британският премиер Борис Джонсън е заявил на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че е
разочарован от недостатъчния напредък в преговорите по Брекзит, съобщи кабинетът му, цитиран от световните
агенции.
Премиерът отбеляза желанието за сключване на сделка, но изрази разочарованието си, че през последните две седмици
не е постигнат достатъчен напредък, посочи пресцентърът след телефонния разговор на Джонсън с Фон дер Лайен и
председателя на Европейския съвет Шарл Мишел.
Джонсън е заявил, че ще очаква резултатите от Европейския съвет, който започва днес, информира БТА.
Мишел съобщи с туит, че отново е оказал натиск за напредък на масата за преговори, а Фон дер Лайен подчерта, че все
още предстои да бъде свършена много работа.
"ЕС работи по сделка, но не на всяка цена", допълни тя.
√ САЩ с оферта да премахнат митата за европейски стоки, ако Airbus възстанови държавната помощ
Европейската комисия съобщи вчера, че е получила от САЩ оферта, целяща да бъде решен отдавнашният спор за
субсидиите в гражданското самолетостроене, предаде Ройтерс. Става дума за държавна помощ, изплащана на
европейският производител на самолети Airbus, която стана причина САЩ да въведат мита върху редица европейски
стоки, като вино, уиски.
Европейският съюз направи първо, всеобхватно предложение, включващо текущи въпроси и бъдеща подкрепа за
сектора, през юли 2019 година и го актуализира през септември, посочи говорител на ЕК.
"Първата реакция на САЩ стигна до нас в края на миналата седмица. За първи път получаваме обратна връзка от САЩ за
някои съществени аспекти на нашето предложение. Вече сме представили нашата реакция и сме готови да продължим
тези дискусии", уточни говорителят в имейл, потвърждавайки по-ранна информация на Ройтерс.
По-рано тази седмица ЕС си извоюва правото да наложи мита на американски стоки за 4 млрд. долара годишно като
ответна мярка срещу нелоялните субсидии за Boeing.
В паралелен спор за помощи за Airbus миналата година Световната търговска организация позволи и на САЩ да облагат
европейска продукция - за 7,5 млрд. долара.
Брюксел призова за "договорено споразумение" със САЩ.
√ Червена вълна заля световните фондови борси
Европейските акции се сринаха до близо двуседмично дъно в ранната търговия в четвъртък на фона на ускоряващото се
разпространение на COVID-19 на континента и отслабващите надежди за приемане на пакет от икономически стимули в
САЩ преди президентските избори се отразиха негативно на пазарите, пише Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 регистрира спад от 8,45 пункта, или 2,28%, до 362,17 пункта, и е на път да запише
най-лошият си ден от повече от три седмици. Немският бенчмарк DAX се понижи с 1389,9 пункта, или 2,99%, до 12 638,16
пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 138,77 пункта от стойността си, или 2,34%, достигайки
ниво от 5 796,29 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи с 115,34 пункта, или 2,33%, до 115,34 пункта.
Европейският банков индекс SX7P отчете спад от 2,35% на фона на понижението на доходността на облигациите,
пренебрегвайки доклада, че италианската банка Banco BPM и френската Credit Agricole са подписали конфиденциално
споразумение като първа стъпка към преговори за потенциално сливане.
„Докато вероятността за постигане на сделка за стимулите в САЩ намалява с всеки изминал ден, а нарастващият брой на
заразените с коронавирус в Европа налага въвеждането на по-строги ограничителни мерки, няма нищо чудно, че
инвеститорите стават по-предпазливи“, коментира Майкъл Хюсън от CMC Markets.
Европейските фондови пазари се възстановиха до голяма степен от рекордните разпродажби през месец март на фона
на множеството мерки за стимулиране на икономиката от местните правителства и централните банки, както и от
общоевропейските такива, но в последно време нагласите на инвеститорите са влошават на фона на скока в инфекциите
и признаците за забавяне на икономическото възстановяване.
Друг проблем пред европейските борси е липсата на напредък по преговорите за Брекзит, като по-късно днес ще
започне двудневната среща на върха на ЕС в Брюксел.
„Не е в интерес на никой Великобритания да на пусне ЕС без търговска сделка, като очакванията на пазарите са такава да
бъде постигната в последния момент“„ коментира Хуюсеин Саид от FXTM.
На корпоративния фронт акциите на швейцарския фармацевтичен гигант Roche поевтиняха с 2,58%, след като компанията
отчете продажби за 43,98 млрд. швейцарски франка (48,15 млрд. долара) за последното тримесечие спрямо 46,07 млрд.
франка за същия период на миналата година.
Спад на Уолстрийт
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Американските борсови индекси записаха понижения в сряда на фона на коментари на финансовия министър Стивън
Мнучин, които попариха надеждите за постигане на споразумение между демократите и републиканците за пакет от
стимули за икономиката преди президентските избори на 3 ноември, предаде Си Ен Би Си
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 165,81 пункта, или 0,58%, до 28 514 пункта. Широкообхватният показател
Standard & Poor’s 500 отчете спад от 23,26 пункта, или 0,66%, до 3 488,67 пункта. Индексът на високотехнологичните
дружества Nasdaq изтри 95,17 пункта от стойността си, или 0,8%, достигайки ниво от 11 768,73 пункта.
Дотук се стигна, след като в средата на деня Мнучин заяви, че постигането на споразумение преди изборите ще бъде
трудно, като добави, че позициите на двете страни все още са доста раздалечени по редица въпроси. Той обаче отбеляза,
че демократите и републиканците постигат напредък в някои области.
„Инвеститорите продължават да реагират на развитията около преговорите за пакета от стимули, въпреки че
вероятността за постигане на сделка намалява“, коментира коментира Марк Хакет, главен инвестиционен анализатор в
компанията Nationwide. „Пропастта в предложенията между демократите в Камарата на представителите и Белия дом бе
стеснена до 400 млрд. долара, макар че различията по въпросите за финансирането на щатските и местните правителства
и финансовата подкрепа за здравния сектор остават“, добавя той.
Технологичният сектор записа загуби, като акциите на Amazon поевтиняха с 2,23%, а тези на Facebook и Netflix с 1,56% и
2,28%.
Инвестиционната банка Goldman Sachs надмина значително очакванията на инвеститорите, като обяви печалба за
тримесечието от 9,68 долара за акция и приходи от 10,78 млрд. долара при прогноза за печалба от 5,57 долара за акция
при приходи от 9,45 млрд. долара. Акциите й поскъпнаха с 4%.
Книжата на Bank of America поевтиняха с 5,33%, след като печалбата на банката от 51 цента за акция надминаха
очакванията на анализаторите от 49 цента за акция, но приходите от 20,3 млрд. долара бяха по-малки от прогнозираните
20,8 млрд. долара.
Акциите на Wells Fargo поевтиняха с 6,02%, след като печалбата на банката за третото тримесечие не отговори на
очакванията на анализаторите.
Въпреки спадовете от сряда, основните индекси на Уолстрийт продължават да са на зелено от началото на месеца, като
Dow е напреднал с 2,6%, докато S&P 500 и Nasdaq са се повишили съответно с 3,7% и 5,4%.
Понижения в Азия
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха понижения в четврътък,
следвайки загубите на Уолстрийт, предаде Маркетоуч.
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 регистрира спад от 119,5 пункта, или 0,51%, до 23 507,23 пункта.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 8,6 пункта, или 0,26%, до 3 332,18 пункта, докато помалкият измерител Shenzhen Composite изтри 16,01 пункта от стойността си, или 0,7%, завършвайки сесията при ниво от 2
274,39 пункта. Хонконгският показател Hang Seng отчете спад от 508,55 пункта, или 2,06%, до 24,158,54 пункта.
Южнокорейският бенчмарк Kospi се понижи с 19,27 пункта, или 0,81%, до 2 361,21 пункта. Голямото събитие на борсата в
Сеул бе първичното публично предлагане на Big Hit Entertainment, комапанията зад корейската к-поп банда БТС. Акциите
на Big Hit започнаха търговията на ниво от 270 000 корейски вона (235 долара), което е два пъти над цената на
първичното публично предлагане от 135 000 вона (118 долара).
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX
отчете спад от 47 пункта, или 0,11%, до 425,49 пункта. BGBX40 се понижи с 0,01 пункта, или 0,01%, до 96,99 пункта.
BGTR30 изтри 0,12 пункта от стойността си, или 0,03%, достигайки ниво от 478,64 пункта. BGREIT записа спад от 0,15
пункта, или 0,11% до 135,35 пункта.
Cross.bg
√ Виктор Станчев, ЧЕЗ Разпределение: Работим интензивно по мрежата в цяла Западна България
Интервю с Виктор Станчев, главен оперативен директор и член на УС на ЧЕЗ Разпределение България
Г-н Станчев, тази година е по-различна, но зимният сезон скоро ще настъпи. Съумяхте ли да подготвите мрежата за
него, могат ли хората да разчитат на сигурно електрозахранване?
Тази година наистина е по-особена, това се отрази на всеки бизнес, в частност и на нас. Реално няколко месеца ние
трябваше да спрем напълно инвестиционната си програма, поддръжката и развитието на мрежата. Това се наложи
поради невъзможността да извършваме планирани прекъсвания на електрозахранването, за да не смущаваме хората,
които работят от вкъщи, както и учебния онлайн процес по време на извънредното положение. Всяка една дейност по
мрежата, обаче, е свързана с такива изключвания, защото на първо място за нас са животът и здравето на служителите.
Както всеки човек изключва бушона вкъщи, за да работи по електрическата инсталация, така и ние трябва да изключим
участъци от мрежата, за да реновираме дадено съоръжение. Когато е възможно, изключваме участъка само за 1-2
минути, за да „извадим“ конкретен елемент от мрежата. Така по него може да се работи без това да засяга всички
клиенти в района. Често извършваме тези дейности в малките часове – между 01:00 ч. и 05:00 ч., през нощта. Това ни
дава възможност да изолираме от мрежата съоръжението, върху което ще се работи на следващия ден. Прилагаме този
подход, така че да смущаваме възможно най-малък брой активни потребители, като по този начин не се налага и да
изключваме електрозахранването за по-дълго време. След ремонта извършваме отново кратковременни прекъсвания на
електрозахранването нощем за повторното включване на съоръжението към мрежата. Едно е ясно – под напрежение
няма как да се работи, а мрежата е сложна система, която, както всяко нещо, изисква поддръжка. А в момента работим
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изключително интензивно, за да наваксаме изпълнението на планирани дейности, което бе забавено поради
ограниченията, свързани с извънредното положение. Извиняваме се на клиентите за смущенията в електрозахранването,
които тази активна работа налага.
В какво се състои подготовката на съоръженията?
Само за подготовката на мрежата за предстоящия зимен сезон обходихме 27 000 километра мрежа. След извършения
превантивен обход направихме проверки, анализирахме резултатите и определихме видовете дейности и ремонти,
както и техниката, нуждаеща се от рехабилитация. Използвахме най-съвременните средства за диагностика на
състоянието на съоръженията, в това число ултразвукова за въздушните електропроводи и термовизионна за
трафопостове и възлови станции. Направихме профилактика и почистване на 1 439 трафопоста, подменихме 153 силови
трансформатора средно-ниско напрежение и извършихме профилактика на 25 трансформатора високо-средно
напрежение. Ремонтирахме 5645 табла ниско напрежение в трафопостовете на дружеството. Ревизирани са всички
основни възли в подстанциите и възловите станции и те са подготвени за работа в есенно-зимни условия. Като част от
подготвителната кампания са осигурени и необходимите материали за авариен резерв през зимния сезон: стълбове,
проводници, силови и измервателни трансформатори, апаратура, трансформаторно масло и др. Активно работим по
изпълнение на инвестиционната програма. Насочваме усилията си основно и в автоматизирането на мрежата, така че да
бъдем по-оперативни и да реагираме много по-бързо при нужда. До края на годината ще въведем в експлоатация 7
модернизирани възлови станции за 1 700 000 лв. и продължаваме в посока дигитализация на съоръженията.
Почистването на трасетата на въздушните електропроводни линии и просеките също са част от дейностите в годишната
ни програма по поддържане мрежата. Определянето на местата, обемите и спешността на просеките по трасетата се
планира на база констатациите, направени при плановите обходи. До момента в сервитутите на електропроводите са
отсечени 122 000 дървета, направени са 1 190 декара просеки чрез почистване на храсти, оформени са близо 110 000
корони на дървета.
Защо тогава, при подобна активна дейност по кастрене, през зимата има толкова аварии, причинени от паднали
дървета?
Уточнявам отново, че това е растителност в сервитутите на електропроводите, нямаме право да отсичаме дървета извън
тях. Повечето проблеми при лоши метеорологични условия през есенно-зимния период са причинени от паднали
дървета, които са извън сервитутите, но, заради височината си, при падане причиняват щети по елементи от мрежата.
Понякога дърветата са стари и, при малко повече натрупан сняг върху тях, падат и върховете им разкъсват проводниците.
Често това става в непроходими участъци, където не може да се достигне с превозно средство. Това налага нашите
служители да тръгнат пеша, с резачки, в дълбок сняг и да търсят чрез обход повредения участък. Междувременно хората
не виждат да се работи в населеното място и, непознавайки системата на работа, смятат че не реагираме навреме. Не е
така, за нас е изключително важно да отстраним повредите бързо. Не само защото подлежим на постоянен контрол и
санкции или само защото нaшият интерес е хората да ползват колкото се може повече ток. Реално кой е този бизнес,
който не иска да има доволни клиенти?
Колко екипа ще бъдат в готовност за реакция?
На разположение са 400 екипа, като имаме възможност при извънредни ситуации да ги удвоим. Аварийните екипи са
подготвени за работа при тежки метеорологични условия, оборудвани са със специална техника и превозни средства.
Снабдени са с всички необходими материали и оборудване, както и защитно работно облекло. Използва се модерна,
специализирана техника за работа при тежки условия и е създадена необходимата организация да се наема
специализирана техника и от външни фирми. Разполагаме с 9 моторни шейни, 12 АТВ-та, 22 мини багера, 308
високопроходими аварийни автомобила, 90 тежки механизации – кранове, вишки, багери, 20 лабораторни автомобила.
Обезпечаването със специализирана техника е добро.
Средствата, които инвестирахте тази година, достатъчни ли са, за да се гарантира на клиентите една спокойна зима?
Това, което можем да обещаем на клиентите е, че ние ще направим всичко, което зависи от нас. До края на лятото сме
вложили близо 4 млн. лв. в реконструкции на подстанции, над 5 млн. лв. в трафопостове и възлови станции, 16 млн. лв. в
мрежи ниско напрежение, 2, 5 млн. лв. в кабели и електропроводи средно напрежение и т.н. Както отбелязах обаче найактивно за развитието на мрежата работим в момента. Скоро приключваме един от важните си обекти от критичната
инфраструктура на София – подмяната на кабел 110 kV в централна градска част. Сложен за изпълнение проект, тъй като
кабелът преминава през силно урбанизиран терен, а същевременно изключително важен, защото има отношение към
електрозахранването на близо една трета от столицата. Правим всичко възможно да гарантираме на хората спокойна
зима в рамките на нашите възможности. Извършихме редица превантивни дейности и мога да уверя клиентите, че
взехме всички необходими мерки, за да подготвим мрежата за този период. Надяваме се тази зима природата да бъде
благосклонна, ние правим нужното, останалото зависи от нея. Важно е обаче да се знае, тъй като често чувам сравнения
с качеството на електрозахранването в западните държави, че подобно сравнение може да се прави само когато бъдат
разгледани всички аспекти. Да, паралелът със Запада е хубаво нещо, кой не иска да получава услуги като в Австрия или
Германия. Но, докато поддръжката на мрежата тук, струва колкото тази на мрежата в Австрия например - елементи,
кабели, трансформатори се купуват от същите производители на същите цени, то цената на мрежовите услуги в България
е 2 пъти и половина по-ниска от тази в Австрия. Разбира се, в ЧЕЗ Разпределение работят изключителни специалисти,
които правят и невъзможното да поддържат високо ниво на качеството на услугата, въпреки ограничените възможности.
Надявам се и през този сезон да има хора, които да оценят и работата на момчетата ни, които понякога отстраняват
аварии в невъобразимо трудни условия. Вярвайте ми, толкова са отдадени на работата си, че, както често се шегуваме,
във вените им тече ток.

16

√ Български проект е отличен с европейска награда „Натура 2000“ за 2020 г.
Европейският комисар по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичос обяви
победителите в шестото издание на европейската награда „Натура 2000" на специална церемония в Брюксел. Сред
победителите са проекти от Финландия, Франция, Белгия, Испания, България и трансграничен проект, включващ
партньори от Румъния, Австрия, Унгария, Чехия, Словакия и Украйна.
Наградата „Натура 2000" се присъжда на успешни проекти свързани с опазването на природата в ЕС и повишава
осведомеността относно едно от върховите постижения на Европа в тази сфера - мрежата от защитени територии „Натура
2000".
Специалната Награда на европейските граждани спечели проектът „Партньорство за опазване на вековните гори на
България в „Натура 2000", ръководен от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), Министерството на земеделието,
храните и горите, WWF България, Асоциацията на парковете в България и Сдружението за дива природа Балкани.
Проектът спомогна за уреждането на конфликтните интереси във връзка с определянето на свързани с горите защитени
зони по „Натура 2000". Партньорите извършиха обширни проучвания и картографиране, за да се изготви опис на старите
гори в държавни горски местообитания. Окончателният списък с територии беше одобрен от заинтересованите страни по
време на дълъг процес на обмен и консултации. Процесът доведе до определянето на допълнителни 109 300 хектара
стари гори за защита и опазване от сеч.
√ Повторни парламентарни избори в Киргизстан
Повторни парламентарни избори в Киргизстан се планира да има на 20 декември, съобщи председателката на
Централната избирателна комисия на страната Нуржан Шайлдабекова, предаде ТАСС. "Повторни парламентарни избори
ще се произведат в двумесечен срок и ние ориентировъчно сме ги планирали за 20 декември", каза тя.
Изборите на нов президент на страната пък може да бъдат произведени на 17 януари, допълни председателката на ЦИК
и посочи, че е нецелесъобразно да се съвместяват двата вота. Същевременно парламентът на Киргизстан разглежда
възможността за отмяна на режима на извънредното положение в страната, утвърден от него на 13 октомври.
Днес оттеглилият се от поста си президент на Киргизстан Сооронбай Жеенбеков заяви, че съвестта му пред Бог и пред
народа на страната е чиста. Това изказване Жеенбеков направи пред парламента.
Председателят на законодателния орган Канат Исаев пък каза, че позицията на Жеенбеков заслужава уважение, тъй като
след случилите се в страната събития и подадената от него оставка, той не е избягал от републиката.
Вчера Исаев заяви, че няма да изпълнява задълженията на президент, както е според законите на страната. В този случай
изпълнението им се поема от премиера Садир Жапаров, когото парламентът избра по-рано тази седмица на поста.
По-късно днес Жапаров ще направи обръщение към народа на Киргизстан.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Управляващи и опозиция - остри реплики за поста на Цвета Караянчева - кой руши авторитета на Парламента депутатите Александър Ненков от ГЕРБ и Явор Божанков от БСП.
Социални параметри на кризата - с колко ще се увеличат доходите - президентът на КНСБ Пламен Димитров.
Кога се очаква да бъде готов българският прототип на ваксина срещу ковид. На живо от лабораторията по
експериментална имунология.
Вандалска атака с камъни срещу бързия влак нарани машинист на гара Пловдив. Какви ще са последствията и ще
има ли наказани - на живо.
Нова телевизия, „Здравей България"
Взлом с чук посред нощ. На живо - кой задигна цяла каса с фирмени пари?
Веселин Марешки за стола на парламентарния шеф и за мерките във време на зараза.
Със 184 км/ч в града. Как в Пловдив ще глобяват по записите от камерите на светофарите.
„Раят на Данте". Радина Боршош, Владимир Пенев и режисьорът Димитър Радев за новия български филм.
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Бременна лекарка доброволка разплака Достойните;
в. Труд - Според социологическо проучване на IPSOS в 12 държави: финансови несгоди - стрес №1 за българина;
в. Телеграф - 4000 семейства изгърмяха отпуските;
в. Монитор - Проучване в будките около училищата показа: Сандвичите за децата наблъскани с Е-та и палма;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Ая Таха и Сезен Хабилов, първите доброволци, влезли при заразените с COVID-19 в "Пирогов", трогнаха
всички: Благодарим на учители и родители - те ни научиха, че доброто е по-заразно от вируса;
в. 24 часа - Благоевград и Търговище в червена зона - не пътувайте там;
в. Труд - Премиерът Бойко Борисов от Брюксел: Всяко затваряне на икономиките ще е фатално;
в. Труд - Гешев: Разследваме всеки, който наруши закона;
в. Телеграф - Цвета Караянчева остава шеф на парламента;
в. Телеграф - БГ фабрика правела етикети за фалшиво вино в Италия;
в. Монитор - Противогрипните ваксини - в складовете, по аптеките следващата седмица;
в. Монитор - Арендаторите без право да ползват земя, ако бавят вноските за наем;
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Водещи интервюта
в. 24 часа - Нанси Шилър, президент на фондация "Америка за България": Досега сме дарили $100 млн. за образование,
защото е решаващо за България;
в. Труд - Д-р Милен Чолаков, общопрактикуващ лекар от Шумен пред "Труд: Трябва да издигнем в култ учители, лекари и
честни съдии;
в. Телеграф - Шефът на ГДБОП главен комисар Любомир Янев: Машини за по 10 млн. лв. имаше в разбитите фабрики за
цигари;
в. Монитор - Диян Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета на България и
директор на 119-о СУ: Всеки ден медицинските специалисти връщат между 10 и 20 деца от училище;
Водещи анализи
в. Сега - Бойко управлява ЕС, сатанисти свалят Тръмп!;
в. Сега - В края на мандата кабинетът прави подаръци за милиони на избрани фирми;
в. Сега - 6 от 6666 неща, за които Борисов не е единодушен;
в. 24 часа - Емилия Масларова: Вместо по 50 лв. на всеки, пенсиите трябва да се преизчислят;
в. Труд - Коментар: Брюксел разочарова протестърите;
в. Телеграф - Колективният имунитет е чиста самоизмама;
в. Монитор - Училищен сандвич, но не по Вирджиния Улф.
√ Предстоящи събития в страната на 16 октомври
София
От 10.00 ч. пред Паметника на българския летец до сградата на Народното събрание президентът и върховен
главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев ще приеме почетния караул по случай Празника на
авиацията и Българските военновъздушни сили. Той ще поднесе венци пред паметника, а по-късно през деня ще
участва в тържественото честване на празника и ще произнесе приветствие и ще удостои с почетния знак на
президента полковник (о.з.) Цветан Доганов по случай 60-годишнината от началото на неговата летателна
дейност.
От 10.00 часа в аула „Максима" на УНСС вицепрезидентът Илияна Йотова ще откри международната
конференция „България в еврозоната - възможности и предизвикателства".
От 09.00 часа ще се проведе редовно заседание на Народното събрание.
От 9.00 часа в София Хотел Балкан ще се проведе международната конференция на тема „Европейската зелена
сделка след COVID-19 и българският енергиен преход".
Oт 10.00 ч. при Езерото с лилиите в Борисовата градина зам.-кметът Десислава Билева,председателят на
Комисията по опазване на околната среда, земеделие и гори в Столичния общински съвет Лорита Радева и
кметът на район „Средец" Трайчо Трайков ще представят проект за обновяване и възстановяване на
историческата част на парка.
От 10.00 ч. в зала 1 на Столична община ще се проведе среща с медиите за представяне на дейностите по
проекта „Геомоделиране за интегрирани решения в сферата на градската мобилност" (GEMSS), финансиран по
програмата за бързи COVID-19 мерки на EIT Urban Mobility.
От 13.00 часа в централата на ПП АБВ ще се проведе пресконференция.
От 17.30 часа в Балната зала на Двореца на пл. „Княз Александър І" ще бъде представено албумното издание
„Петдесет жени в българската живопис".
От 19.00 часа в Софийската опера и балет ще бъде връчена наградата „Златна лира" за цялостно творчество на
професор Нико Исаков.
От 19.00 часа в Музей „Борис Христов" ще се състои концертът „Пътешествие в операта".
***
Благоевград
От 13.30 часа в зала „22 септември" ще се проведе заседание на Кризисния щаб на Община Благоевград.
***
Бургас
От 9.30 часа в Автогара Юг на пл. „Царица Йоанна" зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница
Русинова ще се срещне с ръководството на фирм а "М-Бус" ООД, която изпълнява проекти по мярката 60/40 "Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19" и "Заетост за теб" на Оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси".
От 14.00 часа зам.-министър Русинова ще проведе работна среща с екипите на „Патронажна грижа" от общините
Бургас, Камено, Малко Търново, Средец, Поморие и Айтос.
От 17.00 часа в плувен комплекс „Парк Арена ОЗК" ще се състои откриването на третото издание на Burgas
swimming open 2020.
От 17.00 ч. на открита сцена „Охлюва" ще се проведе уъркшоп и демонстрация с традиционни корейски
барабани.
От 18.00 ч. в Дома на писателя Динко Динков ще представи книгата „Пренареждане" на Силяна Щилиянова в
рамките на „Есенни литературни празници".
От 18.30 часа в Културен център „Морско казино" ще се проведе премиера на документалния филм „Небето,
което целува морето" с режисьор д-р Росен Петров.
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***
Варна
От 14.00 часа в хотел „Черно море" проведе първата по рода си среща на терапевтичните общности в България.
***
Велики Преслав
0т 15.00 ч. на площада пред читалище „Развитие 1874" ще бъде разположена информационна борса за набиране
на войници и матроси.
***
Габрово
От 18.00 часа в зала 7 на Музея на хумора и сатирата ще бъде открита представителната изложба „100 години
Тревненска школа", посветена на 100 годишнината от откриването на училището.
***
Добрич
От 15.00 часа в Младежки център - Добрич ще се състои неформално обучение „Световен ден на храната 2020" с
гост Иво Деспов.
От 19.00 часа в Драматичен театър „Йордан Йовков" ще бъде представен спектакълът „Седем" на Танцов театър
„Дея".
***
Лом
От 10.00 часа в зала 1 на административната сграда на Общинския пазар ще започне инициативата „Празник на
местната инициатива".
***
Пловдив./ с. Крумово
От 10.00 часа в с. Крумово ще бъде открита фотодокументалната изложба „Бомбардировъчната авиация на
Царство България - 1912 - 1944 г." по повод Празника на авиацията и Военновъздушните сили. От 10.30 часа ще
се проведе тържествена церемония по поднасяне на венци и цветя пред паметниците на загиналите пилоти в
Музея на авиацията.
***
Свищов
От 11.00 часа в зала 1 на Община Свищов ще се проведе заключителна пресконференция по международен
проект, финансиран по програма „INTERREG V-5".
***
Стара Загора
От 19.00 часа в Регионална библиотека „Захарий Княжески" ще бъде представен спектакълът „Дългият път към
звездите".
***
Търговище./ с. Голямо Соколово
От 10.00 часа в читалището в село Голямо Соколово ще се състоят демонстрация на стар занаят - изработване на
метли.
***
Хасково
От 17.00 часа пред сградата на OП „Младежки център" ще бъде представена изложбата „Пъстри мигове" на Арт
школа „Дъга".
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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