Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
БНР
√ Васил Велев: Спад на БВП между 3,5 и 5,5% без шанс за компенсация догодина
Според него през 2021 г. трябват мерки за подкрепа на заетостта, доходите и инвестициите
„Прогнозираме спад между 3,5 и 5,5% на брутния вътрешен продукт в зависимост от сценариите - как ще се разрази
втората Covid-вълна. Очакванията са на база на резултатите от първото и второто тримесечие и на база на отчетените
вече от статистиката резултати за юли и август, както и на база на това, което виждаме като поръчки в компаниите до
края на годината и техните бизнес планове“. Това каза пред БНР председателят на Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
„Това е един много голям спад, независимо че е много по-благоприятна прогноза от първоначалната. Нашите очаквания
са, че през 2021 година няма да можем да компенсираме този спад“.
В предаването „Преди всички“ той подчерта, че не е необходим голям песимизъм, „но и не бива и да се отпускаме,
защото възстановяването тече бавно“.
Според Велев имаме две пропуснати години назад в икономиката и плановете от 2020-а можем да ги реализираме през
2022 година.
„Бизнесът се справя с една криза, по-тежка от тази през 2009, но българският бизнес е силен, той оцелява. През 2021
трябва да има мерки за подкрепа на заетостта и доходите, поне за още няколко месеца, и не по-малко важно – подкрепа
на инвестициите в икономиката“.
Според Велев увеличаването на размера на минималната пенсия, което се предлага от управляващите, е грешна и
неадекватна политика.
„Минимална пенсия въобще не трябва да има – пенсията е такава, какъвто е осигурителният принос. Ако някой е с много
малка пенсия – тогава влиза в сила социалното подпомагане. Грешна политика е и увеличаване на минималната работна
заплата при ръст на безработицата и спад на БВП“, посочи още Васил Велев.
Според Велев, ако новият държавен дълг ще се харчи за пенсии и за заплати, това също не е добра политика, защото „ще
отидем към гръцки сценарий“.
Интервюто с Васил Велев можете да чуете в звуковия файл.
Club Z
√ Бизнесът очаква спад на БВП до 5,5%, който няма да се компенсира догодина
През 2021-ва трябва да има мерки за подкрепа на заетостта, доходите и инвестициите, смята Васил Велев
"Прогнозираме - на база на резултатите от първото и второто тримесечие и на база на отчетените вече от статистиката
резултати за юли и август, както и на база на това, което виждаме като поръчки в компаниите до края на годината и
техните бизнес планове - спад между 3,5 и 5,5% на брутния вътрешен продукт в зависимост от сценариите - как ще се
разрази втората вълна."
Това заяви днес пред БНР председателят на една от най-големите работодателски организации в България - Васил Велев,
Асоциация на индустриалния капитал. Сметките на бизнеса се движат в рамките на повече предположения за
икономическия спад - и на международните институции, и на БНБ, и на правителството. Припомняме, че спадът за
второто тримесечие достигна до 8,5%, но надеждите са, че ако няма второ "затваряне" на стопанския живот, то може да
спадне до нива под 7%, каквито очаквания изрази преди време и икономическият министър Лъчезар Борисов.
Въпреки че сривът в България не е шокиращ като в някои европейски държави, Васил Велев предупреди, че той все пак е
"много голям", независимо че прогнозата е доста по-добра от очакванията през март и април.
"Нашите очаквания са, че през 2021 година няма да можем да компенсираме този спад", поясни той.
Според Велев имаме две пропуснати години назад в икономиката и плановете от 2020-а можем да ги реализираме през
2022 година.
"Бизнесът се справя с една криза, по-тежка от тази през 2009 г., но българският бизнес е силен, той оцелява. През 2021-ва
трябва да има мерки за подкрепа на заетостта и доходите поне за още няколко месеца, и не по-малко важно – подкрепа
на инвестициите в икономиката."
Очаквано - според Велев, административното увеличение на минималната пенсия с 20% до 300 лв. е "грешно и
неадекватно".
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Минимална пенсия въобще не трябва да има – пенсията е такава, какъвто е осигурителният принос. Ако някой е с много
малка пенсия – тогава влиза в сила социалното подпомагане.
"Грешна политика е и увеличаване на минималната работна заплата при ръст на безработицата и спад на БВП", посочи
още Васил Велев.
Според него вариантът да харчим изтегления държавен дълг за заплати и пенсии не е особено разумен. Причината - така
ще вървим към най-нежелателния "гръцки сценарий" или дългова криза.
Общо взето, такова е и мнението на другата голяма работодателска организация - Българската стопанска камара. Отново
пред БНР Димитър Бранков коментира, че вдигането на минималната заплата е нелогично, особено в година на криза и
особено при положение, че няма регистриран ръст на производителността на труда.
БСК обаче подкрепя вдигането на тавана на пенсии и запазването на равнището на максималния осигурителен доход.
Проблем с пенсиите обаче има, казва Бранков, "и той е по-голям от политическите игри":
"Нямаме решение още за фазата на изплащане на втората пенсия от универсалните пенсионни фондове. Нямаме
решение по отношение на приходната основа на т.нар. Сребърен фонд. Пропуснахме години наред да бъдат
инвестирани средствата на международните капиталови пазари и по най-груби оценки имаме пропуснати доходи за
Сребърния фонд от порядъка на над 500 милиона лева още от предишните години, още преди 2008 г."
И още нещо - според проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване разходите за пенсии в страната ще
нараснат с приблизително 17 на сто спрямо този за тази година, или цели 10% от БВП. Равнището от последните години е
8,5-9%, отбеляза Бранков и нарече това "значителни повишения, които поставят под риск дългосрочната фискална
стабилност на страната".
Investor.bg
√ Васил Велев: Бюджетният дефицит предполага теглене на заем
Рязкото увеличаване на минималната пенсия обезсмисля осигуряването върху реалните доходи, твърди
председателят на АИКБ
Бюджетният дефицит предполага теглене на заем. Това коментира в ефира на Нова телевизия председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев, който заедно с финансиста и член на Фискалния съвет
Любомир Дацов дискутираха какво ще се случи с икономиката ни по време на кризата и каква зима ни очаква.
Според Велев последният заем от 10 млрд. лв. ще стигне, ако не се прибегне до превъоръжаване на армията и няма
други непредвидени разходи. Той е категоричен, че голяма част от увеличените разходи в последните месеци са
погрешни и се правят по неправилен начин. „Ние със заеми ще плащаме увеличения на пенсии и заплати в бюджетната
сфера. Това не са антикризисни мерки“, подчерта Велев.
„Тези пари“ ги няма и няма да бъдат произведени през следващата година. За 2020 г. имаме значителен спад на БВП –
прогнозираме между 3,5 до 5,5%. Тези няколко милиарда в повече разходи ще доведат до дефицит в бюджета, което пък
ще доведе до заем“, каза Велев.
По думите му рязкото увеличаване на минималната пенсия обезсмисля осигуряването върху реалните доходи. „Това е
ясен сигнал: осигурявай се на минимална заплата, защото накрая ще получаваш една и съща пенсия. Минимална пенсия
въобще не трябва да има. Пенсията е според това за колкото си се осигурил. Когато тя е толкова малка, че не може да се
живее нормално с нея, тогава влиза в сила социалното подпомагане”, коментира още Велев.
„За да се прецени дали едни мерки са адекватни и на място, трябва да имаме общата картина. Но нямаме такава
правителствена икономическа рамка. Може би тя ще бъде публикувана след няколко дни, тъй като бюджетът до края на
месеца трябва да бъде внесен в парламента”, обясни от своя страна Любомир Дацов.
По отношение на обещанията за вдигане на пенсии и заплатите на работещите в бюджетната сфера, Дацов подчерта, че
„всички тези плащания са разходи“ и то такива, които не са насочени с някаква точно определена цел. „Тази политика
при настоящите параметри означава, че правителството си представя, че през следващата година ще има възстановяване
на икономиката с растеж някъде между 3% и 4% на годишна база, да има една инфлация – да кажем в рамките на
нормалното, до 2%. Явно се предполага, че кризата вече ще е отминала. Това са параметри на оптимизъм”, каза Дацов.
Той подчерта, че много трябва да се внимава с дефицитното харчене, защото това може да доведе до срив на
пенсионната система само след около 4 години.
„Ако сега освободим нещата, през 2022 г. ще трябва да ги затегнем, защото няма откъде да се вземат тази пари за
продължителен период от време, освен ако не се спестят от някъде”, обясни финансистът.
Fakti.bg
√ Вacил Вeлeв: Рaзхoдитe нa прaвитeлcтвoтo щe дoвeдaт дo дeфицит в бюджeтa
Кoмeнтaр нa прeдceдaтeля нa Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл
Тeзи някoлкo милиaрдa в пoвeчe рaзхoди щe дoвeдaт дo дeфицит в бюджeтa, кoeтo щe дoвeдe дo зaeм. Тoвa зaяви
прeдceдaтeлят нa Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл (AИКБ) Вacил Вeлeв прeд Нoвa тeлeвизия.
Cпoрeд Вeлeв ceгaшният зaeм щe cтигнe, aкo нe ce прибeгнe дo прeвъoръжaвaнe и нямa други нeпрeдвидeни рaзхoди. Зa
нeгo рeдицa oт тeзи увeличeни рaзхoди ca пoгрeшни и ce прaвят пo нeпрaвилeн нaчин.
„Рязкoтo увeличaвaнe нa минимaлнaтa пeнcия oбeзcмиcля ocигурявaнeтo върху рeaлнитe дoхoди. Тoвa e яceн cигнaл –
ocигурявaй ce нa минимaлнa зaплaтa, зaщoтo нaкрaя щe пoлучaвaш eднa и cъщa пeнcия. Минимaлнa пeнcия въoбщe нe

2

трябвa дa имa, пeнcиятa e тaкaвa, зa кoлкoтo cи ce ocигурил. Кoгaтo пeнcиятa e тoлкoвa мaлкa, чe нe мoжe дa ce живee
нoрмaлнo c нeя, тoгaвa влизa в cилa coциaлнoтo пoдпoмaгaнe”, oбяcни Вeлeв.
Cross.bg
√ Васил Велев: Спад на БВП между 3,5 и 5,5% без шанс за компенсация догодина
„Прогнозираме спад между 3,5 и 5,5% на брутния вътрешен продукт в зависимост от сценариите - как ще се разрази
втората Covid-вълна. Очакванията са на база на резултатите от първото и второто тримесечие и на база на отчетените
вече от статистиката резултати за юли и август, както и на база на това, което виждаме като поръчки в компаниите до
края на годината и техните бизнес планове". Това каза пред БНР председателят на Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
„Това е един много голям спад, независимо че е много по-благоприятна прогноза от първоначалната. Нашите очаквания
са, че през 2021 година няма да можем да компенсираме този спад".
В предаването „Преди всички" той подчерта, че не е необходим голям песимизъм, „но и не бива и да се отпускаме,
защото възстановяването тече бавно".
Според Велев имаме две пропуснати години назад в икономиката и плановете от 2020-а можем да ги реализираме през
2022 година.
„Бизнесът се справя с една криза, по-тежка от тази през 2009, но българският бизнес е силен, той оцелява. През 2021
трябва да има мерки за подкрепа на заетостта и доходите, поне за още няколко месеца, и не по-малко важно - подкрепа
на инвестициите в икономиката".
Според Велев увеличаването на размера на минималната пенсия, което се предлага от управляващите, е грешна и
неадекватна политика.
„Минимална пенсия въобще не трябва да има - пенсията е такава, какъвто е осигурителният принос. Ако някой е с много
малка пенсия - тогава влиза в сила социалното подпомагане. Грешна политика е и увеличаване на минималната работна
заплата при ръст на безработицата и спад на БВП", посочи още Васил Велев.
Според Велев, ако новият държавен дълг ще се харчи за пенсии и за заплати, това също не е добра политика, защото „ще
отидем към гръцки сценарий".
√ Нямаме правителствена икономическа рамка каква зима ни очаква
Какво ще се случи с икономиката ни по време на кризата и каква зима ни очаква? Темата коментираха в ефира на
„Здравей, България" финансистът Любомир Дацов и председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил
Велев.
За да се прецени дали едни мерки са адекватни и на място, трябва да имаме общата представа. Нямаме такава
правителствена икономическа рамка. Може би ще бъде публикувана след няколко дни, тъй като бюджетът до края на
месеца трябва да бъде внесен в парламента, обясни Дацов. Според него разходите не са насочени с точно определена
цел. Това, за него, означава, че правителството си представя възстановяване на икономиката през следващата година и
кризата да е отминала. Според него тези параметри са оптимистични. Тезата му подкрепи и председателят на АИКБ.
Тези пари ги няма и няма да бъдат произведени през следващата година. Тази година имаме значителен БВП - ние го
прогнозираме между 3,5 до 5,5%. Тези няколко милиарда в повече разходи ще доведат до дефицит в бюджета, което ще
доведе до заем, каза Велев. Според него сегашният заем ще стигне, ако не се прибегне до превъоръжаване и няма други
непредвидени разходи. За него редица от тези увеличени разходи са погрешни и се правят по неправилен начин.
Рязкото увеличаване на минималната пенсия обезсмисля осигуряването върху реалните доходи. Това е ясен сигнал осигурявай се на минимална заплата, защото накрая ще получаваш една и съща пенсия. Минимална пенсия въобще не
трябва да има, пенсията е такава, за колкото си се осигурил. Когато пенсията е толкова малка, че не може да се живее
нормално с нея, тогава влиза в сила социалното подпомагане, обясни Велев.
Actualno.com
√ Васил Велев: Увеличаването на минималната работна заплата е грешка
„Прогнозираме спад между 3,5 и 5,5% на брутния вътрешен продукт в зависимост от сценариите - как ще се разрази
втората Covid-вълна. Очакванията са на база на резултатите от първото и второто тримесечие и на база на отчетените
вече от статистиката резултати за юли и август, както и на база на това, което виждаме като поръчки в компаниите до
края на годината и техните бизнес планове“. Това каза пред БНР председателят на Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
„Това е един много голям спад, независимо че е много по-благоприятна прогноза от първоначалната. Нашите очаквания
са, че през 2021 година няма да можем да компенсираме този спад“. Той подчерта, че не е необходим голям песимизъм,
„но и не бива и да се отпускаме, защото възстановяването тече бавно“.
Според Велев имаме две пропуснати години назад в икономиката и плановете от 2020-а можем да ги реализираме през
2022 година. „Бизнесът се справя с една криза, по-тежка от тази през 2009, но българският бизнес е силен, той оцелява.
През 2021 трябва да има мерки за подкрепа на заетостта и доходите, поне за още няколко месеца, и не по-малко важно –
подкрепа на инвестициите в икономиката“. Той смята, че увеличаването на размера на минималната пенсия, което се
предлага от управляващите, е грешна и неадекватна политика.
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„Минимална пенсия въобще не трябва да има – пенсията е такава, какъвто е осигурителният принос. Ако някой е с много
малка пенсия – тогава влиза в сила социалното подпомагане. Грешна политика е и увеличаване на минималната работна
заплата при ръст на безработицата и спад на БВП“, посочи още Васил Велев.
Според Велев, ако новият държавен дълг ще се харчи за пенсии и за заплати, това също не е добра политика, защото „ще
отидем към гръцки сценарий“.
Припомняме, че още през септември работодателите се обявиха против вдигането на минималната работна заплата,
която трябва да се повиши с 40 лева от 1 януари 2020 г. Пандемията и свързаната с нея безработица свиват печалбите и
парите за инвестиции, а производителността на труда също намалява. Затова бизнесът иска минималната заплата да
бъде замразена. Искането за замразяване на минималната заплата за цялата 2021 г. не е искане, а икономическата
логика, заяви тогава пред Нова телевизия Васил Велев.
Той обясни, че тазгодишният ръст на минималната работна заплата от близо 10% е бил направен при прогноза, че ще
имаме над 3% ръст на БВП за 2020 г.
Досега обаче е отчетен спад за второто тримесечие от 8,5% спрямо второто тримесечие на 2019 г., а прогнозата на ЕК за
цялата година е за спад от над 7%. Европейската комисия смята, че догодина европейската икономика няма да се
възстанови напълно, т.е. тази година ще слезем до нивото на 2017-2018 г. като БВП, заключи Велев.
По негови думи, когато има криза и ръст на безработицата, разумното действие е да не се увеличава минималната
заплата, за да могат да бъдат наемани по-лесно безработните и нискоквалифицираните работници. На Балканите има и
по-ниски заплати от българските.
Според шефа на АИКБ, ако се замрази минималната работна заплата, ще се помогне на 100 000 души, които в момента са
на пазара на труда. Велев отбеляза, че в момента се наблюдава ръст на средната работна заплата. Той обаче бил
механичен, защото при криза се съкращават най-напред нискоквалифицираните работници и тези с лоши трудови
навици.
В. Сега
√ Бизнесът зове да няма затваряне на градове и забрана за пътувания
Бюджет 2021 трябва да е с нисък дефицит, за да не се налага вдигане на данъци, предупреждават
работодателските организации
Работодателски организации призовават правителството да не прибягва до повторно затваряне на населени места
заради COVID-пандемията, защото това ще затрудни придвижването на работна ръка и товарните превози. "До подобни
крайни мерки не трябва да се стига, защото ще срине БВП", заяви Васил Велев, председател на Асоциациата на
индустриалния капитал в България (АИКБ).
Според АИКБ спадът на икономиката тази година ще бъде между 3.5 и 5.5% в зависимост от това до каква степен ще се
разрази втората Covid-вълна и този спад няма да бъде компенсиран през 2021 г.
"Затова в Бюджет 2021 г. трябва да се поставят добри предпоставки за развитие, така че в състезанието с другите страни
България да се върне в по-добри позиции след кризата", коментира пред БНР Велев. Такива предпоставки са поактивни мерки за подкрепа на заетостта и доходите на работещите, както и за подкрепа на инвестициите в икономиката.
Като напълно грешни и неадекватни обявяват работодателите мерките на правителството за повишаване на
минималната работна заплата от догодина, както и повсеместното вдигане на възнагражденията в държавната и
общинската администраци и увеличението на пенсиите.
"Бюджет 2021 ще е специфичен не само заради пандемията, но и заради изборите", заяви за "Сега" Цветан Симеонов,
председател на Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Заради това и опасенията са, че ще сме свидетели на
прекомерно раздуване на разходите.
"Не е редно в ситуацията, в която бизнесът се бори за оцеляването си и за запазване на работните места, да се правят
увеличения и то с 30% на редица държавни и общински структури. Това не само, че поставя под натиск частния сектор, но
и не кореспондира адекватно с натовареността на служителите в държавната администрация. По нищо не личи в
обслужването на бизнеса и гражданите от администрацията, което да е основен фактор за вдигането на
възнагражденията", коментира Цветан Симеонов, който неотдавна определи поговолното вдигане на парите за
администрацията като "пир по време на чума".
От търговско-промишлената палата изчисляват, че увеличението на минималната работна заплата с 6,6% от следващата
година ще доведе до среден ръст на минималните осигурителни прагове с около 4,5% във времена на неясна за бизнеса
картина и перспектива.
За поредна година работодателите критикуват правителството, че липсва обещаният механизъм за изменението на
минималната заплата и премахването на минималните осигурителни прагове, които във време на криза се
явявали допълнителна тежест за бизнеса.
Бизнесът е против всякакво увеличение на налози догодина, както и промени в данъчната система, която според тях е
доказала, че функционира добре. А тъй като застоят и затрудненията на фирмите ще продължат и догодина, от
БТПП предлагат в бюжета да се предвиди известно отлагане във времето на плащането на някои данъци.
В същото време от АИКБ се обявяват против лансираната от някои икономисти идея за освобождаване от данък печалба
в условията на криза. "Това няма да подкрепи най-силно засегнатите от кризата фирми, тъй като нямат никаква печалба.
Обратното, означава по-малко данъчни постъпления в бюджета и оттам по-слаби възможности за подкрепа. В същото
време би облагодетелствало компании, които са получили държавна подкрепа по линия на обществени поръчки или
монополно положение", коментира Васил Велев.
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Работодателските организации са разтревожени и за какво ще се изхарчи новият държавен заем от 5 млрд. лв. Сумата е
доста по-висока, отколкото е необходима за покриване на очаквания дефицит от 3.5 млрд. лв. тази година, няма и
големи разходи за покриване на стари задължения. "Ако ще е за по-високи пенсии и за заплати, това също е грешна
политика. При спад на икономиката и ръст на тези разходи с бързи крачки „ще отидем към гръцки сценарий“,
предупреди Васил Велев. "Надявам се, че няма да се използва и за оръжейни разходи. Няма причина в тази криза да
финансираме чужди икономики с подобни сделки", коментира още той.
Балансиран бюджет или с нисък дефицит - за това настояват работодателските организации. "Защото после ние сме тези,
които ще платим сметката чрез нови или увеличаване на съществуващи данъци", посочи Цветан Симеонов. Според него,
ако основните макроикономически индикатори останат стабилни, това ще е добър сигнал и за инвеститорите. А
държавният дълг трябва да остане на ниски нива и да останем сред лидерите по този критерий в ЕС.
ПРОГНОЗА
Правителството запазва очакването си от април за 3% спад на БВП през 2020 г. в есенната си макроикономическа
прогноза, публикувана от финансовото министерство във вторник. През 2021 г. се очаква растежът на икономиката да
бъде 2.5%, което е под предкризисното ниво от 3.4% през 2019 г.
Потреблението на домакинствата ще се възстанови и ще надмине нивата от 2019 г., подкрепено от повишението на
заетостта и разполагаемия доход, посочва финансовото министерство. Спадът на инвестициите обаче ще продължи,
макар с по-бавен темп. Очаква се благоприятно развитие в основните ни търговски партньори, което ще доведе до пълно
възстановяване на износа на стоки през 2021 г. Прогнозата е той да нарасне с 5.6% и да надвиши нивото си от 2019 г. по
постоянни цени.
Средногодишната безработица за 2020 г. се очаква да бъде 5.6%, което е с 0.6 пр.п. по-ниско от стойността в пролетната
прогноза. През 2021 г. се очаква безработицата да намалее до 5.2%.
Средногодишната инфлация за 2020 г. се прогнозира да бъде 1.4%, а през 2021 г. да се ускори до 2.1%.
Мениджър
√ Какво ще се случи с икономиката ни по време на кризата?
Какво ще се случи с икономиката ни по време на кризата и каква зима ни очаква? Темата събра в ефира на Нова
телевизия финансиста Любомир Дацов и председателя на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.
"За да се прецени дали едни мерки са адекватни и на място, трябва да имаме общата представа. Нямаме такава
публикувана правителствена икономическа рамка. Може би ще бъде публикувана след няколко дни, тъй като бюджетът
до края на месеца трябва да бъде внесен в парламента. Всички тези плащания са разходи, които не са насочени с точно
определена цел. Това, за него, означава, че правителството си представя възстановяване на икономиката между 3-4%
през следващата година и кризата да е отминала. Това са параметри на оптимизма", обясни Любомир Дацов.
Тезата му подкрепи и председателят на АИКБ. "Тези пари ги няма и няма да бъдат произведени през следващата година.
Тази година имаме значителен БВП – ние го прогнозираме между 3,5 до 5,5%. Тези няколко милиарда в повече разходи
ще доведат до дефицит в бюджета, което ще доведе до заем", каза Васил Велев. Според него сегашният заем ще стигне,
ако не се прибегне до превъоръжаване и няма други непредвидени разходи. За него редица от тези увеличени разходи
са погрешни и се правят по неправилен начин.
Според Васил Велев, рязкото увеличаване на минималната пенсия обезсмисля осигуряването върху реалните доходи.
Това е ясен сигнал – осигурявай се на минимална заплата, защото накрая ще получаваш една и съща пенсия.
"Минимална пенсия въобще не трябва да има, пенсията е такава, за колкото си се осигурил. Когато пенсията е толкова
малка, че не може да се живее нормално с нея, тогава влиза в сила социалното подпомагане", обясни Велев.
"Това, че се подпира най-ниската пенсия отдолу и тя се увеличава, това води до номинално изменение на пенсиите за
следващата година до 7%. Смятате ли, че това е нормално?", попита финансистът Любомир Дацов.

Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ Финансовото министерство очаква 3-процентен спад на икономиката ни за 2020 г.
Очаква се през 2021 г. растежът на БВП да бъде от 2,5%, като икономиката няма да достигне своето предкризисно
равнище от миналата година
Финансовото министерство прогнозира спад на икономиката на България от 3 на сто през 2020 г. Това се посочва в т.нар.
"есенни" макроикономически прогнози на Министерството на финансите, представени във вторник.
Разпространението на коронавируса от началото на 2020 г. предизвика сериозен икономически шок в световен план и в
Европа през второто тримесечие на годината. Икономиката на България също бе засегната, но реалният спад на БВП
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както през второто тримесечие, така и през първото полугодие на 2020 г., не бе толкова значителен, колкото средния за
ЕС, отбеляза Министерството на финансите.
Според него през второто полугодие се очаква частично подобрение на икономическата активност в страната. То се
изразява в забавяне на спада при потреблението на домакинствата, а публичните разходи за потребление и инвестиции
ще имат положителен импулс за БВП.
Общият принос на външния сектор към БВП за 2020 г. ще бъде почти неутрален, прогнозира МФ и добавя, че през 2021 г.
се очаква растежът на БВП да бъде от 2,5%, като икономиката няма да достигне своето предкризисно равнище от 2019
година.
Средногодишният спад на заетостта през 2020 г. се очаква да бъде около 2,6%, а коефициентът на безработица - 5,6 на
сто.

Правителството предприе редица мерки за ограничаване на негативните ефекти от Covid-19, като в областта на пазара на
труда мярката 60/40 дава положителни резултати и ограничава нарастването на безработните, посочва МФ и добавя, че
заплащането на труда се очаква да нарасне с 5% през 2020 г., а през следващата година то ще се ускори както от частния
сектор, така и от планираното увеличение на доходите в публичния сектор.
Средногодишната инфлация за 2020 г. се прогнозира да бъде 1,4%. През следващата година нейната динамика ще е
зависима от възстановяването на международните цени на суровините и на цените на петрола.
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В "есенния" доклад на финансовото министерство също така се посочва, че увеличената несигурност през 2020 г. се
отразява в по-висока склонност към спестяване, отлагане на разходи за дълготрайни стоки и в по-ниско търсене на
кредити. Нарастването на вземанията от предприятия се очаква да бъде 0,6%, а от домакинствата - 5 на сто през тази
година. През следващата година търсенето на кредити ще се ускори, но при фирмите то ще бъде по-слабо изразено,
поради очакваната за все още слаба инвестиционна активност в частния сектор.
В краткосрочен период рисковете пред прогнозата са отрицателни, посочва МФ и допълва, че икономическото развитие
зависи от динамиката на епидемичната обстановка както в страната, така и в глобален план, като все още не се очертава
устойчиво решение за справяне с пандемията.
Като част от тази "есенна" прогноза е разработен алтернативен макроикономически сценарий с по-неблагоприятна
динамика на външната среда през 2020 и 2021 г.
Резултатите от тази симулация показват влошаване на общата динамика на БВП, като реалните изменения през 2020 и
2021 г. ще бъдат по-ниски, съответно с 2,2 и 4,3 процентни пункта спрямо базовия сценарий. През целия прогнозен
период равнището на БВП по текущи цени ще бъде по-ниско спрямо базовия сценарий, прогнозира МВФ.
√ България заделя 4,5 млрд. лева за енергийна ефективност до 2025 г.
Парите ще дойдат по програмата за възстановяване, по която България може да получи 6,2 млрд. евро от ЕС,
обясни Томислав Дончев
До 2025 година България ще отдели 4,5 млрд. лева за мерки за енергийна ефективност, съобщи в ефира на "Нова
телевизия" зам.-председателят Томислав Дончев. Средствата ще дойдат от схемата за възстановяване и устойчивост, по
която страната ни трябва да получи 6,2 млрд. евро.
Това е нов инструмент, предвиден за възстановяването на европейската икономика след COVID, а одобрението на
програмата още не е одобрено. Парите трябва да бъдат изразходвани до 2025 година.
Инвестициите в енергийна ефективност няма да бъдат насочени само за саниране, а и за иновативни проекти, като
например отопление с термопомпи, или изграждане на соларни панели на покривите на обществени сгради,
включително и училища и детски градини.
Със средства от тази нова програма ще бъдат финансирани проекти за енергийна ефективност в индустрията, която е
силно енергоемка и потребява три пъти повече енергия за единица продукция спрямо европейските си конкуренти.
За наука и иновации са предвидени поне 2,3-2,4 млрд. лева, допълни още вицепремиерът.
"За да получим тези средства България съвсем скоро трябва да представи план, който да бъде одобрен", заяви Томислав
Дончев и допълни, че получаването им ще бъде обвързано с изпълнението на определени критерии.
Вицепремиерът беше категоричен, че пари от ЕС няма да бъдат спирани заради политически скандали на фона на
нагласите на гражданите в общността да бъдат спирани европейски средства при неизпълнение на основни европейски
ценности, като например върховенство на закона. Преди дни ново анкетно проучване, поръчано от Европейския
парламент, показа, че почти осем от всеки десет респонденти (77%) в целия ЕС подкрепят идеята, че ЕС трябва да
предоставя средства на държавите членки само при условие че националното правителство прилага принципите на
правовата държава и демокрацията.
До края на октомври България ще представи и оперативните програми за новия период (2021 - 2027 година). Там
страната ни очаква около 9 млрд. евро по кохезионните фондове и 2 млрд. евро от Общата селскостопанска политика.
На този етап не са защитени средствата не само по фонда за възстановяване, но и по Фонда за справедлив преход, чиято
стойност е 1,2 млрд. евро. Тази програма трябва да подкрепи енергийната трансформация, за да бъдат изпълнени целите
за въглеродна неутралност.
По повод скандала с поставянето под карантина на президента Румен Радев Дончев беше категоричен, че няма "опит за
политическа карантина". Въпрос на лична отговорност е да бъдат изпълнени предписанията на властите за поставяне под
карантина, допълни още вицепремиерът.
√ САЩ разширяват санкциите срещу „Северен поток 2“
Мерките засягат всички кораби, полагащи тръби на най-малко 100 фута под морското равнище за „Северен поток
2“, „Турски поток“ или всеки нов подобен проект
Държавният департамент на САЩ разшири обхвата на наказателните мерки срещу газопровода "Северен поток 2" и
предупреди компаниите, участващи в неговото изграждане, че са изправени пред санкции, ако не прекратят дейностите
си в рамките на 30 дни.
Новите насоки разширяват тълкуването на Държавния департамент на Закона за защита на енергийната сигурност на
Европа (PEESA) от 2019 г., като се фокусират върху плавателните съдове, полагащи тръби на най-малко 100 фута под
морското равнище за „Северен поток 2“, „Турски поток“ или всеки друг подобен бъдещ проект. От институцията добавят,
че компаниите, предоставящи „съоръжения за модернизация или инсталиране на оборудване за тези плавателни
съдове“, или финансиране за такава работа също са изправени пред потенциални санкции, съобщава S&P Global Plastts.
"Държавният департамент и Министерството на финансите са готови да използват пълния набор от санкционни средства,
за да спрат строителството на тези тръбопроводи", изтъкват от Държавния департамент.
В насоките се казва, че САЩ няма да налагат санкции на онези, които нарушават закона, „ако тези лица незабавно се
ангажират и приключат в рамките на 30 дни подобни дейности“.
Кевин Бук, управляващ директор на ClearView Energy Partners, заяви, че макар най-новите насоки да могат потенциално
да доведат до задължителни санкции срещу „Газпром“ или други ключови дъщерни дружества, съгласно закона PEESA,
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"ние вярваме, че администрацията на Тръмп може да използва същите тези насоки за освобождаване на PEESA от
прякото конфронтация".
„Според нас новият закон за санкциите, който вероятно ще се появи от Капитолийския хълм до края на годината, може
да разшири днешното тълкуване на PEESA“, добавя Бук в бележка до клиенти.
Той заяви, че последните действия на Държавния департамент може да са били подтикнати от очевидни модернизации
на руския кораб за полагане на тръби „Академик Черский“, които ще му позволят да завърши строителството на „Северен
поток 2“ без подкрепата на други плавателни съдове.
"Това модернизиране в средата на морето изглежда отразява нежеланието на германските участници да рискуват
налагане на американски санкции, като улесняват модернизирането", посочва още Бук.
Понастоящем „Академик Черский“ е дебаркирал в Балтийско море край бреговете на Калининград. Той се е преместил
от германското пристанище Мукран - където остава почти пет месеца - на 1 октомври, според програмата за
проследяване на корабите cFlow на S&P Global Platts.
Други кораби - считани за потенциални помощни кораби - са влизали и излизали от пристанището,
включително плавателният съд „Иван Сидоренко“, който сега е в пристанището в Калининград.
Решението на американските власти беше предшествано от изказването на германския външен министър Хайко Маас,
който категорично заяви, че Германия няма да се откаже от газопровода и той ще бъде завършен.
Остава да се положат малко над 150 км от „Северен поток 2“ в датски и германски води, но на фона на все по-запаления
политически дебат остава неясно как и кога ще бъде завършен газопроводът.
Търканията между Русия и САЩ заради проекта продължават, особено след отравянето на руския опозиционен политик
Алексей Навални на 20 август.
БНР
√ НОИ утвърди проектобюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Надзорният съвет на Националния осигурителен институт утвърди проекта на Закон за бюджета на държавното
обществено осигуряване (ДОО) за 2021 година. В него са отразени параметрите на социално-осигурителни политики в
страната.
От първи януари минималната пенсия е предвидено да се е увеличи на 300 лева, максималната - на 1440 лева. Всички
останали пенсии ще се увеличат с 5% от 1-ви юли.
От януари до март всички пенсионери ще получават добавка от 50 лева.
От близо 15 милиарда лева общ бюджет, НОИ ще плати за пенсии 12.8 милиарда лева. Завишени, спрямо тази година, са
средствата за обезщетения, безработица и за болест и майчинство. По план продължава повишаването на възрастта и
стажа за пенсиониране.
Предстои съгласуването на проектозакона в Националния съвет за тристранно сътрудничество, приемането му от
Министерския съвет и окончателното му гласуване в Народното събрание.
√ Законите за шума и за виното на дневен ред в НС
Депутатите ще разгледат днес промени в Закона за защита от шума в околната среда, предложени от правителството.
Поправките са свързани с редица евродирективи и осигуряват достъп на гражданите до данните за шума в околната
среда. Промените гарантират, че данните за шума в околната среда ще бъдат достъпни за хората, както и информацията
за вредните ефекти за човешкото здраве. Ще бъде осигурено достатъчно време за провеждането на обществени
консултации при изготвянето на всички планове за действие към т. нар. шумови карти. Информация от тях ще се изпраща
на Европейската комисия и ще се предава само по електронен път в задължително хранилище на данни.
Депутатите ще разгледат още предложения от кабинета нов Закон за виното и спиртните напитки. Необходимостта от
новия нормативен акт е свързана с изпълнение на препоръки на Европейската комисия по отношение на разпоредби,
които водят до разминаване между действащото право на Европейския съюз и настоящия закон у нас.
Текстовете определят условията и реда за производство, преработка, търговия и контрол на гроздето за вино и спиртни
напитки.
Регулира се и статутът на лицата, които произвеждат и предлагат винено грозде и лозаро-винарски продукти, както и
плодови вина и оцет.
Установяват се също специфични определения и изисквания за ракия мастика и дестилати.
Очакванията от новия закон са прозрачност и конкуренция на пазара при производството на спиртни и винени напитки и
край на нелоялните практики.
√ ООН: Бавно възстановяване на световната търговия, но при несигурни перспективи
Световната търговия се очаква да спадне със 7% до 9% през 2020 г. спрямо предходната година въпреки признаците на
крехко възстановяване, водено от Китай през третото тримесечие, се посочва в доклад на ООН, публикуван в сряда и
цитиран от Ройтерс.
Никой регион по света не беше пощаден от спада с близо 19% в глобалната търговия през второто тримесечие, когато
пандемията от Covid-19 засегна силно всички икономики, отбелязва в своя доклад Конференцията на ООН за търговия и
развитие (UNCTAD).
В същото време обаче световната търговия се е възстановила до известна степен през третото тримесечие, като UNCTAD
отчита по-скромно понижение с 4,5% спрямо същия период на 2019 г.
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"Търговията с домашно офис оборудване и медицински консумативи се увеличи през третото тримесечие, като силен
ръст беше отчетен и в текстилния сектор, но търговията в автомобилния и енергийния сектор отслабна допълнително",
заяви Конференцията на ООН за търговия и развитие.
В предварителната прогноза на UNCTAD, годишното нарастване на търговията през четвъртото тримесечие на 2020 г. се
очаква да бъде с 3% по-слабо спрямо предходната година, но в доклада се посочва, че продължава да съществува
несигурност с оглед на развитието на коронавирусната пандемия.
Ако пандемията се възроди през следващите месеци, това може да доведе до влошаване на обстановката за
управляващите по света и до внезапно увеличаване на политиките за ограничаване на търговията, се казва още в
съобщението.
Според UNCTAD китайският износ се е възстановил силно през третото тримесечие след спада през първите месеци на
пандемията и отчете годишен темп на растеж от близо 10%.
"Като цяло нивото на китайския износ за първите девет месеца на 2020 г. беше съпоставимо с това за същия период на
2019 г.", заявиха от търговската организация на ООН.
В съобщението също така се казва, че китайското търсене на вносни продукти се е възстановило след спада през второто
тримесечие на 2020 г. за разлика от други големи икономики
Агенция Ройтерс напомня, че по-рано този месец Световната търговска организация повиши прогнозата си за търговията
със стоки поради наблюдаваното подобрение от юни насам и вече очаква спад в световната търговия с 9,2% в рамките на
настоящата година.
За 2021 г. обаче СТО очаква по-сдържан отскок в световната търговия, тъй като въвеждането на допълнителни
блокировки и противоепидемични рестрикции заради втора вълна на коронавирус представляват ясен риск в бъдеще.
Сега
√ Ще сменим ли армията от икономисти с инженери
МОН успя да събуди интереса на младежите към техническите специалности - даже разкрива допълнителни места
по някои от тях
Къде дистанционно, къде присъствено, университетите възстановиха работния си режим и макар да привлича по-малко
внимание от училищата и детските градини, академичната година вече е в третата си седмица. Сложните правила за
учене в условията на пандемия изместиха фокуса от реформата, която от няколко години постепенно изменя облика на
висшето образование у нас. С моделиране на приема, намаляване на местата за първокурсници и финансови стимули,
просветното министерство се стреми да насочи желанията на младежите от професии с голямо насищане на трудовия
пазар към професии, които от години страдат от дефицит на кадри. Какво е измерението на тези промени тази година?
7000 първокурсници по-малко
Без особени сътресения в последните години МОН постигна значително намаление на местата за първокурсници. През
2015/2016 г. те бяха 58 000, а тази година намаляха до 36 729 (с 5000 по-малко от приема през 2019 г.). В крайна сметка
са запълнени 34 000 места, т.е. за една година намалението е с близо 7000 първокурсници, показват данни, които
министерството предостави на в. "Сега". Това е изпълнението на приема към 30 септември, т.е. възможно е част от
местата да са запълнени. Студентите, които се записват през октомври обаче, като магистри, докторанти и т.н. не са
толкова много, че да повлияят драстично на общия пейзаж. Остава да се надяваме, че това количествено намаление
води до по-качествена селекция на входа на университетите.
Повече технологии, по-малко икономика
Известно е, че пазарът на труда е пренаситен с кадри от професионални направления, които доскоро бяха популярни
сред студентите - икономика, администрация и управление, туризъм. При тях са и по-сериозните намаления. Приемът в
направление икономика се свива с 30.2% - утвърдените места са намалени от 4586 през 2019/2020 г. на 3200 през
2020/2021 г. По-малко са планираните места и в професионалните направления туризъм - от 766 през м.г. на 500 т.г.,
администрация и управление - от 935 на 769, право - от 953 на 905. По-малко са планираните места за национална
сигурност и химични технологии, както и за още доста други направления - психология, социални дейности, история,
политически науки и др.
Повече места пък са отпуснати в направленията здравни грижи, растителна защита, проучване, добив и обработка на
полезни изкопаеми, металургия и теория и управление на образованието. Във връзка със засиления интерес към няколко
от приоритетните професионални направления, по които обучаваните студенти няма да заплащат семестриални такси от
учебната 2020/21 г., предстои Министерският съвет да разгледа предложение за увеличаване на местата за прием по тях
- очаква се местата в направление енергетика да се повишат от 500 на 550, в материали и материалознание - от 150 на
180, а в химични технологии - от 350 на 420. Предвижда се още увеличаване в направление здравни грижи за обучение
по специалностите от регулираните професии помощник-фармацевт в Тракийския университет - Стара Загора, и лекарски
асистент в Русенския университет "Ангел Кънчев".
Любопитно е какво се случва с някои конкретни направления, обявени за приоритетни от държавата. При педагогиката
данните план-приемът се увеличава постъпателно - от 2696 през 2015 г. на 3161 през 2019 г. Учудващо, но през тази
година приемът е намален - на 2957 студенти, а са приети 2947. Ако сравним реализирания прием, то тази година
кандидат-педагозите са с 221 души по-малко. Това може да изглежда странно на фона на глада за учители, но недостигът
е най-голям при учителите по конкретни учебни предмети, каквито подготвя друго професионално направление педагогика на обучението. При него планираните места също са намалени - от 2455 на 2299, но пък реално заетите места
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тази година се увеличават - до 30 септември са приети 2274 студенти при 2120 за м.г., което е малка, но все пак
обнадеждаваща стъпка.
При математиката нещата все така стоят на минимума - въпреки, че държавата всяка година увеличава приема - от 291
бройки през 2015 г. на 324 през 2019 г., те все не успяват да се запълнят. Тази година план-приемът бе намален, вероятно
именно заради липсата на интерес, и въпреки че той не е запълнен изцяло, то студентите се увеличават и вече са 225 при
176 преди година.
С малко повече приети студенти могат да се похвалят и направленията физически науки и химически науки, въпреки че
утвърденият прием при тях за т.г. пак е по-нисък от м.г. Първокурсниците по физически науки в момента са 263-ма,
докато м.г. са били 252-ма, а тези, избрали химически науки, са 349, докато година по-рано са били 294-ма.
Без интерес
На фона на тези обнадеждаващи данни, все още има приоритетни направления, които трудно привличат студенти. В
защитената специалност хидростроителството например, която студентите могат да учат без заплащане, т.г. са записани
25 младежи при планирани 35, т.е. приемът е реализиран на 71%. При направление проучване и добив на полезни
изкопаеми, което е особено перспективно, кандидатите продължават да са малко - от възможност за 198 студенти м.г. са
приети 163-ма, а тази година при планове за 200, приетите са 117, или едва 59% реализиран прием. Изключително малко
са и кандидати да учат металургия - към момента за т.г. в това направление са се записали само 25 младежи при
планирани 75, или едва 33% реализиран прием, което е най-ниският от всички професионални направления.
Недостатъчен е реализираният прием още в специалностите корабоводене, корабни машини и механизми, направление
теория на изкуствата и др.
Нулева година
Тази учебна година не са утвърдени места за прием в 6 професионални направления, които се изучават в 9 висши
училища, тъй като не отговарят на нормативната методика за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите
студенти и докторанти, показват данните на МОН. Това са администрация и управление в Лесотехническия университет и
в Химикотехнологичния университетт, политически науки във Великотърновския университет, туризъм в Лесотехническия
и в Пловдивския университет, икономика в Университета по хранителни технологии в Пловдив, обществено здраве в
Софийския у-т, както и национална сигурност във Великотърновския и Русенския университет.
По-високи заплати
От втория семестър на академичната 2020/21 година с новия бюджет за системата на висшето образование се очакват и
по-високи заплати за университетските преподаватели. Това е възможно благодарение на една от последните промени в
закона за висше образование, регламентиращи минимална заплата за академичната длъжност "асистент". Очаква се тя
да стане не по-малка от 1300 лв.
В УНСС например в момента минималната заплата на асистент е 1100 лв. "Вероятно след увеличението тя ще стане 1300
лв. Това ще доведе до увеличението на заплатите със 150-200 лв. на главните асистенти, доцентите и професорите",
коментира ректорът на най-големия ни икономически университет проф. Димитър Димитров. "Във Великотърновския
университет асистентската заплата е 756 лв. Ако тя стане 1300 лв., това значи, че ще стане по-висока и от професорската,
която при нас е 985 лв.", казва обаче проф. Христо Бонджолов, ректор на Великотърновския университет. Според него
освен за преподавателите средства трябва да се предвидят и за увеличение на заплатите на служителите, т.е. ще е нужна
по-висока сума от обявените за момента 50 млн. лв.
В СУ основната заплата за академичната длъжност „асистент“ в момента пък е 920 лв. "Това е значително по-малко от
заплатата на един начинаещ учител, която от 1 януари ще достигне 1260 лв. Всъщност учителската заплата е дори повисока от основната заплата на професор в Софийския университет, която е 1200 лв. Правителството полага усилия да
преодолее тези диспропорции, които са резултат на това, че през последните 4 г. бюджетът за училищното образование
нарастваше с по-бързи темпове от бюджета за висше образование", коментира ректорът на СУ проф. Анастас Герджиков,
според когото минималната асистентска заплата не бива да е по-ниска от заплатата на начинаещ учител. "Ние не знаем
каква минимална заплата ще одобри МС, поради което не знаем какви средства ще бъдат необходими, нито дали ще
бъдат осигурени изцяло. По груби сметки само за Софийския университет са необходими поне 12-13 милиона лева
допълнително", изчислява ректорът.
Според доц. Лили Вълчева, председател на синдикат "Висше образование и наука" (ВОН-КНСБ), асистентската заплата не
бива да се сравнява с учителската, а следва да бъдат отчетени много други фактори като увеличената минимална
работна заплата за страната, осигуровките за работещите в системата на образованието, дължимия данък, издръжката на
живот и т.н. Според изчисления на синдиката за увеличение на заплатите на всички преподаватели - от асистенти до
професори, ще са необходими около 62.6 млн. лв. Това налага към обещаните от правителството 50 млн. лв. да бъдат
добавени още 12.6 млн. лв.
Предпазливо начало
Повечето университети запазиха мястото на дистанционното обучение и в началото на новата академична година. Едни
от най-строгите мерки са в Софийския университет. Най-старото ни висше училище затвори достъпа до сградата си за
външни посетители, отмени всички масови мероприятия, въведе маски не само за преподаватели, но и за студенти в
аудиториите, които стоят на университетските банки през един, наложи и 28-дневна карантина за заразени с COVID-19 двойно по-дълга от официално установеното у нас и т.н. Деканите на факултети избират начина на обучение - онлайн или
присъствено, с готовност за спешно преминаване към обучение от разстояние.
В УНСС лекциите на студентите от първи и втори курс за всички специалности вече се провеждат в смесена форма:
студентите с четни факултетни номера се обучават присъствено през четните седмици (според годишния календар), а
студентите с нечетни факултетни номера - онлайн. Всяка седмица "четните" и "нечетните" студенти сменят местата си.
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Преподавателите изнасят лекциите си присъствено, като ги споделят и онлайн. Лекциите по учебни дисциплини с
упражнения за 3-и и 4-и се провеждат онлайн. Някои от лекциите се провеждат в други университети в Студентския град,
за да могат студентите да бъдат на 1.5 метра дистанция.
Великотърновският университет започна академичната година със смесена форма на обучение. 4500-те първокурсници и
студентите в бакалавърска степен учат присъствено, а при магистрите 2/3 от занятията са онлайн. Вузът все още се търси
решение за практиките на студентите от педагогическите специалности, защото поне засега кандидат-висшистите няма
да влизат при учениците и децата в детските градини и училищата.
В Шуменския университет студентите от първи курс учат присъствено, а тези от 2-ри до 5-и курс - онлайн чрез
университетската платформа за обучение в електронна среда, като имат и присъствени дни за консултация с всеки
преподавател. Пловдивският университет също дава право на отделните факултети да изберат формата на обучение
съобразно броя на студентите и капацитета на залите. В най-голямото ни техническо висше училище - ТУ-София, учебните
занятия са присъствени при стриктно спазване на изискванията за носене на лични предпазни средства, физическа
дистанция и извършване на периодична дезинфекция.
√ НАП даде малка отсрочка за данъчните декларации
Данните за доходите от наеми, ренти и дивиденти за третото тримесечие могат да се подават до 2 ноември
Предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица (извън тези по трудов договор),
тази година ще могат да подадат декларациите за дължимите данъци до 2 ноември, съобщи НАП.
По принцип срокът е 31 октомври, но тази година краят на месеца съвпада с края на седмицата. И тъй като последните
два дни се оказват събота и неделя - неработни, данъчните отпускат два допълнителни дни за декларирането.
До 2 ноември трябва да се заяват пред НАП и доходите от наем, от друга стопанска дейност и за паричните доходи от
други източници, и данъкът върху тях, дължим за третата четвърт на годината.
От приходната агенцията подчертават, че
- декларацииите по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и по чл. 201, ал. 1 от
Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) се подават в сроковете за внасяне на дължимите данъци,
- авансовият данък за доходите от наем, от друга стопанска дейност и за паричните доходи от други източници, удържан
върху доходи, изплатени през третото тримесечие на 2020 г., също се декларира в срок до 2 ноември 2020 г.,
- формулярът се подава и от физически лица, ако предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода, не
е задължено да удържа и съответно да внася данък,
- дължимите данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е придобит доходът,
като за доходи от наем или от друга стопанска дейност, придобити от физическите лица през третото тримесечие на
годината, срокът съответно е 2 ноември 2020 г.,
ВНИМАНИЕ!
Декларация за дължими данъци се подава и за: окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни
физически и юридически лица (например върху възнаграждения за технически услуги, доходи от лихви, авторски и
лицензионни възнаграждения и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни
дялове, разпределени на местни и чуждестранни физически лица, на чуждестранни юридически лица (в случаите, когато
данъкът е дължим) и на местни юридически лица, които не са търговци, включително общини.
√ Правителството обещава изливане на пари и за бизнеса
До момента едва 528 фирми са получили "евтини" кредити, гарантирани от ББР
Правителството отправи поредна порция обещания за финансиране на пострадалия от коронакризата бизнес.
Зам.-министърът на регионалното развитие Деница Николова обяви, че грантове от еврофондовете ще има за
хотелиерския бизнес, за балнео- и спа курортите и за културния туризъм, но през новия програмен период на
оперативните програми - 2021-2027 г.
"Туризмът ще е сред основните приоритети на новата оперативната програма "Развитие на регионите" с общ бюджет от
1.483 млрд. евро, като ще разчитаме на сектора да повлияе положително в развитието на малките населени места,
където има най-големи дисбаланси“, заяви Николова на форум в Сандански, организиран от Българския съюз по
балнеология и СПА туризъм.
Зам.-министърът увери, че в страната нямало да остане населено място без достъп до еврофинансиране и всички
туристически общини трябва да подготвят проектите си.
Туризмът е сред най-пострадалите от коронакризата сектори и още от началото на пандемията се оплаква от
неадекватни антикризисни мерки от страна на правителството. Тези дни туроператори и туристически агенции поставиха
въпроса за ограничения достъп до евтините кредити, гарантирани от Българската банка за развитие. Фирмите в бранша
посочиха, че заемите, които им предлагат търговските банки, са с лихви надхвърлящи стандартните.
Министърът на икономиката Лъчезар Борисов побърза да обяви, че ще предложи ускоряване и разширяване на
програмата на ББР за подкрепа на ликвидността на малките и средните предприятия, пострадали от извънредната
ситуация и СOVID-пандемията.
Едва 538 фирми са получили до момента заеми, гарантирани от държавната ББР. Усвоената сума е 75.5 млн. лв. при
одобрени за тази цел 500 млн. лв.
Други 200 млн. лв. бяха наляти от правителството в ББР за безлихвени кредити за граждани - работещи, принудени да
излязат в неплатен отпуск, както и самоосигуряващи се, останали без работа заради ограничителните мерки срещу
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разпространението на заразата. От тези кредити до момента са се възползвали над 19 800 души, а общата използвана
сума е 83 млн. лв.
Министърът на икономиката Лъчезар Борисов, който е принципал на ББР, е разпоредил да се ускори и
разшири програмата за кредитиране, чийто краен срок изтича в края на годината. По този повод той настоява тя да се
удължи с още шест месеца.
"Преминаваме от епидемиологична към икономическа криза и затова трябва по-ускорено да се усвои капиталът",
посочва министърът. Тепърва обаче неговите препоръки ще се обсъждат в правителството.
На първо място, министър Борисов предлага в програмата за осигуряването на ликвидност да се включат и големите
предприятия - тези, които изпълняват поне две от трите критерия: персонал над 250 души, годишен оборот над 97.5 млн.
лв. и стойност на активите над 84 млн. лв. Освен това министърът предлага да се увеличи максималният размер на
кредита от сегашните 300 000 лева на 1 млн. лева за малките и средните предприятия и на 2 млн. лева за големи фирми.
Има предложение да се даде възможност за по-облекчен процес за преценка от страна на търговските банки относно
установяването на затрудненото положение на фирмите, които да кандидатстват за COVID-кредити. Сега фирмите се
оплакват от прекалено голяма бюрокрация при представянето на документи и финансови отчети.
Мисли се и за облекчаване на изискванията за усвояване на кредитите, като например фирмите да могат да финансират
и инвестиционни проекти, а не само оборотен капитал.
В същото време се предлагат и мерки, които да дадат по-голяма свобода на банките при определянето на нивото на
обезпеченост и нивото на лихвите, така че COVID-кредитите да станат наистина евтини. ББР анализира възможностите за
използване на контра-гаранционния инструмент на Паневропейския гаранционен фонд, което ще позволи подкрепата да
достигне до по-голям брой бенефициенти при подобрените условия, се казва в съобщение на икономическото
министерство.
√ Бюджет 2021 – рекордно харчене и нито една антикризисна мярка
Премиерът Борисов е прав. Очаква ни тежка зима, най-вече заради собствените му политики
Хюстън, имаме проблем. Съдейки по всички новини и изказвания от страна на правителството по темата, изглежда, че
Бюджет 2021 ще е най-разточителният от много време насам. Целият процес по изготвяне на бюджета и дискусиите,
които го обграждат, са изключително озадачаващи за всеки човек с базова икономическа грамотност. Защо в момент на
криза, затруднена бизнес активност, повишен риск от безработица, и свиващи се данъчни приходи се говори почти само
и единствено за социални харчове?
Основните фискални мерки – купуване на гласове?
В таблицата долу можете да видите всички големи фискални мерки, които правителството е обявило, че ще включи в
бюджет 2021 досега. Забележете, че всички са в социалната сфера от разходната страна на бюджета, без изключение.
Няма нито една мярка по отношение на приходната част, по отношение на данъците. Отгоре на това всички разходни
мерки са експанзивни, тоест насочени към увеличаване, а не намаляване на разходите. Вдигане на заплати, вдигане на
пенсии, разширяване на обхвата на социални помощи и т.н.
Основни фискални мерки в Бюджет 2021, обявени досега:

*Това увеличение беше въведено преди няколко месеца, но очевидно важи и за 2021 г.
Източници: Вижте тук и тук
Не се говори за никакви реформи на данъчната система, на регулаторната рамка, никакви реформи, които биха
стимулирали частните инвестиции. Освен ако не броим временното сваляне на ДДС за храни и напитки в заведенията, но
това беше мярка въведена още през тази година. За догодина все още не се предвижда никакво сваляне на данъци, а до
финализирането на бюджета остават броени седмици.
Реформи? Там, където отиваме, не ни трябват
Всъщност, единствените реформи, които се предвиждат от правителството, са такива, които биха му позволили да харчи
повече. По отношение на фискалните правила вече са предложени две ключови промени. Първата касае Закона за
публичните финанси, в частта, която регулира какъв е максимално допустимият размер на бюджетния дефицит. Досега
той беше 2% от БВП, но правителството предлага да се увеличи на 3%. Освен това се предлага и разходването на средства
от Европейския съюз да се извади от разходната част на консолидираната фискална програма. Целта е така да се
заобиколи правилото, което постановява, че държавата не може да харчи повече от 40% от БВП.
Разбира се, разпускането на фискалните правила ни се представя като необходимост в период на необичайни и кризисни
обстоятелства. Казва ни се, че дефицитът трябва да е по-висок, за да може държавата да харчи повече, за да пребори
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пандемията и икономическата криза причинена от нея. Но така ли е наистина? Помислете внимателно за основните
разходни мерки обявени от правителството досега. Според вас коя от тях е директно насочена към борба с конкретните
икономически ефекти от пандемията? Увеличаването на пенсиите и месечните добавки към тях? Не, пенсионерите не са
пострадали от кризата, те няма как да загубят работата си или да им спадне дохода. Те разчитат почти изцяло на
фиксиран доход от държавата, а той е останал непроменен.
Логика всяка тука оставете
Ами социалните помощи? За разширяването на мащаба на детските надбавки се изговори много през последните
седмици, конкретно във връзка със „справедливостта“ на този тип социална помощ. Но логиката и от принципна и от
финансова гледна точка е елементарна. Първо, социалните помощи са за бедните, хората с ниски доходи, а не със
средни и високи такива. Второ, от финансова гледна точка колко съществена помощ ще окажат 40 лв. за семейство с общ
доход 4000 лв. или дори 2000? Пропорционалното увеличение на дохода на такъв тип семейства е съответно 2% и 1% за
едно дете. Тези пари буквално няма да бъдат усетени от тези семейства. Какъв е смисълът тогава и на тях да се дават
тези пари? Особено с оглед на това, че сме в криза, парите в бюджета са кът, а и има далеч по-нуждаещи се домакинства
– тези в състояние на бедност или риск от бедност.
Останаха заплатите на служителите в публичния сектор. Тук, поне в някои отношения, правителството се е опитало да
вкара някакво минимално ниво на логика. Преди няколко месеца се увеличиха заплатите на служители в 34 отделни
администрации, за които управляващите твърдят, че работят на „първа линия“ в борбата с коронавируса. Разбира се,
доколко наистина е така, може да се спори. Малкото логика свършва дотук обаче, защото през 2021 се увеличават и с
20% заплатите в общинските администрации, а с 10% се покачват всички заплати в бюджетната сфера, както се случваше
редовно през всяка от последните няколко години.
Подобна мярка е неразумна дори в периоди на икономически бум, камо ли рецесия. Масовото увеличаване на заплати
на калпак без реформи и без дори никаква приоритизация е изключително порочна мярка, особено в държава с раздута
публична администрация, каквато е България. Кризата и спадът на приходите в хазната можеха да изиграе ролята на
стимул най-сетне да се проведе някаква реформа в това отношение, да се приоритизират дигитализацията на
изключително изостаналия модел на публично управление и съкращаването на броя държавни служители. Уви, случва се
точно обратното.
Криза? Бюджет 2021 признава само избори
Отгоре на всичко това от синдикатите настояват за още по-голямо увеличение на заплатите в публичния сектор, а
служителите на МВР искат допълнително повишение конкретно на своите заплати, иначе ще протестират. Ако това се
случи, правителството е много вероятно да се огъне, предвид протестната и предизборна обстановка в страната. Като
цяло всъщност именно в тази посока са насочени мерките на правителството – към успокояване на съществуващо (или
потенциално) обществено недоволство и, нека си го кажем, купуване на гласове за изборите догодина. Именно
раздудостта на размера на държавния сектор в България го прави толкова потентна банка за гласове. Ако успееш да
осигуриш и симпатиите на пенсионерите си направо фаворит за изборите. Неслучайно почти всички фискални мерки са в
тази посока.
Докато правителството се опитва да си купи гласове, раздавайки пари на пенсионери и държавни служители, частният
сектор, тази част от икономиката, която всъщност произвежда нещо, а не само преразпределя, продължава да страда.
Кризата удари именно работещите в частния сектор. Да сте чули някой държавен служител да е бил съкратен заради
пандемията? Или да му е паднала заплата? Разбира се, че не. Работните места и заплатите в публичния сектор винаги са
много по-устойчиви по време на криза, защото дали те ще намалеят или не, в крайна се влияе най-вече от политически, а
не от икономически фактори.
Частен сектор? Кучета го яли
В частният сектор обаче, когато парите започнат да свършват или просто да намаляват, съкращаването на заплати и
работни места е почти неизбежно. Да не говорим за преустановяването на планирани инвестиции, което е найсъщественият проблем в дългосрочен план. Както повтаряме още от март, когато започна пандемията, антикризисните
икономически мерки трябва да са в тази посока. Стимулирането на инвестициите трябва да е приоритет, защото от тях
зависи и състоянието на пазара на труда – колко работни места има и колко добре платени са.
Уви, бюджет `2021 се очертава като пълно разочарование. Не само че правителството не провежда адекватни политики
за възстановяване, но и раздува разходната част до рекордни размери. И то за социални плащания и заплати, дори не за
инвестиции, които в комбинация с реформи и оптимизации може би биха могли да подобрят продуктивността на
публичния сектор. Премиерът Борисов беше прав като каза, че ни очаква тежка зима. Очаква ни и тежка 2021. Най-вече
заради собствените му политики.
Статията е публикувана на сайта на ЕКИП (Експертен клуб за икономика и политика)
√ Дефицитът за пенсии догодина ще надхвърли 5.6 млрд. лв.
Синдикати и работодатели засипаха с критики бюджета на държавното обществено осигуряване
Дефицитът в пенсионните фондове на държавното обществено осигуряване догодина ще надхвърли 5.6 млрд. лв.
Разходите за пенсии за пръв път ще надминат 12 млрд. лв. Средният размер на пенсията догодина ще достигне 488.97
лв., като номиналното й нарастване спрямо заложеното в тазгодишния бюджет е 18.6% - значително повече отколкото в
предходните години. Това обаче се дължи основно на голямото увеличение на минималната пенсия за осигурителен
стаж и възраст, която при 219.43 лв. преди 1 юли става 300 лв. от 1 януари 2021 г. С 20% се увеличава и максималната
пенсия, която от 1 януари 2021 г. става 1440 лв. при 1200 лв. сега. Всички останали пенсии нарастват само с 5% от 1 юли
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по швейцарското правило. В резултат на тези промени догодина всеки втори пенсионер ще получава една и съща пенсия
от 300 лв., независимо от индивидуалния си осигурителен принос.
Това предвижда законопроектът за бюджет на държавното обществено осигуряване за 2021 г., който бе утвърден днес от
надзорния съвет на НОИ. Синдикатите и работодателите го засипаха с критики, но на всички тях социалният министър
Деница Сачева отвърна, че това са възможностите ни към момента. Тя намира за достатъчно, че се запазва
съотношението между минималната и максималната пенсия, като признава, че пенсията трябва да зависи от
осигурителния принос, но на този етап държавата няма финансовата възможност да преизчисли пенсиите.
Всички работодателски организации протестират срещу запазването на ангажимента да плащат първите три дни от
болничния. Увеличението на тавана на пенсиите се приема с одобрение. "Така се обвързва по-тясно осигурителният
принос на лицата, получаващи по-високи заплати, с размера на получаваната пенсия", коментира пред БНР Димитър
Бранков, зам.-председател на БСК и член на надзорния съвет на НОИ. Бизнесът одобрява и запазването на максималния
осигурителен доход на 3000 лв., но не приема минималната заплата да се увеличава на 650 лв. (това увеличава и
минималните осигурителни прагове), тъй като посочва, че няма ръст на производителността на труда.
Разходите за пенсии се предвижда да нараснат с приблизително 17% спрямо бюджета за 2020 г., докато нарастването в
последните години е 8.5-9%, отбеляза Бранков и нарече това „значителни повишения, които поставят под риск
дългосрочната фискална стабилност на страната“. Той все пак определи част от увеличенията за обосновани, тъй като
през последните години ръстът на пенсиите изоставаше от ръста на средната заплата.
Синдикатите пък не харесват замразяването на обезщетенията. КНСБ продължава да настоява минималното
обезщетение за безработица да стане 17 лв., а не да бъде, както е планирано, 12 лв. КТ "Подкрепа" иска да се увеличи
обезщетението за втората година на майчинството, което от години стои 380 лв. Вечният аргумент на държавата за това
е, че стимулира майките да се връщат на работа. Президентът на синдиката Димитър Манолов обаче смята, че този
аргумент не важи в големите градове, където няма места в детските градини.
√ Китайската икономика се връща на нивото от преди коронакризата
Брутният вътрешен продукт на Китай нарасна за второ поредно тримесечие през периода юли - септември, връщайки по
този начин една от най-големите икономики в света към нивата от преди коронавирусната криза.
Ръстът на БВП за третото тримесечие е 2,75% спрямо второто тримесечие, когато беше отчетен рязък скок от 11,5%. На
годишна база растежа на китайската икономика през периода юли - септември е с 4,9%. Очакванията на анализатори и
икономисти обаче бяха за по-силен растеж от около 5,2% през третото тримесечие.
Икономическото възъзстановяване на Китай от кризата, в която изпадна по време на пандемията Covid-19,
осигурява подкрепа и за световната икономика, претърпяла най-дълбоката си рецесия от Голямата депресия насам,
предаде Bloomberg.
В есенните си глобални макроикономически прогнози МВФ прогнозира, че китайската икономика ще нарасне с 1,9% през
2020 г. и ще бъде единствената голяма икономика в света, която ще успее да отбележи растеж. В същото време МВФ
прогнозира свиване на БВП на САЩ през 2020 г. с 4,3% и спад в еврозоната с цели 8,3%.
Въпреки доброто възстановяване на китайската икономика, съществуват рискове, свързани с връщането на
противоепидемичните рестриктивни мерки в Европа и поредната вълна от инфекции в САЩ, които биха свили
потребителските разходи и биха предизвикали загуба на нови работни места.
БНТ
√ Минчо Коралски: Хората трябва да влагат парите си за пенсии информирано, а не под натиска на закона
Вторият стълб на пенсионната система заблуждава вносителите, смята Минчо Коралски, изпълнителен директор
на Агенцията за хората с увреждания и бивш министър на труда и социалните грижи.
Парите се инвестират във финансови инструменти, които колкото и да са консервативни, често губят на финансовите
борси. Реализира се отрицателна доходност, а на практика това са загуби за вложителите, обясни той в "Денят започва".
"Частните капиталови фондове трябва да работят с гарантирана доходност, както е на Запад, и на доброволен
принцип", убеден е експертът.
Според него хората трябва да влагат парите си в тях информирано, а не под натиска на закон, както е у нас след
въвеждането на реформата.
Що се отнася до актуалното състояние на пенсиите, Коралски определи увеличаването на минималната пенсия на 300 лв.
като политическо решение, което за съжаление задълбочава несправедливостта към тези, които цял живот са работили и
са се осигурявали за пенсия, за сметка на подпомагането на хора, които не са работили достатъчно и не са внасяли
осигурителни вноски. Преизчисляване на пенсиите за момента не е на дневен ред, поради недостатъчен ресурс и
очаквания спад на икономическия ръст. Сега моментът е за индексация, категоричен беше експертът.
"Пенсионната система е инструмент за правене на политика, но тя трябва да бъде такава, каквато е по
Конституция. Всеки да има право на пенсия - при това на около 60% от дохода, който е получавал в активната си
възраст, а не около 40%, както е сега", заяви Коралски.
√ Прогноза: Възстановяването на икономиката реално ще започне през 2022 г.
Реалното възстановяване на икономиката се очаква да бъде през 2022 година най-рано. Това показва есеннна
макроикономическа прогноза на Министерството на финансите публикувана вчера. Анализът е направен при
съобразяване със сегашната епидемиологична обстановка.
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От финансовото министерство констатират, че увеличената несигурност през 2020г.се отразява в по-висока склонност към
спестяване, отлагане на разходи за дълготрайни стоки и в по-ниско търсене на кредити. През следващата година
търсенето на кредити ще се ускори, но при фирмите то ще бъде по-слабо изразено, поради очакваната все още слаба
инвестиционна активност в частния сектор.
Прогнозата е реалният брутен вътрешен продукт (БВП) през 2020г. да се понижи с3%, като през второто полугодие се
очаква частично подобрение на икономическата активност в страната. То се изразява в забавяне на спада при
потреблението на домакинствата, а публичните разходи за потребление и инвестиции ще имат положителен импулс за
БВП.
Очаква се европейската икономика да се свие с 8.3% през 2020г., докато спадът на световния БВП ще е с 4.7%. Растежи
ще се наблюдават от 2021г.,като икономическата активност в ЕС ще нарасне с 5.8%, а на света–с 5.1%. Възстановяването
ще е по-бързо при развиващите се пазари, като световната икономика ще достигне предкризисните си нива по-рано,
сравнено с европейската, сочат прогнозите.
Заедно с възстановяването на икономиката през 2021г.се очаква коефициентът на безработица отново да възстанови
низходящия си тренд, наблюдаван през преобладаващата част от последните десет години и средногодишната стойност
на показателя за 2021г. да намалее до 5.2% и до 4.6% през 2022г. След това прогнозите са коефициентът на безработица
да се стабилизира около достигнатото ниво преди кризата причинена от пандемията.
През 2021 г. домакинствата отново ще започнат да търсят кредити, сочи прогноза на финансовото ведомство. Това ще
подпомогне възстановяването на потребителските им разходи, в синхрон с ускорението в растежа на компенсациите на
наетите.
√ Красимир Вълчев: Над 95% от системата ще продължи да учи присъствено
Министърът на образованието Красимир Вълчев заяви, че не се предвижда цялостно затваряне на системата.
Запазва се досегашният режим – по линия на карантината отделни ученици и паралелки минават на обучение в
електронна среда, или ако се достигнат праговите стойности в отделни училища, но те най-вече са свързани с
грипоподобни симптоми. Когато говорим за паралелки, има единични случаи на заразени. Има области, които са в
червената и оранжевата зона. При тях ще се вземат решения, но те ще бъдат локални, обясни Вълчев в предаването
"Още от деня".
Имаме 286 ученици с положителни проби, както и 289 учители. Процентът на учениците е 6-7 пъти под общия процент на
заразените, или общия брой на заразените на 100 000 души. На учителите е малко по-висок, допълни той.
"Моделът се запазва, но в училищните дворове децата ще трябва вече да бъдат с маски", подчерта министърът.
Намаляването на срока на карантина на 10 дни ще доведе и до по-малък брой карантинирани ученици, каза още
Вълчев.
"99,2 процента от системата учи присъствено", обясни той. Над 95 на сто от системата ще продължи да учи и при
влошаване на ситуацията.
Мениджър
√ КС допусна за разглеждане питането на президента за конституционната комисия
Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на президента Румен Радев за обявяване в
противоконституционност на решение на Народното събрание за създаване на Временна комисия за разглеждане на
проект на нова Конституция. Решението е взето единодушно, информира БНР.
Според пpeзидeнта Bpeмeннaтa ĸoмиcия нямa ĸoмпeтeнтнocт дa нaнacя пpoмeни във внeceния зaĸoнoпpoeĸт, защото
кoгaтo ce пpиeмa нoвa Koнcтитyция, пpoeĸтът може да се oбcъждa, пpoмeня и пpиeмa caмo oт Bелико народно събрание.
С обявяването на искането за допустимо Конституционният съд дава едномесечен срок на заинтересованите по делото
страни да представят становища. След това съдиите ще обсъдят казуса, а проекторешението ще бъде написано от
бившия депутат от ГЕРБ Анастас Анастасов, който е съдия - докладчик.
По информация на БНР е напълно възможно oщe дo ĸpaя нa гoдинaтa дa cтaнe яcнo пpoтивoĸoнcтитyциoннo или нe e
peшeниeтo нa Hapoднoтo cъбpaниe зa cъздaвaнeтo нa ĸoмиcията, оглавявана от Десислава Атанасова. Самата комисия
досега се е събирала само веднъж, на което заседание беше даден срок до вчера на съсловни и експертни организации
да кажат какво мислят за проекта. В комисията не участват представители от БСП и ДПС. Нейният срок на работа е до 2-ри
декември.
√ Плащаме без лихва данъците за имот и автомобили до 31 октомври
На 31 октомври изтича крайният срок за плащане на местните данъци - за недвижими имоти и за моторни превозни
средства, съобщават от Столичната община. Ако собствениците пропуснат да направят това, върху дължимите суми ще
започнат да се начисляват законните лихви. Първите вноски на тези два данъка трябваше да се внесат до 30 юни, а до
края на този месец е срокът за втора вноска.
За плащане на такса битови отпадъци крайният срок е 30 ноември. Първите две вноски тази година трябваше да се
внесат най-късно до 30 юни и 30 септември. След тези дати започна да се начислява съответната лихва по закон.
Най-удобният и безопасен начин за плащане е през портала на Столичната община:
https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf
Други опции за плащане са по банков път, чрез финансови посредници или на каса в някой от районните данъчни отдели
в София. От общината напомнят, че по решение на Столичния общински съвет, от 7 октомври данъчните отдели в район
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"Витоша" и в район "Овча купел" вече са обединени. По тази причина е валидна само сметката на отдел "Общински
приходи - Витоша", която е BG 54 SOMB 9130 84 275773 44.
√ Почти всяко трето жилище в България е необитаемо
Почти всяко трето жилище в България е необитаемо, показват данни на неправителствената организация „ХабитатБългария“. Според данните у нас има общо 3,9 млн. жилища, като 1,2 млн. от тях са необитаеми, което прави 31% от
общия им брой.
„В градовете необитаемите жилища са 25% от всички, в Пловдив този дял е 26%, а във Варна 30%. В това число влизат и
вилни имоти, както и такива закупени с инвестиционна цел“, коментира Минчо Бенов, директор на организацията,
цитиран от БНР.
Високият дял на празните жилища има два основни ефекта. От една страна той води до изкуствено покачване на цените
на жилищата, тъй като понижава конкуренцията на пазара на имоти. От друга страна той води то това много домакинства
да живеят в пренаселен имот. „В градовете пренаселените жилища са 48%, а в селските райони – 34%. Ние сме на второ
място по пренаселеност в ЕС след Румъния“, поясни Бенов. Средният показател на пренаселеност за страните от ЕС е
18%.
Бенов счита, че за да се решат тези проблеми е необходимо осъвременяване на националната жилищна политика.
По думите му, необходимо е да се създадат стимули и условия необитаемите жилища да се отдават под наем, да са в
оборота на имоти. Цените на недвижимата собственост в големите градове правят недостъпни жилищата, особено когато
става дума за първи дом. „Може би трябва да се създаде някакъв вид медиация, с която да има сигурност за
собственика, че имотът ще се стопанисва добре, а за наемателя, че няма да бъде изгонен или да скочи цената (наема). За
разлика от страните в Западна Европа, у нас липсва каквато и да е регулация на наемния пазар“, добави той.
√ Еврокомисията иска България да спре да дава гражданство срещу инвестиции
Европейската комисия обяви, че очаква България да преустанови схемата за представяне на гражданство срещу
инвестиции, известна още като „златен паспорт“.
Изпратихме писмо до българските власти, в което настояваме процедурата да отпадне, уточни говорител на
комисията. ЕК очаква от България ясна информация за процедурата. Освен това е даден срок от един месец и ЕК няма да
се колебае да вземе съответните мерки, ако изразените опасения не бъдат взети предвид, добави говорителят.
Миналата година ЕК обяви, че подобни процедури за получаване на гражданство срещу инвестиции позволяват на
чужденци да бъдат натурализирани като граждани на дадена страна. Но подобни схеми водят до последици за ЕС и
когато една държава предостави гражданство, получателят става гражданин на ЕС и се ползва от всички права, например
на свободно движение, пребиваване и работа в ЕС, правото да гласува на общински избори и за евродепутати.
Последиците не са нито ограничени до държавите, които прилагат схемите, нито са неутрални към други държави,
уточни комисията. Тя изрази опасение, че схемите за гражданство срещу инвестиции крият опасности, свързани със
сигурността, прането на пари, корупцията и избягването на данъчно облагане.
България, Кипър и Малта прилагат такива схеми, при които са необходими инвестиции между 800 000 евро и 2 млн. евро.
Общо 19 държави в ЕС прилагат схеми за предоставяне на пребиваване срещу инвестиции – България, Хърватия, Кипър,
Чехия, Естония, Франция, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Словакия и
Испания.
По-рано вчера ЕС обяви, че открива наказателни процедури срещу Кипър и Малта заради „златните паспорти“.
√ Здравето, икономическото възстановяване и климата - основни приоритети за гражданите на ЕС
Мнозинството от гражданите на ЕС подкрепят по-голям бюджет на ЕС за преодоляване на пандемията. Общественото
здраве е основен приоритет, следван от икономическото възстановяване и изменението на климата. Това става ясно
от анкетно проучване, поръчано от Европейския парламент и проведено в началото на октомври 2020 г.
Почти осем от всеки десет респонденти (77 %) в целия съюз подкрепят идеята, че ЕС трябва да предоставя средства на
държавите членки само при условие че националното правителство прилага принципите на правовата държава и
демокрацията. Най-малко седем от всеки десет респонденти са съгласни с това твърдение в 26 държави членки на ЕС.
54% от европейците смятат, че ЕС следва да разполага с повече финансови средства, за да може да преодолее
последиците от пандемията от коронавируса. В 20 държави членки на ЕС мнозинството от респондентите са съгласни с
това твърдение, в 14 държави членки на ЕС абсолютно мнозинство от респондентите подкрепят по-голям бюджет на ЕС.
Запитани относно областите на политиката, в които този увеличен бюджет на ЕС следва да бъде изразходван, повече от
половината от респондентите (54%) заявяват, че общественото здраве следва да бъде основен приоритет, следвано от
икономическото възстановяване и новите възможности за предприятията (42%), изменението на климата и опазването
на околната среда (37%) и заетостта и социалните въпроси (35%). На равнище ЕС изменението на климата и околната
среда са заменили заетостта сред първите три разходни приоритета в сравнение с последното проучване, проведено
през юни 2020 г.
Общественото здраве е основният разходен приоритет за респондентите в 18 държави. Естония, Латвия и Чехия поставят
икономическото възстановяване на челно място, докато гражданите на Австрия, Дания и Германия слагат на първо място
борбата с изменението на климата. В Хърватия, Словакия и Финландия интервюираните са определили заетостта и
социалните въпроси като свой основен приоритет по отношение на разходите.
Вземането на необходимите решения относно пакета за възстановяване и Многогодишната финансова рамка (МФР) във
възможно най-кратък срок очевидно е от жизненоважно значение, както се вижда от тревожното лично финансово
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положение на европейските граждани от началото на пандемията. Голямо мнозинство от гражданите се опасяват от
пряко въздействие от пандемията върху тяхното лично финансово положение или вече са пострадали: 39% от
анкетираните заявяват, че кризата от COVID-19 вече е оказала въздействие върху техните лични доходи, докато други
27% очакват такова въздействие в бъдеще. Само 27% очакват ситуацията с COVID -19 да не окаже въздействие върху
техните лични доходи. В 20 държави повечето респонденти заявяват, че настоящата криза вече е оказала въздействие
върху техните лични доходи.
Две трети от респондентите (66%) са съгласни, че ЕС трябва да разполага с повече правомощия за справяне с кризи като
пандемията от коронавируса. Само една четвърт (25%) не са съгласни с това твърдение. Тези констатации са в
съответствие с резултатите от двете предишни проучвания, проведени от Европейския парламент през април и юни 2020
г.
Пълният доклад от проучването, включително пълния набор от данни, е планиран за публикация в началото на ноември
2020 г.
√ Европа търси деликатен баланс между здравето и икономиката
Европа очевидно се движи по ръба, избирайки целеви мерки с цел да избегне парализираща втора пълна карантина
заради пандемията от коронавируса. Ще бъдат ли тези мерки достатъчни и ще ги приемат ли европейците?
След няколко седмици на нов ръст на случаите на Ковид-19 на целия континент, вчера Уелс наложи регионална
карантина, а Словения обяви едномесечно "състояние на епидемия".
Чешката армия отпусна 165 тона материали на властите в Прага за построяване на голяма полева болница. За да
поставят положението под контрол, страните се надпреварват да налагат отново вечерен час, носене на маски и
ограничения върху социалните събирания.
"Не можем да губим време: трябва да действаме, въвеждайки всички необходими мерки, за да предотвратим тотална
карантина", заяви италианският премиер Джузепе Конте през уикенда, обявявайки по-строги мерки за борба с вируса.
Това е послание, което може да се чуе от много лидери - от Франция през Германия, Швейцария, Австрия и Чехия до
Русия.
В седмичния си подкаст по интернет, германската канцлерка Ангела Меркел подчерта, че са необходими временни
болезнени мерки, "за да не претоварим нашата здравна система, да държим училищата и детските заведения отворени,
и заради нашата икономика и нашите работни места".
В европейските страни, включително бившите съветски републики в Централна Азия, се наблюдава ръст на случаите на
Ковид-19 от близо 1 милион, достигайки общо над 8 милиона за последните седем дни, сочат данни на Световната
здравна организация.
Броят на починалите от Ковид-19 в Европа прехвърли 250 000, но "кривата на смъртните случаи" не е така стръмна,
както тази на ръста на заразените, тъй като тенденцията е пациентите да са по-млади, а болниците подобряват
прилаганите терапии в сравнение с първия пик през април.
"Ние наистина сме много близо до цунами", предупреди белгийският здравен министър Франк Ванденбрук пред радио
"Ер Те Ел инфо". "Истината е, че ние вече не контролираме онова, което се случва", заяви той за взривно растящия брой
на случаите в своята страна.
Белгийското правителство нареди затварянето на всички барове, кафенета и ресторанти и наложи вечерен час. Работата
от вкъщи е задължителна там, където е възможно. В Прага 25 полицаи бяха ранени през уикенда по време на протест на
стотици футболни и хокейни запалянковци заради ограниченията при спортните събития.
"Тези по-леки мерки и тяхното управление са много по-трудни от налагането на пълна карантина", каза италианският
експерт по обществено здраве Ана Одоне пред ДПА. Вместо затварянето на една цяла страна за определен период от
време, онези, които измислят политиките, сега трябва да решават кои сектори да ограничат, за да предотвратят
разпространението на заразата, и за колко дълго време, заяви преподавателката в Университета на Павия.
Експертите по обществено здраве не обичат да слушат как политиците говорят за втори вълни или цунамита, сякаш
пандемията е неконтролируема. "Всеки от нас има отговорна роля да защитава себе си и цялата общност", каза Одоне,
като посочва чистите ръце, маските и физическото дистанциране.
Междувременно СЗО предупреди, че нови ограничения и сътрудничество от обществото не са достатъчни, ако Европа
наистина иска да изправи кривата. За разлика от Европа, няколко азиатски страни имат много по-малък брой на
заразените, каза ръководителят на спешните операции на СЗО Майк Райън на пресконференция в Женева в понеделник
сутринта.
Азиатските държави поставят акцент не само върху изолирането на хората, контактували с пациенти с Ковид-19, но също
и върху затварянето им у дома и тяхното хранене по време на карантината. Освен това азиатските страни постоянно
увеличават броят на тестовете за вируса и капацитета на болниците, дори и след като броят на заразените започна да
спада.
"Те пресичат финишната линия и продължават да тичат", посочи Райън.
Европа също ще трябва да продължи да тича, защото според СЗО една или повече ваксини могат да бъдат тествани и
одобрени за употреба не по-рано от средата на 2021 г. Ще има ли дотогава континентът достатъчно "икономическа
пара", за да подкрепи изнемогващите отрасли, като туристическия сектор например?
Белгийският икономист Андре Сапир коментира пред ДПА, че правителството може да се окаже в положение да си
зададе въпроса кои сектори си струва да поддържа живи, предвид тенденцията към пазаруване по интернет и към
дигитализация, започнала още преди пандемията. Дори и с помощ от правителството, "можем ли да сме сигурни, че
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един или друг отрасъл или фирма ще съществуват след половин година?", попита експертът от мозъчния тръст "Брюгел"
в Брюксел.
Докато правителствата се опитват да избегнат парализиращи нови карантини, шефката на Европейската централна
банка Кристин Лагард призна, че сегашните целеви антиепидемични мерки имат и отрицателен ефект. "Втората вълна на
епидемията в Европа, по-конкретно във Франция, и въвежданите нови ограничения, засилват несигурността и тежат
върху икономическото възстановяване", каза тя пред френския вестник "Монд" в понеделник. Пандемията може да
доведе до загуба на работни места в дългосрочен план, прогнозира Лагард. "Това създава рискове за социалното
сцепление, за доходите на домакинствата, за търсенето на стоки и за икономическия растеж", каза Лагард. Според нея
ЕЦБ обаче е готова да предостави още повече икономически стимули. "Ако трябва да се направи повече, ние ще
направим повече", подчерта тя.
√ По-малък спад на световната икономика, но и забавяне на растежа очаква Кофас
Спадът на световния брутен вътрешен продукт за 2020 г. в резултат на кризата с COVID-19 в крайна сметка ще е е помалък от първоначалните прогнози, но и възстановяването през 2021 г. също ще е по-скромно от първоначално
предвижданото. Това гласи нов анализ на Кофас за състоянието на световната икномика. Преразгледаната оценка е за
спад до -4,8% за настоящата година и повишаване с 4,4% за следващата.
На практика това е най-мащабният спад на световния БВП от Втората световна война насам.
„Брутният вътрешен продукт на България вероятно ще се понижи с 4,9 на сто до края на годината. Въпреки това се
очаква той да нарасне с 4,7% през следващата, което обаче е по-малко от първоначалните ни прогнози. Старата ни
оценка бе за ръст от 6 на сто за 2021 година, а според актуализираната разширението на икономиката ще е поограничено“ съобщи Грегорж Шиелевич, регионален икономист на Кофас за Централна и Източна Европа.

Има и разлики в спада по страни. В Европа данните за Великобритания са, че този показател ще отбележи намаление с 11%, като очакванията са през следващата година да се възстанови със 7%. Прогнозите за държавите от Западна
Европа са сходни, като най-нисък ръст на БВП за следващата година се очаква при Германия (+4,3%) и Италия (+5,7%).
САЩ и Япония също са сериозно засегнати от икономическите последици от кризата. Изследването сочи, че
възстановяването на БВП за тях ще е съответно +2,9% за САЩ и +1,6% за Япония.
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От друга страна се отбелязва ръст на политическите и социални рискове в света. Според Кофас най-високите индекси за
политическа и социална нестабилност са отчетени в Мексико, Турция и Русия, като данните за регионът на ЦИЕ засега са
доста по-оптимистични.
√ Повишения на европейските борси на фона на силните отчети от банковия сектор
Oсновните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха предимно повишения в ранната търговия във вторник
на фона на добрите финансови отчети от банковия сектор, които временно засенчиха притесненията относно
нарастващият брой на заразените с COVID-19 в Европа, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 записа минимален ръст от 0,01 пункта до 366,81 пункта. Немският бенчмарк DAX
се понижи с 51,3 пункта, или 0,4%, до 12 803,36 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 7,96
пункта, или 0,14%, до 5 892,61 пункта. Френският показател CAC 40 се повиши с 17,67 пункта, или 0,36%, до 4 946,94
пункта, след като търговията на борсите, управлявани от оператора Euronext, бе възстановена след вчерашните
технически проблеми.
Цената на книжата на британската компания за потребителски стоки Reckitt Benckiser скочи с 1,64%, след като фирмата
повиши прогнозата си за печалбата за годината на фона на ръста на търсенето на продукти за почистване заради
пандемията.
Акциите на швейцарската банка UBS поскъпнаха с 2,52%, след като най-големият мениджър на богатство в света отчете
99-процентов ръст на нетната печалба до 2,1 млрд. долара за третото тримесечие.
Книжата на шведката банка Swedbank също отчете по-добър от очакваното ръст на нетната печалба през последното
тримесечие - 5,26 млрд. шведски крони (596 млн. щатски долара) спрямо 4,66 млрд. крони за същия период на миналата
година. Анализаторите очакваха печалба от 4,32 млрд. крони.
Акциите на производителя на компютърни аксесоари Logitech поскъпнаха с 20,74%, след като компанията повиши
прогнозата си за печалба за годината.
Инвеститорите не изпускат от поглед и ситуацията с коронавируса в Европа.
Вчера Ирландия обяви едни от най-строги мерки на континента. Страната ще наложи ограничения за коронавирус от
ниво 5 в продължение на шест седмици. Новите мерки, които ще влязат в сила от полунощ следващата сряда,
предвиждат затваряне на баровете и магазините, и изключение на супермаркетите и аптеките, както и ограничения за
придвижване на хората в радиус от 5 км. от дома. Училищата ще останат отворени, а ресторантите ще могат да
обслужват само храна за вкъщи
Сериозен спад на Уолстрийт
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха сериозен спад в понеделник на фона на изтичащият
днес срок за постигане на споразумение за пакет икономически стимули в САЩ, който бе даден от председателя на
Камарата на представителите Нанси Пелоси, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 410,89 пункта, или 1,44%, до 28 195,42 пункта, след като по-рано напредна
с над 100 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 отчете спад от 56,89 пункта, или 1,63%, до 3 426,92
пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 192,67 пункта, или 1,65%, завършвайки сесията при
ниво от 11 478,88 пункта.
Това е най-лошото еднодневно представяне за Dow и S&P 500 от 23 септември насам, докато понижението на Nasdaq е
най-голямото от 2 октомври. Това е и първата петдневна серия от загуби за технологичния индекс от 2019 г. насам.
За загубите допринесоха основно големите технологични компании, като акциите на Alphabet, Microsoft, Apple , Amazon и
Facebook поевтиняха съответно с 2,41%, 2,48%, 2,55%, 2% и 1,70%.
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Енергийният и технологичният сектор бяха най-зле представящите се в S&P 500, регистрирайки понижения от 2,1% и
1,9%.
Тези резултати идват, след като в неделя председателят на Камарата на представителите Нанси Пелоси 48-часов срок за
постигане на сделка за пакета за икономически стимули в САЩ преди изборите на 3 ноември.
От „Вашингтон пост“ обаче съобщиха, позовавайки се на източници, че че евентуалната сделка между Пелоси и
администрацията на Тръмп „не звучи като нещо, което е неизбежно“.
„Пазарите ще продължат да са много чувствителни на всички разговори за стимулите“, коментира Скот Врен от Wells
Fargo
„Пазарите се възстановиха от мартенските понижения в очакване на по-добри новини за ваксина срещу COVID-19, похлабавата политика на Федералния резерв и надеждите за нови стимули. Смятам че и трите фактора са важни, като в
момента единият е доста нестабилен“, казва той.
Разнопосочна търговия в Азия
Водещите азиатски борсови индекси регистрираха смесени резултати във вторник на фона на данните за референтния
лихвен процент в Китай, предаде Си Ен Би Си.
Народната банка на Китай остави без промяна едногодишният и петгодишният лихвен процент на нива от съответно
3,85% и 4,6%. Решението на централната банка отговори на очакванията на анализаторите, анкетирани от Ройтерс.
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи със 104,09 пункта, или 0,44%, до 23 567,04
пункта, докато по-малкият измерител Shenzhen Composite напредна с 29,86 пункта, или 0,47%, до 3 328,1 пункта.
Хонконгският показател Hang Seng отчете ръст от 27,28 пункта, или 0,11%, до 24 569,54 пункта.
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 записа спад от 104,09 пункта, или 0,44%, до 23 567,04 пункта.
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 11,67 пункта, или 0,5%, до 2 358,41 пункта.
В Австралия индексът ASX 200 се понижи с 44,8 пункта, или 0,72%, до 6 184,6 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс
SOFIX отчете спад от 0,22 пункта, или 0,05%, до 428,75 пункта. BGBX40 напредна с 0,32 пункта, или 0,33%, до 97,82 пункта.
BGTR30 се повиши с 0,22 пункта, или 0,05%, до 484,34 пункта. BGREIT изтри 0,17 пункта от стойността си, или 0,12%,
достигайки ниво от 136,66 пункта.
Cross.bg
√ Кабинетът определя нов председател на Агенцията за българите в чужбина
На днешното онлайн заседание на правителството се очаква да бъде определен нов председател на Държавната агенция
за българите в чужбина. Предишният - Петър Харалампиев, е обвинен от прокуратурата за участие в престъпна група за
подкупи и пране на пари.
По време на заседанието се предвижда още по бюджета на Държавното обществено осигуряване да бъде осигурен
допълнителен трансфер. Министрите ще допълнят и Наредбата за приобщаващото образование и Закона за кредитните
институции.
Ще бъде обсъден и проект за промени в Закона за радиото и телевизията, вносител е министърът на културата.
Измененията се отнасят до финансирането на двете национални обществени медии, което да се приведе в съответствие
с европейските изисквания.
Целта е държавната субсидия за БНТ и БНР да покрива изцяло разходите за издръжка, които произтичат от задълженията
на двете медии и възложените им функции на национални обществени доставчици.
√ Министър Сачева обсъди мерките от пакета „Заетост х3“ с БАЗ и Сдружението на заведенията
Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева се срещна вчера с председателите на Българската асоциация
на заведенията Ричард Алибегов и на Сдружението на заведенията Емил Коларов. На дискусията присъстваха и техни
представители, съобщават от пресцентъра на Министърът на труда и социалната политика.
По време на работната среща бяха обсъдени стриктното спазване на противоепидемичните мерки, както и трите мерки
от пакета „Заетост х3" - вторият вариант на 60/40, схемата „Заетост за теб" и т.нар. помощ от 290 лв.
По думите на министър Сачева Министерството на труда и социалната политика е отворено за предложения за промяна
в дизайна на мярката 60/40 от началото на 2021г. До момента по нея са платени около 400 млн. лв. на фирми от всички
браншове, като се очаква средствата да достигнат до 600 млн. лв. в края на годината.
Членовете на БАЗ се ангажираха да изпратят своите предложения за бъдещето на мерките за подкрепа на бизнеса, които
са с държавно и европейско финансиране.
√ Фонд "Земеделие" изплати първите над 17 млн. лв. на животновъдите
ДФ "Земеделие" преведе първия транш от 17 474 467 лева на 4 104 животновъда, заявили Схемата за преходна
национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1) за кампания 2020.
Ставката за плащането на едно допустимо за подпомагане животно за първия транш по тази схема, е определена със
Заповед на № РД 09-826 от 16.10.2020 г. на министъра на земеделието и храните, както следва:
* за говеда - по 94.01 лв.
* за биволи - по 164.51 лв.
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Право на подпомагане по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, имат
земеделските стопани, които са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани към 28
февруари 2009 г., и към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в
стопанствата си поне 70% от референтния брой животни.
Преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013
г. като максималният бюджет представлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални
доплащания за 2013-та. През 2020 г. финансовият пакет за всяка от схемите за Преходна национална помощ може да
достигне максимум 50% от пакета на съответната схема за национални доплащания през 2013 г.
√ Евробарометър: Стабилизация на перспективите за пазара на труда в България
Вчера за първи път се публикуват данните от Европейския барометър за пазара на труда, според които перспективите за
пазара на труда се стабилизират в много европейски страни, в т.ч. в България, съобщават от Агенцията по заетостта.
Барометърът прогнозира развитието на заетостта и на сезонно обусловената безработица за следващите три месеца. Той
се основава на проучване, провеждано веднъж месечно съвместно от Института за изследване на заетостта (IAB) и
европейските обществени служби за заетост (ОСЗ) сред местните или регионалните им офиси.
Барометърът за пазара на труда в България е резултат от анкета, проведена съвместно с Агенцията по заетостта сред 107те бюра по труда в страната, като през септември той е 98,91 пункта. Това показва, че след като индикаторът за пазара на
труда се понижи със 7,9 пункта до 93,7 през април, значителна част от спада вече е компенсиран.
За сравнение, през септември барометърът за европейския пазар на труда е 98,7 пункта, като през април индикаторът е
претърпял понижение с 6,9 до 93,6 пункта.
"Ситуацията на пазара на труда в Европа се стабилизира, но кризата все още не е приключила. Обществените служби по
заетостта имат специален опит в оценката на местния пазар на труда. Този опит е включен в Европейския барометър на
пазара на труда, за да се получи представа за развитието на пазара на труда в Европа", обясни ръководителят на
изследователския отдел на IAB проф. Енцо Вебер.
Всички стойности на показателите са достъпни и поотделно за 15-те ОСЗ, които в момента участват в Европейския
барометър на пазара на труда: Австрия, България, Белгия - немскоезична общност, Белгия-Валония, Белгия-Фландрия,
Германия, Дания, Исландия, Кипър, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Португалия и Чехия.
"Европейският барометър на пазара на труда е отличен пример за сътрудничество между обществените служби по
заетостта в Европа. Проектът ще продължи да се развива, други държави вече са потвърдили своето участие", каза
Йоханес Копф, председател на мрежата на ОСЗ.
Данните от Европейския барометър за пазара на труда, в т.ч. и от българския, както и повече информация за проекта, са
публикувани ТУК..
√ От днес автобусните превозвачи могат да кандидатстват по мярката за финансова подкрепа
От 10.00 ч. днес (21 октомври 2020 г.) автобусните превозвачи ще имат възможност да кандидатстват по мярката за
финансова подкрепа. Крайният срок за подаване на заявленията е до 17.00 ч. на 10 ноември 2020 г.
Фирмите могат да се запознаят с пакета документи от интернет страницата на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията (МТИТС) на следния линк:
https://www.mtitc.government.bg/bg/category/225/dokumenti-po-myarkata-za-finansova-podkrepa-na-avtobusniteprevozvachi
Заявленията се подават изцяло по електронен път чрез ИСУН 2020 на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg в
ОП „Иновации и конкурентоспособност".
Осигуряването на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни
превози е по процедура чрез директно предоставяне „BG16RFOP002-2.079 Подкрепа за МСП, извършващи автобусни
превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от
(МТИТС)".
Минималният размер на средствата, които ще се отпускат е 3 000 лв., а максималният е 450 000 лв. безвъзмездна
финансова помощ, като разпределянето ще бъде на база оборотите на фирмите.
√ Спорните текстове в Закона за лова ще бъдат прецизирани
Ловци и природолюбители се обявиха срещу спорни промени в Закона за лова, които дават възможност за използването
на отрови и взривове. От Агенцията по горите обявиха, че текстовете ще се прецизират.
Полиция и военни могат да използват капани, отрови и взривни вещества, ако готвените поправки в Закона за лова и
опазването на дивеча станат факт. Целта е да се ограничи разпространението на Африканската чума по свинете,
мотивират се вносителите.
„Категорично против сме подобни действия", посочи Иван Каравасилев от ловно-рибарското сдружение „Лебед" в
Бургас.
Абсолютно неизбирателни средства за лов, каквито са, примерно, капаните и които в момента са забранени от Закона за
лова и опазване на дивеча. Законът се казва „Закон за лова", ама след това има и „опазване на дивеча"".
Предлагаме единствено използването на уреди за нощно виждане, коментира Юлиан Русев от Изпълнителната агенция
по горите и поясни, че другите текстове ще бъдат прецизирани
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„Получихме много становища и предложения, включително и жалби, както от неправителствени организации, така и от
граждани. На 27-и е предвидено заседание на Ловния съвет, където всички тези приложения ще бъдат разгледани и този
текст ще бъде прецизиран".
Използването на полиция и военни ще става само след разписани заповеди за определени райони и само при увеличена
популация на дива свиня, каквато в момента няма, посочва той от Бургас Мариан Иванов.
√ УНСС минава на онлайн обучение заради епидемията
Студентите от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) от днес до 27.10 ще учат онлайн. Това става
ясно от заповед на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. Това се налага заради нарастването на броя на
новозаразените с Covid-19 и се прави с цел превенция.
За същия период, от 21 до 27 октомври, се преустановяват и всички масови мероприятия, публични лекции, спортни и
културни. За седмица се забранява и достъпа на студентите и външни посетители до учебните сгради на университета.
Комуникацията със и между служители ще се осъществява по телефон или по е-mail.
Влизането в учебната сграда на УНСС ще става само през главния вход, а останалите входове ще се затворят.
√ Преговорите за Брекзит остават замразени
Преговорите за Брекзит между ЕС и Обединеното кралство продължават да са замразени, въпреки че двамата главни
преговарящи Мишел Барние и Дейвид Фрост проведоха втори телефонен разговор. Лондон продължава да иска иска поголеми отстъпки от Брюксел.
Надежда за подновяване на изпадналите в задънена улица търговски преговори се появи в понеделник, след като
главният европейски преговарящ Мишел Барние прие те да станат „по-интензивни" и да се обсъждат всички спорни
въпроси. По-късно обаче от канцеларията на премиера Борис Джонсън заявиха, че това не е достатъчно и че ЕС трябва
„фундаментално да промени подхода си". Мишел Барние и Дейвид Фрост разговаряха отново във вторник в опит да
намерят изход от така създалата се ситуация, но без успех.
Барние заяви по-късно, че посланието му към британския му колега е било, че „трябва да се постигне максималното в
минималното оставащо време" и че вратата на Европейския съюз остава отворена. Изявлението от Даунинг стрийт е
точно копие на това след първия разговор между двамата: „Проведена бе конструктивна дискусия, двамата преговарящи
продължават да поддържат контакт".
Имаше нови съобщения, че Барние ще посети Лондон по-късно през седмицата, но сега екипът му не можа да ги
потвърди след последния му разговор с Фрост. Преговорите се провалиха заради разногласия за риболовните права,
честната конкуренция и държавните субсидии. Ако сделка не бъде постигната и приложена до 31 декември,
Обединеното кралство ще трябва да напусне общия пазар и митническия съюз на Европейския съюз и да търгува по
правилата на Световната търговска организация.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Предпазните маски стават задължителни и на открито. Ще спрат ли ръста на заразените? И още: Защо и
общопрактикуващите лекари поискаха пари в борбата с коронавируса?;
На живо от Дупница: защо голяма част от града и селата в общината са без вода от няколко дни?;
Има ли достатъчно пари за увеличението на пенсиите и колко ще получаваме от пенсионните фондове?
Коментар на бившия социален министър Минчо Коралски;
Защо полицаите излизат на протест? На живо: Какви са исканията на униформените?;
Време ли е да сменим летните гуми със зимни и как да подготвим колата за ниските температури?;
Нова телевизия, „Здравей България"
Вицепремиерът Томислав Дончев. Колко милиарда ще получи България от Брюксел за възстановяване на
икономиката от пандемията и как ще бъдат разпределени средствата?;
Момичета се бият в двора на училище, а съученички ги снимат. Кой е отговорен за агресията и ще има ли
наказани?;
Защо мъж изсипа два чувала с животински тор в Общинската служба по земеделие в Перник?;
Как Николай от „Игри на волята" спаси куче, простреляно на улица в столичен квартал?
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Срамно ли е да си контактен със заразен? Опасно е да се крие;
в. Труд - Маскарадът се завръща;
в. Телеграф - 300 лева глоба, ако сме навън без маска;
в. Монитор - Горим 15% по-малко цепеници, кубикът за година падна с 5-10 лв.;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - На дебат на "24 часа" държавата и браншът съгласни: Промяна в обучението, защото 30% от катастрофите са с
млади шофьори;
в. 24 часа - Дават ден да се купят маски, задължителни са и навън от четвъртък. Заразените минаха 1000 за денонощие;
в. Труд - Връзват КАТ към още 200 камери в София;
в. Труд - Карантинират президента Радев;
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в. Телеграф - Спирали сървъра със счетоводството на фирмата, за да прикрият следите;
в. Телеграф - Децата на лекар само 3 дни в седмицата;
в. Монитор - ЦГМ ще глобява и извън синя и зелена зона;
в. Монитор - МФ: Икономиката ще нарасне с 2.5% през 2021 г.;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Проф. д-р Борис Богов, директор на Александровска болница: Ще търся баланса да са добре и лекари, и
пациенти - в COVID кризата всички са потърпевши;
в. Труд - Проф. Нина Дюлгерова пред "Труд": CОVID-19 е политически инструмент за промяна на света;
в. Телеграф - Милиони потъват в кацата на парното;
в. Монитор - Д-р Велислава Петрова, доктор по имунология в Университета в Кеймбридж и здравен консултант към ООН:
Колкото повече COVID-19 се разпространява, толкова повече има шанс да мутира;
Водещи анализи
в. 24 часа - Справедливост при пенсиите? Не, от 1 януари системата ще е взривена;
в. Труд - Щом и Любчо е в играта, става лошо...;
в. Телеграф - Шефът на Планинската спасителна служба Емил Нешев: Най-често спасяваме хора в Стара планина;
в. Монитор - Преброяване на дивите кладенци.
√ Предстоящи събития в страната на 21 октомври
София
От 09.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание.
От 9.00 ч. ще се проведе заседание на Министерски съвет чрез видеоконферентна връзка.
От 10.30 до 12.30 ч. в Огледална зала на СУ „Св. Климент Охридски ще се състои дискусия с участието на
младежките делегати към ООН, академичните кръгове и представители на отговорния бизнес.
От 11.00 часа в централата на ПП АБВ на улица „Врабча" 23 ще се проведе пресконференция.
От 11.00 часа в институцията на омбудсмана на ул. „Георг Вашингтон" № 22 ще бъде сключено споразумение за
сътрудничество между омбудсман Диана Ковачева, Националното бюро за правна помощ и Регионалните
центрове за консултиране към адвокатските съвети в градовете Благоевград, Варна, Велико Търново, Видин,
Габрово, Кърджали, Пазарджик, Перник, Плевен, Сливен, София, Стара Загора и Хасково.
От 11.00 ч. в Националния пресклуб на БТА на бул. „Цариградско шосе" 49 ще бъде представен анализ
"(Не)възможната ромска интеграция: Демографски специфики".
От 14.00 ч. в зала 1/ Източно крило на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по
икономическа политика и туризъм ще проведе заседание.
От 14.30 ч. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще проведе изнесено заседание.
От 14.30 ч. в зала 3 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" № 1 Комисията по външна политика ще
проведе заседание.
От 14.30 ч. в зала 456 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по регионална политика,
благоустройство и местно самоуправление ще проведе заседание.
От 14.30 ч. в зала 356 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по транспорт,
информационни технологии и съобщения ще проведе заседание.
От 15.00 ч. в зала 134 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по европейските въпроси
и контрол на европейските фондове ще проведе заседание.
***
Бургас
От 14.00 до 17.00 часа в Университет „Професор д-р Асен Златаров", фоайе „Неорганичен корпус", ще се проведе
инициативата „Ден на младия учен - Науката променя живота".
***
Велико Търново
От 13.00 часа в хотел „Янтра" ще се проведе квалификационно обучение на педагогически специалисти от област
Велико Търново, организирано от Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа".
***
Видин
От 11.00 часа в залата на 6 ет. в сградата на Общината кметът на Видин д-р Цветан Ценков ще връчи грамоти и
плакети на състезатели от спортния клуб по лека атлетика „Радуканови" - Рая Пламенова и Ивайла Мишина,
спечелили златни медали на Европейските атлетически игри за деца до 16 години в град Бърно (Чехия).
***
Пловдив
От 11.00 ч. Областния кризисен щаб ще проведе среща с управителите на заведения и нощни клубове във връзка
със спазването и контрола на противоепидемичните мерки.
***
Смолян/в. Средногорец
От 15.00 ч. на връх Средногорец ще бъде отслужена Панихида за загиналите в боевете на връх Средногорец и
Освобождението на Родопите и ще се проведе поднасяне на венци и цветя пред Паметника-костница.
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***
Смолян
От 17.30 ч. в Новия център на Смолян ще бъдат поднесени венци и цветя пред Паметника на полк. Владимир
Серафимов.
От 19.30 ч. на бул. "България", отново в Новия център в Смолян, ще се проведе тържествена проверка-заря,
посветена на 108 години от Освобождението на Родопите.
***
Търговище
От 10.30 ч. на бул. „Трайко Китанчев" в близост до кръстовището с бул. „Цар Освободител" ( от страната на
бившата казарма) ще се състои начална пресконференция и официална церемония по започване на
строителството на обект : „Цялостна реконструкция и разширение на бул. „Трайко Китанчев" от ул. „З март" до
бул. „Цар Освободител", на проект: „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град
Търговище - етап 2" по ОПРР 2014- 2020.
***
Шумен
От 10.00 ч. в Областния информационен център ще се проведе брифинг.
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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