Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Всички новини
√ Васил Велев: Разходите на правителството ще доведат до дефицит в бюджета
Тези няколко милиарда в повече разходи ще доведат до дефицит в бюджета, което ще доведе до заем.
Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев пред Нова телевизия.
Според Велев 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.
Топ Новини
√ Бизнесът зове да няма затваряне на градове и забрана за пътувания
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., съобщи "Сега".
"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 по-активни
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 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%.

Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ Бюджет 2021 ще бъде с близо 4,9 млрд. лв. дефицит
Управляващите планират нова актуализация на текущите разчети и дупка в хазната за тази година от 5,2 млрд.
лв.
Ще има втора актуализация на държавния бюджет за тази година. Това става ясно от официалните проекти на
правителството за актуализация на Бюджет 2020 г. и за Бюджет 2021 г., публикувани от Министерството на финансите.
Причината за промяната в параметрите е огромният бюджетен дефицит, заложен за 2020 г. в размер на 5,2 млрд. лв.
(4,4% от БВП). Мотив за голямата дупка в хазната е неизпълнение на неданъчните приходи с 900 млн. лв., както и
завишаване на разходите с 840 млн. лв. Близо 766 млн. лв. ще отидат за различни разплащания по бюджета на МРРБ.
Припомняме, че през април разчетите вече бяха актуализирани и в тях бе заложен дефицит от 3,5 млрд. лв.
Управляващите планират да съберат актуализираните през април данъчно-осигурителни приходи в размер на почти 35
млрд. лв. и не очакват да има изоставане на постъпленията от ДДС и акцизи, които търпят сериозно отражение заради
пандемията и леко свитото потребление и нарастваща безработица.
В последната година от мандата си (2021 г.) ГЕРБ завещават на следващия кабинет трудна за изпълнение план-сметка.
Планираната разлика между приходите и разходите за 2021 г. е 4,88 млрд. лв. (3,9% от БВП), което прави повече от 10
млрд. лв. общо за тази и следващата година, които се водят „кризисни“.
Друг любопитен момент от разчетите е заложеното ниво на държавния дълг до края на 2023 г. – 38,9 млрд. лв. Заедно с
дефицита, тази сума също буди въпросителни, защото от таблиците към законопроекта на бюджет се вижда, че през 2022
г. ще отпаднат голяма част от социалните придобивки , които сега премиерът Бойко Борисов горещо рекламира. Става
дума за детските добавки за всяко семейство (ще бъдат върнати подоходните критерии за детските надбавки), ваучерите
за храна за пенсионерите и други. Според данните сега надбавки получават 572 хил. деца. През 2021 г. те ще са 1.26
милиона, а през 2022 г. децата, предвидени да получават помощи, отново намаляват и вече са 491 хил. заради
подоходните критерии.
Сериозният бюджетен дефицит е факт в разчетите, въпреки че за догодина е планиран сериозен ръст на приходите –
близо 2 млрд. лв. През 2021 г. се очаква държавата да събере 47,6 млрд. лв. Разходите възлизат на 52,5 млрд. лв.
От МФ отчитат, че глобалната пандемия от COVID-19 поставя в невъзможност финализирането на процеса по изготвянето
на реалистична средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г.
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Бюджетът е разчетен при ръст на БВП от 2,5% за 2021 г. За текущата година се очаква спад от 3%. От МФ очакват, че през
2022 г. икономиката ще порасне 3%, а през 2023 г. – с 3,2%. За сравнение прогнозата за БВП на ЕК за следващата година е
5,3%. За мотив от финансовото министерство посочват, че повишеното доверие сред потребителите и нарастването на
доходите ще доведат до растеж на частното потребление. В последната прогнозна година се очаква по-високо
нарастване на публичните инвестиции поради достигането на края на периода за усвояването на европейски средства по
програмния период 2014-2020 г., както и очакванията за финализиране на инфраструктурни проекти.
Заедно с процеса на възстановяване на заетостта се очаква и коефициентът на безработица да намалее първоначално до
5,2% през 2021 г., а през следващите години и до 4,6%, на което ниво да се стабилизира.
В края на 2021 г. прогнозираме инфлацията да се ускори до 2,8%, а средногодишната инфлация до 2,1%, пише в мотивите
към бюджетния закон.
Приоритетите
Минималната работна заплата ще бъде повишена от 610 на 650 лв., като се планира да остане на това ниво до 2023 г. В
бюджетния сектор отново ще има 10% ръст на заплатите. С 30% ще скочат възнагражденията на служителите,
ангажирани на първа линия с пандемията от COVID-19. Със 17% ще бъдат повишение заплатите на учителите, което ще
струва на хазната 360 млн. лв. допълнително. Близо 58 млн. лв. ще струва повишението за непедагогическия персонал, с
което общата сума за заплати в сектора става 417,8 млн. лв.
Общо за сектор „Образование“ държавата ще отдели 647,7 млн. лв. повече отколкото даде за тази година.
За здравеопазване ще бъдат отделени 581,1 млн. лв. допълнително. 375,5 млн. лв. са за медицински дейности, от които
326,6 млн. лв. за осигуряване на достъпна, качествена и своевременна медицинска помощ на здравноосигурените лица и
48,9 млн. лв. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
Предвидени са 75 млн. лв. за осигуряване на ваксина за COVID-19.

От 1 януари догодина минималната пенсия се увеличава от 250 на 300 лева, а максималната става 1440 лева при 1200
лева сега. Запазва се минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители
– 420 лв. Също така се запазва и максималният осигурителен доход за всички осигурени – 3000 лв. През първите три
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месеца на 2021 г. е предвидено да продължи изплащането на допълнителните суми към пенсиите на всички пенсионери
от 50 лв.
2,099 млрд. лв. ще бъде бюджетът за отбрана през 2021 г., което е 1,69% от БВП.
За сектор „Социална политика“ с отделени близо 1,350 млрд. лв. допълнително, което е доста повече отколкото
предходни години. 607,3 млн. лв. са за активна и пасивна политика на труда, в т.ч. 300 млн. лв. по мярката 60/40.
463 млн. лв. е предвидила държавата за отглеждане на деца. От тази сума 73 млн. лв. са за семействата с деца до 14годишна възраст, при които родителите не могат да извършват дистанционна работа от вкъщи и 390 млн. лв. са за
месечните помощи за отглеждане за всяко дете, както и за увеличение на месечната помощ за отглеждане на деца до 1 г.
и целевите помощи за ученици. 223,1 млн. лв. ще бъдат дадени за подкрепа на хората с увреждания.
Предстои проектите за актуализация на Бюджет 2020 г. и за Бюджет 2021 да бъдат одобрени от Министерски съвет, а
след това гласувани и в Народното събрание.
√ Кабинетът одобри промените в данъчните закони
Ще има ново облекчение за физическите лица, които през годината са направили подобрения и ремонт в
собствените си жилища
Промените в данъчното законодателство получиха одобрението на Министерския съвет, съобщиха от правителствената
информационна служа. Предстои измененията в Закона за ДДС, в чиито преходни и заключителни разпоредби са
събрани всички нови текстове, да бъдат внесени в деловодството на Народното събрание.
Според промените новите изисквания за софтуер за управление на продажби в търговските обекти (СУПТО), наложени от
наредбата за касовите апарати – спорната Наредба Н-18, няма да бъдат прилагани. От законопроекта отпадат всички
текстове, свързани с идеята за затягане на контрола върху оборотите на търговците чрез специален софтуер за
управление на продажбите.
Припомняме, че в началото на годината след сериозно обществено недоволство тогавашният финансов министър
Владислав Горанов отложи с 6 месеца приемането на промените в наредбата, които трябваше да влязат в сила на 31
януари тази година. В крайна сметка срокът бе изместен до края на тази година.
Наредбата създаде сериозни проблеми на бизнеса в страната, а много компании вече инвестираха значителни средства,
за да отговорят на изискванията.
В Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) се предвижда удължаване на срока за прилагане на данъчното
облекчение, представляващо минимална помощ до 31 декември 2023 г. и данъчното облекчение, представляващо
помощ за регионално развитие до 31 декември 2021 г.
Срокът за деклариране и внасяне на годишните данъци по реда на ЗКПО се променя до 30 юни, като се въвежда и
начална дата 1 март. В тази връзка и с цел синхронизация на разпоредбите в закона се предлагат и промени в авансовото
облагане с корпоративен данък, така че съответните разпоредби да са съвместими с новия срок за деклариране и
плащане на годишния корпоративен данък.
Данъчни облекчения вече ще има и на пазара за растеж. Идеята е разпоредбите, свързани с данъчните облекчения при
доходи от лихви от регурания пазар, да важат и за пазара за растеж. Мярката ще действа 5 години.
Според новите промени в Закона за доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) хората, които отдават апартаменти под наем
ще декларират своите доходи при по-строги правила.
Ще има обаче и ново облекчение за физическите лица, които през годината са направили подобрения и ремонт в
собствените си жилища. Идеята е те да могат да намалят общата сума на годишната си данъчна основа с реално
платените от тях разходи за труд на физическите или юридическите лица, извършили ремонта или подобренията.
За да ползват данъчното облекчение, физическите лица ще трябва да обявят кои са лицата, извършили ремонта и
платените им суми за труд, като по този начин придобитите от тях доходи/приходи ще излязат на светло, мотивират се от
финансовото министерство. Сумата, която може да бъде приспадната, е до 2000 лв., реално облекчението е до 200 лева.
От записаното в законопроекта става ясно още, че данъчното облекчение може да се прилага и за 2020 г. с подаване на
годишната данъчна декларация по чл. 50.
В Закона за местните данъци и такси също се въвежда административно облекчение. При завършването на сграда вече
ще се представя само удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване. При прекратена
регистрация на МПС заради износ или тотална щета няма да се дължи данък за придобиване на превозното средство.
√ България ще получи два самолета F-16 за обучение
В САЩ вече се обучават четирима пилоти, които ще летят на новите изтребители
България ще получи от САЩ два самолета F-16 за обучение. Това стана ясно след посещението на американския
помощник-държавен секретар по политико-военните въпроси Кларк Купър.
Самолетите са изведени от експлоатация, но ще се ползват като помощни средства за обучение и общо запознаване с
техниката, пише БНР.
От съобщението на американското посолство не става ясно дали машините ще бъдат ползвани за пилотиране, но се
уточнява, че българското правителство е поискало самолетите по програмата за отбранителни артикули с отпаднала
необходимост.
В САЩ вече се обучават четирима пилоти, които ще летят на новите изтребители F-16.
България купи осем самолета, но наскоро отправи запитване за още осем.
При срещите на Кларк Купър Стана ясно, че авиобаза “Граф Игнатиево“ се подготвя да посрещне 16, а не 8 нови
изтребителя.
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Първият самолет ще бъде завършен в края на 2022 г. и първите шест машини ще бъдат доставени на българските ВВС
през 2023 г. Два от поръчаните общо 8 F-16 ще останат в САЩ и ще се използват за обучение на пилоти и наземен
технически състав, след което ще пристигнат в България през 2024 г.
България ще стане 29-та страна в света, която ще притежава изтребители от фамилията F-16, които според Lockheed
Martin до момента са над 4 600 броя в 140 модификации.
√ Отпуснаха 23 млн. лв. за ремонт на пунктовете „Златарево“ и „Кулата“
Вече са стартирани процедурите за обществени поръки
Държавата отпуска близо 23 млн. лв. за изграждане и подобрение на инфраструктурата на територията на гранично
контролно-пропускателните пунктове „Златарево“ и „Кулата“. Идеята е пунктовете да отговарят на необходимите
изисквания за качество и да се облекчи преминаването на икономическите субекти и физическите лица, уточняват от
правителствената информационна служба.
От постановлението се разбира още, че средствата се осигуряват чрез вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2020 г.
От сайта на Агенция „Митници“ става ясно, че вече има започнати няколко процедури за обществени поръчки на
въпросните три пункта.
Още през октомври миналата година от приходната администрация откриха процедура за цялостна реконструкция и
модернизация нa ГKΠΠ „Злaтapeвo“. Обявената цена на ремонта е 19,2 млн. лв. без ДДС, а за изпълнител бе избрано
oбeдинeниe мeждy „Pacтep – Юг“, „Ивaлc Дpeнcĸи“, „Aĸтyaл гpyп“ и „Инфpa пpo ĸoнcyл“.
Ремонтът на „Kyлaтa“, който е почти финализиран, но също все още не е платен, струва 3,3 млн. лв. Там целта на ремонта
е peĸoнcтpyĸция нa aдминиcтpaтивнaтa cгpaдa и тpaceтaтa.
Важно е да се уточни, че повечето от обществените поръчки на Агенция „Митници“ се стартират доста преди да бъде
осигурено финансирането. Бюджетът на това ведомство е оперативен и подобни „големи“ проекти се финансират целево
чрез вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на финансите. Т. е. парите са предвидени, но докато няма конкретна яснота за сумите, не се отпускат,
още повече, че понякога процедурите по една обществена поръчка не приключват в рамките на календарната година.
Например тaзи гoдинa бe oбявeн тъpг зa peмoнт нa пyнĸтa „Kaлoтинa“. Стойността на обществената поръчка е 31 млн. лв.
бeз ДДC. Все още обаче няма избран изпълнител. Целта на ремонта е почти всички стари сгради и съоръжения да бъдат
разрушени, а тези, които биха могли да се ползват за други цели, ще се преместят и складират. Ще бъде изградено
изцяло ново трасе за входящ товарен трафик. Този пункт е един от най-натоварените и ремонтът е повече от належащ.
Планира се и разширяване на трасето за входящ пътнически трафик, както и ремонт за изходящия. Този проект е свързан
и със строежа на магистрала „Европа“.
БНР
√ Министрите на отбраната от НАТО заседават в Брюксел
Очаква се министрите на отбраната на НАТО да постигнат споразумение за изграждане на щаб на космически център в
Рамщайн в първия ден от заседанието на министрите на отбраната, което се провежда днес и утре в Брюксел.
На брифинг вчера генералният секретар на Пакта Йенс Столтенберг подчерта, че Космосът става все по-населен, а
конкуренцията там се разраства всяка година.
"Някои нации, в т.ч. Русия и Китай, развиват системи, които могат да обезоръжат или свалят наши сателити. Космосът е
изключително важен за възможностите ни за навигация, комуникиране и откриване на нови ракети, а бързите,
ефективни и сигурни сателитни комуникации са жизнено важни за нашите сили", заяви той.
Министрите ще обсъдят и напредъка по повишаването на средствата за отбрана, които, според постигнатото
споразумение през 2014-та година на срещата на върха на Алианса в Уелс, трябва да достигнат поне до 2 на сто от БВП до
2024-та година.
Столтенберг уточни, че за шеста поредна година съюзниците повишават разходите си в тази насока и очаква
тенденцията да продължи.
Повишаването на устойчивостта на НАТО при новото предизвикателство от втората вълна с коронавируса, както и
мисиите на Пакта в Афганистан и Ирак са другите теми, които министрите ще дискутират.
√ ВСС обсъжда евродоклада по Механизма за върховенство на правото
Три седмици след оповестяването му, Висшият съдебен съвет ще обсъжда първия доклад на Европейската комисия за
България по новия хоризонтален Механизъм за върховенството на правото. До този момент нито един от съдебните
кадровици не е коментирал констатациите, свързани със съдебната система.
"Настоящата структура и функционирането на Висшия съдебен съвет и Инспектората към него поставят съществени
въпроси, свързани с тяхната ефективност и независимост и дебатът следва да продължи", пише в евродоклада. Оценката
се базира на констатацията на Венецианската комисия, че в съдийската част на съвета няма мнозинство на съдии, които
са избирани от съдии, какъвто е стандартът на Съвета на Европа. В този контекст се отбелязва засилването на атаките
срещу съда без адекватна реакция на компетентните власти. Отбелязано и е силното влияние на главния прокурор в
пленума на съвета.
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Статутът на обвинител номер едно е самостоятелен акцент в доклада. Очакванията на ЕК е в България да бъде въведен
ефективен механизъм за отчетност и разледване на главния прокурор, като отново се обръща внимание, че за това от
години настоява Венецианската комисия.
Първата точка в заседанието на съдебните кадровици е обръщението на Съюза на съдиите в България (ССБ), с което се
иска оценка и евентуално стартиране на процедура за отстраняване на главния прокурор Иван Гешев, но и насрещната
реакция на Асоциацията на прокурорите в България в защита на обвинител номер едно.
√ Столичният общински съвет ще гласува втора актуализация на бюджета на София
На днешното заседание на Столичния общински съвет ще бъде гласуван проект за нова, втора актуализация на бюджета
на София за 2020 г. В него се предвижда допълнително финансиране на градския транспорт, който претърпя големи
загуби вследствие на пандемията с Covid-19.
В капиталовата програма се включва и изграждане на още три детски градини, освен осемте обекта, по които вече се
работи. Общо намалението в бюджета на Столичната община ще е в размер на 18 милиона лева.
Предвиждат се 4 милиона лева допълнително за финансиране на градския транспорт. запазва се инвестиционната
програма в детските градини и ясли, осигурява се допълнително един милион лева за улично осветление и маркировка.
Групата на БСП няма да подкрепи актуализацията на бюджета, категоричен е Иван Таков:
"С 18 милиона намаляваме приходната част, съответно и разходната част от капиталовата програма. Всяка година от
капиталовата програма не се усвоят около 200 милиона на година."
Общинските съветницици от Демократична България също няма да подкрепят втората актуализация на бюджета на
София.
"Този бюджет продължава да залага на проходи, които няма да бъдат събрани.", каза Владислав Панев
Общинският съветник от ГЕРБ Георги Георгиев се надява на отговорни политически дебати:
"Върви си едно говорене, което е едно и също всяка година. Аз дори се шегувах, че сигурно ще чуем критиките от
миналата година и за новия бюджет. Така не се решават проблемите на града."
√ Видеосреща на лидерите на ЕС за Covid-19 на 29 октомври
Лидерите на Европейския съюз ще проведат видеосреща на върха за Covid-19 на 29 октомври.
Те ще дискутират как да координират по-добре усилията си срещу болестта, съобщи председателят на Европейския съвет
Шарл Мишел в Туитър, цитиран от Ройтерс и БТА.
Срещата е насрочена ден след очакваните нови планове на Европейската комисия за укрепване на сътрудничеството
между страните членки в тестването на стратегии и проследяването на контактите на заразените, както и по срока на
карантината.
В. Сега
√ Коронавирусът "отмени" компенсациите за анулиран полет
Авиокомпаниите вече не дължат обезщетения за провалено пътуване, след като ЕК обяви пандемията за
"извънредни обстоятелства"
Пътниците със самолет вече не могат да претендират за компенсации, ако полетът им е отменен или закъснее заради
причина, свързана с пандемията. Това предупреждение отправи Соня Спасова, директор на Европейския потребителски
център в София, в ефира на БНТ.
Не става дума за промяна в правилата за правата на пасажерите - просто Европейската комисия обяви
разпространението на COVID-19 за извънредна ситуация. И досега важеше уговорката, че при форсмажорни
обстоятелства авиокомпаниите не дължат обезщетения на клиентите си, защото нямат вина, че се е наложило да отлагат
или анулират полети.
От потребителския център припомнят, че според еврорегламента пътникът няма право на обезщетение, ако:
- отмяната е заради извънредни обстоятелства, които са извън контрола на авиокомпанията и не са могли бъдат
избегнати, дори и да са взети всички необходими мерки, като например: лошо време, политическа нестабилност,
рискове, свързани със сигурността на пътниците (новото е, че ЕК обяви за "извънредни обстоятелства" бедите,
причинявани от корона-вируса, и мерките за озаптяването му, бел. ред.).
- бил е информиран за отмяната на полета достатъчно рано - минимум 14 дни преди началната дата на излитане;
- получил е предложение да бъде качен на друг самолет, с часове на излитане и кацане, близки до първоначалните, но е
отказал.
От Европейския потребителски център призовават планиращите пътуване по въздух "да бъдат особено внимателни с
новите условия, породени от разпространението на заразата". Това означава, че пасажерите трябва да си калкулират
рисковете да не пристигнат навреме там, за където са тръгнали, и да не разчитат, че авиокомпанията ще ги обезщети за
причинените неудобства.
При сегашната санитарна извънредна ситуация, която е обхванала целия глобус, едно е сигурно, ако има смущения в
разписанието на самолетите, всяка превозвач ще търси оправдание в коронавируса, дори да има други причини.
На сайта си ЕПЦ припомня какви са основните права на пасажерите при отменен полет в общия случай. Авиокомпанията
е длъжна да предложи на своите клиенти избор между следните опции:
- отказ от пътуване и връщане на сумите по неизползвания самолетен билет;
- премаршрутиране с друг полет за достигане до крайната точка на пътуването;

6

- обратен полет до първоначалния пункт на излитане, при първа възможност.
Ако изберете премаршрутиране
Авиокомпанията е задължена да ви осигури грижа за времето, докато изчаквате заместващия полет на летището, а
именно:
•
храна и напитки
•
настаняване в хотел, ако се налага престой повече от една нощ
•
превоз от летището до мястото за настаняване и обратно
•
две безплатни телефонни обаждания
В случай че авиопревозвачът не ви осигури грижите, може да си ги платите сами, а после да претендирате за
възстановяне на похарченото. Разходите трябва да са в рамките на разумното и трябва да са доказани с касови бележки
или други фискални документи.
В. Монитор
√ България сезира Съда на ЕС заради пакета "Мобилност"
Правителството одобри позицията на България за предприемане на действия пред Съда на Европейския съюз на
основание чл. 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с разпоредбите на Пакета
Мобилност I.
България ще внесе искане за анулиране на част от разпоредбите в пакета "Мобилност"
В резултат на продължителен преговорен процес и въпреки противопоставянето от страна на България и на други
държави членки като Румъния, Полша, Унгария, Литва, Латвия, Естония, Малта и Кипър, на 31 юли 2020 г. в Официалния
вестник на Европейския съюз бяха публикувани, приетите от Съвета на Европейския съюз, правни актове в областта на
международния автомобилен превоз на товари от Пакета Мобилност I:
• Регламент (ЕС) 2020/1054 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за изменение на Регламент (ЕО)
№ 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление,
минималните прекъсвания и дневните и седмичните почивки, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на
установяването на местоположението чрез тахографи;
• Регламент (ЕС) 2020/1055 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за изменение на регламенти
(ЕО) № 1071/2009, (ЕО) № 1072/2009 и (ЕС) № 1024/2012 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора на
автомобилния транспорт и
• Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за определяне на специфични
правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на
автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и
Регламент (ЕС) № 1024/2012.
Разпоредбите в новите актове относно правилата за връщането на водача, връщането на превозното средство и
командироването, забраната за ползване на седмична почивка на борда на превозното средство и периода на почивка
между два каботажни цикъла, категорично водят до крайно неблагоприятни последици за българските предприятия,
извършващи международен автомобилен превоз на товари. Новите текстове са небалансирани и в ущърб на българските
транспортни оператори, както и в общ план за операторите от периферните държави членки. Приетите разпоредби водят
до дискриминиране на база географско положение, както и до ограничаване на равнопоставения достъп до Единния
вътрешен пазар. За част от приетите вече текстове няма представена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз,
което българската страна е изтъквала многократно в хода на преговорния процес.
За да защити интересите на компаниите, извършващи международен превоз на товари, България ще инициира действия
за внасяне на писмена искова молба за завеждане на дело пред Съда на Европейския съюз по Пакета Мобилност I. С цел
отмяна на част от разпоредбите на споменатите правни актове, ще бъдат внесени три отделни жалби за отмяна по
спорните текстове във всеки отделен проблемен законодателен акт.
√ Съветът на земеделските министри в ЕС с общ подход за бъдещата селскостопанска политика
Земеделските министри от страните-членки на Европейския съюз (ЕС) постигнаха общ подход по трите законодателни
предложения за бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) 2023-2027. Споразумението отразява българската
позиция в хода на преговорния процес. Това съобщиха от пресцентъра на земеделското ведомство.
След двудневни преговори България успя да запази настоящото ниво на обвързаната с производството подкрепа - 13+2 %
от общия пакет директни плащания, въпреки предложението на Европейската комисия (ЕК) за намаляването й в новия
програмен период.
Освен това, по настояване на страната ни се запазва и Преходната национална помощ (ПНП). До 2023 г. тя ще запази
нивата си от 2020 г., а от 2024 г. ще бъде продължена с 5 % годишно намаление.
Според споразумението държавите членки ще са задължени да заделят минимум 20% от пакета за директни плащания
за еко схеми. За отчитане изпълнението на този минимален бюджет може да се вземе и сумата, надвишаваща 30% от
бюджета по ПРСР и изплатена по мерки, свързани с околна среда и климат.
По-гъвката ще стане и „двугодишна фаза на обучение“, при която неусвоените средства при прилагането на новите еко
схеми ще се прехвърлят към други необвързани мерки в рамките на първи и втори стълб.
През следващия програмен период се запазва и изключването от механизма за финансова дисциплина за бенефициери,
които получават директни плащания до 2 000 евро.
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Съгласно постигнатото споразумение и отново по предложение на България, подпомагането в други сектори чрез
оперативни програми на организации и групи производители, е увеличено от 5 на 10% от стойността на предлаганата на
пазара продукция.
В проекта на регламента бе отразено решението за доброволно прилагане на таван на директните плащания над 100
хиляди евро. Таваните ще се отнасят само за СЕПП, като се запазва възможността за приспадане на разходите за труд,
свързан със земеделската дейност. Всяка държава членка може да вземе решение до 1% от директните плащания да се
обвържат с участие на бенефициентите в инструментите за управление на риска.
Очаква се Европейският парламент (ЕП) да гласува позицията за ОСП до края на седмицата, след което ще започнат
триалозите между Съвета на ЕС, ЕП и ЕК.
БНТ
√ Борисов: Правителството е направило всичко необходимо в подкрепа на инициативата "Три морета“
"Абсолютно всичко, което България трябваше да направи от страна на правителството, е направено, така че не мога да
приема каквато и да е критика, че не подкрепяме инициативата "Три морета", заяви министър-председателят Бойко
Борисов в началото на вчерашното правителствено заседание.
Премиерът напомни, че още през август на срещата си в Блед със заместник помощник държавния секретар на САЩ
Матю Бойс е изтъкнал ангажираността на правителството по темата.
"Уверихме нашите партньори - 11 европейски държави, в пълната готовност на България да участва и с финансиране, и с
проекти", добави още Борисов.
Премиерът обърна внимание, че сме шестата страна, която участва финансово в инициативата, след като на 2 септември
правителството взе решение България да участва с 20 млн. евро в Инвестиционния фонд към инициативата "Три морета".
Националната координация на формата от българска страна също е на много високо ниво, като отговорността за това е
дадена на вицепремиера Екатерина Захариева.
"България вече реално работи по тази инициатива – с 20% закупуване на акции от терминала за втечнен газ в
Александропулис. В момента на пълни обороти се работи по газовата връзка Юг-Север, която присъединява
пристанището в Александропулис с нашата газопреносна мрежа и през нея ние можем да транспортираме газ на Север,
на Запад, във всички посоки. Подготвили сме газохранилищата. Разширяваме за втечнен газ", подчерта премиерът Бойко
Борисов.
"Тук не е само газовите връзки, тук са магистралите, жп линиите, интернет свързаност на целия регион,
суперкомпютърът, който януари месец ще влезе в действие", добави още министър-председателят.
"Подготвихме абсолютно всичко необходимо за посещението на президента Радев в Естония и за домакинството на
България в инициативата догодина. Нещо повече - на този ден, когато президентът Радев беше в Естония, по телефона се
обади заместник държавният секретар Кийт Крач, който още веднъж благодари и още веднъж потвърдихме пълното
съдействие и ангажираност на България в тази инициатива", заяви премиерът Бойко Борисов и напомни, че Росен
Плевнелиев е първият български президент, който присъедини България в тази инициатива.
"Възложих на ДАНС и ДАР да проверят кои са тези "доброжелатели", които искат да елиминират действията на
правителството и на президента и да попречат на нещо, което е толкова важно за България", изтъкна премиерът
Борисов. "Ако някой е подценил темата с карантината, не е наш проблем", добави министър-председателят и изрази
надежда да няма повече спекулации по темата.
√ Борисов е възложил на ДАНС и ДАР да проверят кои са "доброжелателите" на Радев
PCR тестът на президента Румен Радев, направен след кацането му в София, е отрицателен и е потвърден от две
независими лаборатории. Държавният глава вече не е под карантина. Премиерът Борисов разпореди на службите
проверка по повод думите на Радев. Президентът заяви, че случаят с прекратяването на визитата му в Естония е активно
мероприятие на негови "доброжелатели".
Президентът няма COVID-19 е потвърдил новият му тест. Румен Радев написа това във фейсбук, че вчерашният му
отрицателен пи си ар е вторият в рамките на два поредни дни и трети за седмица, като и че резултатът е потвърден в две
независими лаборатории. Столичното РЗИ свали карантината на държавния глава. Директорът на РЗИ обясни, че са
научили във вторник сутринта от военната здравна инспекция, че президентът е бил контактен.
"Ние разбрахме тогава от тях, установихме че той е извън България, изчакахме да се върне, връчихме
предписанието на президента, той проведе PCR, който е отрицателен и със заповед от днешна дата му е свалена
карантината", каза Данчо Пенчев, директор РЗИ.
На брифинг предния ден здравният министър Костадин Ангелов съобщи обаче,че Румен Радев е бил уведомен още в
неделя, когато е излязъл положителният тест на шефа на ВВС. Вчера реагира и премиерът. Борисов е разпоредил на
службите проверка по обвиненията на президента Радев, че прекратяването на визитата му в Естония е активно
мероприятие на негови "доброжелатели".
"Помолих колегите от ДАНС и ДАР да проверят кои са тези „доброжелатели", които искат да минират действията
на правителството и на президентската институция или какви са тези конспиративни теории и кой би искал
вътре в България да попречи на нещо, което е толкова полезно за България". Така че ако някой е подценил темата с
карантината, не е наш проблем", заяви Борисов.
Бойко Борисов обясни, че всичко, което България е трябвало да направи по иницативата "Три морета" и домакинството
на страната ни, както и за подготовката на президента за участието му във форума в Естония по темата, е направено.
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Затова и премиерът не приема каквато и да е критика, че не подкрепя инициатива, в която България е инвестирала вече
20 милиона евро в инвестиционния фонд.
По-късно от "Дондуков 2" атакуваха с твърдението, че от самото начало Бойко Борисов се е разграничавал от идеята за
създаването на инвестиционен фонд, а външното ни министерство е изразило резерви, че страната ни може да бъде
домакин на инициативата. На тези обвинения от Министерския съвет отговориха, че в нито едно свое публично
изявление премиерът не е изразявал негативно отношение спрямо инициативата и неговата подкрепа винаги е била
последователна.
Външно министерство също реагира. От там обясниха, че са предлагали отлагане на домакинството ни с една година,
заради парламентарните и президентските избори догодина. И допълват:
"Въпреки, че президентът Радев нарича законно избраното българско правителство мутри, то е готово да
организира и проведе председателството на "Три морета", чието лице ще бъде българският президент".
√ Въвеждат единни правила за безопасност в курортите през новия зимен сезон
Със заповед на вицепремиера и министър на туризма Марияна Николова се въвеждат единни правила за
противоепидемични и санитарни мерки в курортите по повод предстоящия зимен сезон 2020/2021 г.
Целта е всички туристически места да въведат еднакви практики, с които да се гарантират здравето и безопасността на
туристите, а България да защити статута си на здравословна и сигурна дестинация.
Министерството на туризма е разработило пакет от мерки за зимен сезон 2020/2021, които следва да бъдат спазвани
задължително от всички - обекти, компании, организации и лица, предлагащи туристически услуги.
Време е за здравна дипломация, заяви вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова на работна среща с
мениджъри на зимните курорти, кметове и областни управители. В дискусията участва и главният държавен здравен
инспектор доц. д-р Ангел Кунчев. Пакетът е съгласуван с Министерството на здравеопазването и е публикуван на сайта на
Министерството на туризма. Пълният пакет от мерки може да намерите ТУК
При необходимост мерките ще бъдат променяни или допълвани в зависимост от епидемичната обстановка, стана ясно от
думите не вицепремиера, която призова всички в сектора да са гъвкави и инициативни.
На лифта - задължително с маска
Мерките обхващат дейността на кабинковите въжени линии, седалковите лифтове и влекове. Туристите задължително
трябва да покриват носа и устата си с маска или друго предпазно средство при престой в кабината и на лифт станциите.
Броят на пътуващите в закритите лифтови съоръжения може да бъде ограничаван по преценка на оператора. Кабините
се дезинфекцират по график.
До 10 души в ски училищата
В ски гардеробите също е въведена специална организация за дистанция и дезинфекция, а в ски училищата групите ще
са до 10 души.
Заведенията в ски зоните още по-строго ще спазват приетите указания за функционирането им в условия на пандемия от
COVID-19.
Контролните органи ще бъдат напълно безкомпромисни при установяване на нарушения на правилата. Така ще защитим
Зеления печат, който България получи от Световния съвет по туризъм като безопасна и сигурна дестинация. Българските
курорти вече натрупаха опит в осигуряването на безопасни условия за гостите си през лятото и трябва да продължат тази
практика. Благодарение на общите ни мерки в летните ни курорти нямаше нито един потвърден случай на заболял с
коронавирус в местата за настаняване. Нашата цел е тази положителна тенденция да се надгради и за зимните
дестинации, посочи още вицепремиерът.
Като вицепремиер и министър на туризма няма да допусна компромис, който да сложи петно върху дестинация
България, както и върху целия туристически бранш, подчерта вицепремиерът и призова да се спазват трите Д –
дистанция, дезинфекция и дисциплина. От думите й стана ясно, че контролът ще започне преди официалното откриване
на зимния сезон.
Според доц. Кунчев туризмът е една от двете системи заедно с образованието, които се справиха добре с COVID
ситуацията.
Местата за настаняване реагираха успешно. Обстановката обаче е динамична и ние до голяма степен зависим от нея.
Практиката показа, че мерките работят. Няма нищо по-добро от това да отидеш в планината и да спортуваш, но всеки
трябва да спазва изискванията. Благодаря за всичко, което правите, защото то е много. Готовността на зимните курорти
ще е много по-голяма, отколкото на летните, каза още той.
Браншът и местната власт приветстваха и подкрепиха единните мерки на Министерството на туризма, като изразиха
готовност да ги надграждат. Редица кметове предложиха допълнителни мероприятия за защита, за да могат туристите да
са по-информирани за ситуацията.
Те поискаха и единна рекламна кампания за зимата, както и финансови облекчения за туристите, идващи у нас с PCR тест.
Представителите на местната власт са готови да съдействат и за по-ефективната работа на медицинските екипи, които да
са на място в курортите.
Представителите на курортите Боровец и Пампорово изтъкнаха положителния си опит от лятото и отчетоха, че няма нито
един заболял на тяхна територия след взетите стриктни мерки. Работи се за намаляване струпването на посетители.
Разработена е също онлайн билетна система с автомати, която да ограничи контактите.
Вицепремиерът Марияна Николова допълни, че министерството е откликнало своевременно на искането на бизнеса да
насочи антикризисна реклама както към вътрешния пазар, така и към балканските страни. Факт са 20 телевизионни
клипа, изработени с екскурзоводи от страната за българските телевизии и социалните мрежи в балканските страни.

9

Предстои да излезе национален имиджов клип за България, кадрите за който бяха предоставени безвъзмездно от ски
курортите ни, допълни тя.
√ 840 туроператори и агенти са подали заявление за финансова помощ
840 туроператори и туристически агенти подадоха заявления за помощта от 10 млн. лв. по оперативна програма
"Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. Бюджетът на всички постъпили предложения е над 64,131 млн. лв.
Срокът, в който всички крайни потребители можеха да подават своите заявления за европейско финансиране, изтече на
20 октомври 2020 г. в 16:30 часа.
Предстои предложенията да бъдат разгледани. В рамките на процедурата всеки от кандидатите имаше право да заяви в
проектното предложение стойност до 10% от оборота за 2019 г., но не повече от прага на de minimis от 200 000 евро, или
391 166 лв. Целта на проекта е да се осигури оперативен капитал за справяне с последиците от COVID-19 кризата за
български микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по
Закона за туризма.
Подаването на проектните предложения се извършваше изцяло по електронен път, чрез попълване на опростен уеб
базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните
инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).
По инициатива на вицепремиера и министър на туризма Марияна Николова Министерството на туризма стана директен
бенефициент по програмата за европейско финансиране. След проведени срещи и преговори с браншовите организации
и Министерство на икономиката бе подписано споразумение за предоставяне на европейско финансиране в подкрепа на
туристическия бранш.
Средствата следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за
оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/туристическа агентска
услуга.
√ България запазва нивото на обвързаната подкрепа за земеделски производители
Министрите по земеделие на страните членки на ЕС постигнаха общ подход по трите законодателни предложения за
бъдещата Обща селскостопанска политика 2023-2027. Споразумението отразява българската позиция в хода на
преговорния процес.
След двудневните преговори страната ни успя да запази настоящото ниво на обвързаната с производството подкрепа 13+2% от общия пакет директни плащания, въпреки предложението на Европейската комисия за намаляването ѝ в новия
програмен период.
Освен това, по настояване на България в следващия програмен период се запазва и Преходната национална помощ
(ПНП). До 2023 г. тя ще бъде на нивата от 2020 г., а от 2024 г. ще продължи с намаление от 5% годишно.
По споразумението държавите членки ще са задължени да заделят минимум 20% от пакета за директни плащания за
екосхеми. За отчитане изпълнението на този минимален бюджет, може да се вземе и сумата, надвишаваща 30% дял от
бюджета по ПРСР, платена по мерки, свързани с околна среда и климат. Освен това е предвидена допълнителна
гъвкавост, т.нар. „двугодишна фаза на обучение“, при която неусвоените средства при прилагането на новите екосхеми
ще могат да се прехвърлят към други необвързани мерки в рамките на първи и втори стълб.
Позицията на България относно изключенията на малките стопанства бе отразена, макар и не в пълнота. Земеделските
стопанства до 10 ха ще бъдат освободени от прилагане на стандарта за диверсификация на културите и екологично
насочени площи (ДЗЕС 8 и ДЗЕС 9).
В следващия програмен период се запазва изключването от механизма за финансова дисциплина за бенефициери, които
получават директни плащания до 2000 евро.
Съгласно постигнатото споразумение и отново по предложение на България, подпомагането в други сектори чрез
оперативни програми на организации и групи производители, е увеличено от 5% на 10% от стойността на предлаганата
на пазара продукция.
Министрите по земеделие на страните членки на ЕС постигнаха общ подход по трите законодателни предложения за
бъдещата Обща селскостопанска политика 2023-2027.
В проекта на регламент беше отразено решението, взето от лидерите на държавите членки на Европейски съвет, за
доброволно прилагане на таван на директните плащания над 100 000 евро. Таваните ще се отнасят само за СЕПП, като се
запазва възможността за приспадане на разходите за труд, свързан със земеделската дейност. Всяка държава членка
може да вземе решение до 1% от директните плащания да се обвържат с участие на бенефициентите и в инструментите
за управление на риска.
Искането на българската делегация за продължаване на преходната помощ не беше отразена в пълнотата ѝ, както и
предложението за гъвкавостта на зелените бюджети от първи стълб. Поради тази причина Българската делегация гласува
„въздържал се“.
Очаква се Европейският парламент да гласува позицията за ОСП до края на седмицата, след което ще започнат
триалозите между Съвета на ЕС, Европейския парламент и Европейската комисия.
√ ЕК отпуска 17 млрд. евро по инструмента SURE за работните места
Европейската комисия емитира за пръв път социални облигации на ЕС на стойност 17 милиарда евро по инструмента
SURE, за да подпомогне защитата на работните места и за да запазят хората работата си.
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Емисията се състои от две акции - първата на стойност 10 млрд. евро с падеж през октомври 2030 г., а втората от 7 млрд.
евро с падеж през 2040 г. Имаше много силен инвеститорски интерес към този инструмент с висок рейтинг, а записаните
облигациите бяха в 13 пъти по-голям обем от предложения, което доведе до благоприятни ценови условия и за двете
облигации.
И двете облигации бяха емитирани при изгодни условия, отразяващи високото равнище на интерес. Цената на 10годишната облигация е 3 базисни пункта над средните суапове. Цената на 20-годишната облигация е 14 базисни пункта
над средните суапове. Окончателните премии за новата емисия бяха оценени на 1 и 2 базисни пункта съответно за 10годишния и 20-годишния транш, като и двете стойности са изключително ограничени предвид емитираните суми.
Това са изгодни ценови условия за най-голямата досега емисия на облигации от Комисията и благоприятно начало за
инструмента SURE. Условията, по които Комисията взема заеми от пазарите, се прехвърлят пряко на държавите членки,
които получават заемите. Набраните средства ще бъдат прехвърлени на държавите членки бенефициери под формата на
заеми, за да им се помогне да покрият разходите, пряко свързани с финансирането на национални режими на работа
при непълно работно време и подобни мерки в отговор на пандемията.
Вижте повече ТУК.
BusinessGlobal
√ Правителството: Само 3% спад на БВП и ръст на заплатите тази година
Оптимистичната прогноза ще е обосновка и за оптимистичен бюджет
Министерство на финансите отново се оказва най-голям оптимист, когато се стига до макроикономически прогнози. В
есенното оповестяване на очакванията си то прогнозира рецесията в България да е само 3% през тази година. За
сравнение, само преди седмица Българска народна банка прогнозира спад от 5.5% и дори призна, че някои от
допусканията вече не се изпълняват и е възможно резултатите да се окажат по-лоши. Оптимизъм струи също от
прогнозата на управляващите за ниска безработица – само 5.6% и ръст на заплатите през тази година от 5%, който ще се
ускорява в следващите години.
Есенната макроикономическа прогноза на Министерство на финансите е база, върху която се изчислява бюджетът за
всяка следваща година и оптимистичните очаквания в нея са обосновка за по-достоверни бюджетни допускания.
Министерство на финансите е длъжно по закон да изготви и представи проекта си за бюджет 2021 до края на този месец.
В същото време доминират очакванията, че бюджетът за тази година ще се актуализира още веднъж в нейния край
(досега това става с приемането на бюджета за следващата) и така ще се узакони по-голям от сега очаквания дефицит.
Неговият размер може все още да не е ясен дори и за правителството. В същото време, с една благоприятна прогноза за
догодина Министерство на финансите ще може да претендира, че свиването на дефицита е реалистична цел.

11

Такъв оптимистичен бюджет ще позволи на държавата да изтегли нов заем догодина, като се запази доверието на
пазарите, че правителството води благоразумна политика, а не е преминало към масови харчове, било то за
предизборни цели, или за потушаване на протестни настроения. Ако усилието успее, и дългът догодина може да се
изтегли при благоприятни условия. В противен случай, лихвите ще започнат да се покачват.
Освен спад от 3% през тази година, за следващата управляващите са записали, че очакват растежът да стигне 2.5%, а през
2020 г. ще се ускори до 3%. Основното допускане на финансовото министерство е, че най-лошото от кризта е отминало и
занапред траекторията е само възходяща.
√ 78% от българите са за обвързване на еврофондовете с върховенството на закона
41 на сто от европейците казват, че са по-скоро съгласни с правилото "пари срещу законност"
78% от българите споделят мнението, че достъпът до еврофондове трябва да бъде обвързан с върховенството на закона.
Това показва социологическо проучване на Kantar за Европейския парламент, видяно от "Политико".
Пълното проучване трябва да бъде публикувано по-късно, но първите разпространени данни показват обща подкрепа за
правилото "пари срещу законност". 43% от българите напълно подкрепят обвързването на средствата от ЕС с
обвързването на върховенството на Закона, докато други 35 на сто дават отговор, че са по-скоро съгласни. 11 на сто е
процентът на по-скоро несъгласните българи с това правило, а 4% декларират пълно несъгласие.
За сравнение общо за ЕС – 36 на сто са отговорилите в пълна подкрепа на обвързването на върховенството на закона с
получаването на средства от Брюксел.
Докато 41 на сто от европейците казват, че са по-скоро съгласни. Люксембург, Малта и Австрия са трите държави, в които
гражданите дават най-много отговори в категорична подкрепа на правилото. Категорично против са най-вече – чехите,
унгарците и поляците.
√ ЕС изготвя свой механизъм „Магнитски“
Той ще даде възможност за замразяване на авоари и за налагане на забрани за посещаване на територията на
Общността
Заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович заяви, че Европейската комисия и ръководителят
на европейската дипломация Жозеп Борел започват работа по създаването на европейски санкционен механизъм за
тежки нарушения на човешките права в страните извън Европейския съюз.
Механизмът, който ще бъде в стила на американския закон "Магнитски", се очаква да даде възможност на Европейския
съюз да замразява авоари и да налага забрани за посещаване на територията на Общността.
Законът "Магнитски" е американски механизъм за наказване на хора, извършили нарушения на човешките права в
чужбина, отбелязва ДПА и допълва, че Европейският парламент отдавна призовава за създаване на подобен санкционен
механизъм.
Мениджър
√ Държавата увеличава участието си в капитала на „София Тех Парк“ с 20 млн. лв.
Държавата ще увеличи акционерното си участие в капитала на „София Тех Парк“ с още 20 млн. лв, реши Министерски
съвет. Средствата ще се използват за придобиване и експлоатационни разходи на планирания за базиране у нас
суперкомпютър, както и за строителството на сградата, в която ще се намира. България е една от осемте държави, в
които ще бъдат изградени новите суперкомпютри в ЕС, уточни премиерът Борисов.
„Суперкомпютърът ще помогне на страната ни да се утвърди като инвестиционна дестинация. Той ще бъде от голяма
полза за IT компаниите и специалистите, за целия български бизнес и научните среди.
В момента капиталът на дружеството възлиза на близо 65 млн. лв., значителна част от които представляват непарични
вноски под формата на сгради. Българското правителство ще продължи да работи за модернизацията на страната.
България е една от осемте държави, в които ще бъдат изградени новите суперкомпютри в ЕС, добави премиерът.
√ Бизнесът ще играе много важна роля в процеса на възстановяване
"Бизнесът ще играе много важна роля в процеса на възстановяване. Този огромен ресурс ще трябва да се инвестира от
бизнеса, но ще трябва да инвестира свой собствен ресурс заедно с европейските средства. Трябва да има обсъждане с
местната власт, но и с политическите сили, защото този план няма да се изпълнява от това правителство. Когато бъде
приет след процедурите, вече ще имаме друго правителство. Всички политически сили трябва да знаят, че това са нашите
стратегически приоритети и независимо кой е на власт, трябва да вървим по тях". Това обясни пред БНР Илияна Цанова,
заместник-управляващ директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции.
До 30 април 2021 г. страните членки на ЕС трябва да са готови с националните планове за възстановяване от пандемията,
които са част от големия европейски план за възстановяване на Европа. На 15 октомври изтече предварително
препоръчителният срок на Европейската комисия за представяне на първите варианти на тези планове, но по думите на
Цанова първата страна с готов план е била Франция.
"Планът "Следваща генерация" е еднократна извънредна помощ за справяне с икономическите предизвикателства,
която трябва да бъде инвестирана в много кратък период от време - от 2021-ва до 2023-та година", уточни Цанова и
подчерта, че когато се прави този план и се залагат тези проекти, трябва да се работи с данни, да се види положението в
отделните сектори и кои стратегически силни страни можем да подкрепим от гледна точка на конкурентоспособност.
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"Трябва да имаме данни, върху които да стъпим, и визия, която да следваме. Планът трябва да бъде много подробен по
отношение на това какви реформи искаме да направим, какви цели искаме да постигнем и как ще ги постигнем. Няма как
с пожелателни послания да получим финансиране. Конкретиката е ключова в този план. И всяко искане за плащане,
което правим, ще бъде одобрено на базата на целите, които вече сме постигнали. Трябва да правим редовно
докладване. Със сигурност този план ще бъде динамичен. Тези пари не са даденост, а трябва да си свършим работата",
категорична е Илияна Цанова.
√ Шефът на БНР поиска от СЕМ да прекрати договора му
Генералният директор на Българското национално радио Андон Балтаков е внесъл тази сутрин в Съвета за електронни
медии писмо, с което уведомява председателя на надзорния орган Бетина Жотева, че би искал договорът, с който е поел
управлението на БНР, да бъде прекратен предсрочно, считано от 1 ноември, съобщи БНР.
Според Балтаков, в доклада на министъра на културата Боил Банов, с който се предлага проект на закон за изменение и
допълнение на Закона за радиото и телевизията, е подменен текстът, одобрен от БНР. Основните промени, за които
настоява Общественото радио, са изключени от внесения текст, но под тях стои одобрението на Генералния директор на
БНР, получено преди месец за друг законопроект, обясни Андон Балтаков, който поиска оставката на Боил Банов.
„Знаете ли кое е най-ужасното, което показва изключителната наглост и арогантност на тези, които са написали този
доклад – Боил Банов и неговия екип? Те са взели от моето мотивационно писмо параграфи, в което аз съм мотивирал
друг законопроект за радиото и телевизията и са ги сложили, че едва ли не аз подкрепям този
законопроект. Манипулира се и се фалшифицира моето мнение като генерален директор на Българското национално
радио", аргументира се Балтаков.
Законопроектът, който е предложен на обществото за обсъждане, не е проектът на закон, в който работна група от БНР,
БНТ, СЕМ, различни министерства и медийни експерти са инвестирали стотици часове и познания, категоричен е Андон
Балтаков.
„Това, което изключително ме възмути, е фактът, че се твърди, че БНР подкрепя този законопроект. БНР подкрепи друг
законопроект, който всъщност не е поставен за обсъждане пред обществото. Липсват членове от закона, върху който ние
сме работили - поне 7 или 8 члена, които ние лично сме поставили и аргументирали, аз лично съм мотивирал тяхното
присъствие, които касаят управлението на обществените медии. Липсва начинът, по който ще се управлява. В този закон
ние бяхме поставили много ясни позиции. Не може да има една обществена мисия и един нов начин на финансиране и
те да бъдат управлявани или организирани по стар начин. Става въпрос за начина, по който е отговорен генералният
директор, за начина, по който се формират управителните съвети“, допълни Балтаков в предаването „Нещо повече".
Балтаков беше избран за шеф на националното радио от СЕМ на 22 януари тази година след конкурс, насрочен поради
предсрочното прекратяване на договора на предишния генерален директор Светослав Костов през октомври миналата
година.
√ България на крачка от целта за 2% от БВП за отбранителни разходи
България постига за тази година разходи за отбрана, равни на 1,93 на сто от Брутния вътрешен продукт (БВП). Това сочат
данни, представени вчера от НАТО.
Отбелязва се, че миналата година страната ни е осигурила за отбрана 3,18 на сто от БВП. През 2014 г. държавните и
правителствените ръководители на страните от НАТО приеха цел за отбранителни разходи, равни на две на сто от БВП до
2024 г. Преди шест години нашата страна е отделяла 1,31 на сто от БВП за отбрана, пише БТА.
Според данните за тази година на глава от населението отбранителните разходи у нас са за 150 долара, а миналата
година са били за 263 долара. Най-голямата част от разходите за отбрана в нашата страна са за служители (56 на сто), за
дейност и поддръжка се харчат 17,9 на сто, за инфраструктура - 6,9 на сто, а за оборудване и изследвания - 19,3 на сто.
Общите данни показват, че 10 страни от НАТО изпълняват или надвишават целта за отбранителни разходи от две на сто
от БВП. За тази година НАТО бележи увеличение от 4,3 на сто на отбранителните разходи спрямо 2019 г.
√ Шарл Мишел към евродепутатите: Спрете да искате още пари!
Президентът на Европейския съвет Шарл Мишел призова евродепутатите да престанат да молят за отпускане на
допълнителни средства по дългосрочния бюджет на ЕС и пакета за възстановяване от новия коронавирус.
По време на свое изказване след дебат за Брекзит и многогодишната финансова рамка в европарламента в Брюксел
Мишел „уважително и учтиво“ помоли членовете на органа да отстъпят от искането за още 39 млрд. евро финансиране
по програми като Еразъм, сума, която включва поне 9 млрд. евро свежи пари.
„Никога в историята на Европейския съюз не сме успели да отблокираме толкова пари, колкото сега... по отношение на
фонда за възстановяване“, отбеляза председателят на Европейския съвет, добавяйки, че това е „пропорционално много
повече“ от парите, предоставени от Китай и САЩ. Той призова евродепутатите да се фокусират върху „общата картина“.
„Уважавам факта, че за парламента сумата, предложена от Съвета по отношение на МФР, не е достатъчна... Но когато
чуем, че ще има огромни съкращения по Еразъм, в иновационни фондове, в отбранителни фондове, кажете ни, когато
говорите за съкращения... съкращения в сравнение с какво?“, каза още Мишел.
През юли лидерите на ЕС постигнаха споразумение за бюджет на стойност 1.82 трлн. евро за периода от 2021 до 2017
година, както и за отпускането на допълнителни средства за възстановяване от пандемията, но парламентът поиска да се
направят отстъпки в 4 области: повече пари за 15 бюджетни програми, включително за изследвания и здравеопазване;
обвързващ календар за нови източници на доход; по-голяма роля за членовете на ЕП в планирания фонд за
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възстановяване, както и силен механизъм, свързващ разпределението на финансирането от ЕС с критериите за
върховенство на закона.
√ 1/5 от парите за селско стопанство в Европа ще отиват за биоземеделие
Министрите на земеделието на Европейския съюз се споразумяха да отделят част от масивния бюджет за земеделска
политика на ЕС за програми, които защитават околната среда, съобщава Ройтерс. Министрите се съгласиха, че 20% от
плащанията за фермери ще бъдат предназначени за зелени схеми като биологично земеделие или агролесовъдство.
Земеделските производители няма да имат достъп до парите за други цели.
Новата политика ще започне от 2023 г., като министрите се договориха за двугодишна пилотна фаза за зелените схеми,
което означава, че те ще станат задължителни от 2025 година. Някои държави изразиха опасения, че обвързването на
пари с екологични цели би означавало парите да останат неизразходвани.
"Не можем просто да оставим на държавите членки да решат дали да се използват екосхеми и ако да, какви пари ще
бъдат предоставени“, заяви германският министър на земеделието Юлия Кльокнер, която председателства днешната
среща. ЕС е към края на двугодишната борба за преразглеждане на своята селскостопанска политика, за да се опита да я
приведе в съответствие с ангажиментите на съюза по отношение на изменение на климата, като същевременно
подкрепя поминъка на фермерите. Селскостопанската политика като цяло ще използва приблизително една трета от
бюджета на ЕС в общ размер от 1,1 трлн. евро за периода 2021-2027 г., който ще бъде разделен между директни
плащания за фермери и друга подкрепа за развитие на селските райони.
Тъй като земеделските обекти представляват 40% от цялата земя в рамките на ЕС, земеделието има голямо влияние
върху здравето на естествените местообитания в Европа. Земеделието е най-често цитираната заплаха за природата в
Европа на фона на интензивни земеделски техники, включително пестициди и напояване, съобщи в понеделник
Агенцията за околната среда на ЕС.
Има мнения, че делът от 20% за зелените схеми е твърде нисък. "Земеделските министри продължават до голяма степен
фермерска политика, която ще хвърля парите на данъкоплатците върху замърсяващото, индустриализирано земеделие
поне до 2027 г.“, заяви старшият политически директор на WWF Джабер Руис.
Преговорите за земеделска политика не завършват с постигната в сряда сделка. Сега страните от ЕС трябва да постигнат
споразумение с Европейския парламент и Европейската комисия относно конкретните правила, като се очаква
евродепутатите да гласува политиката през настояща седмица.
√ Чехия обяви извънредно положение
Чехия отново влиза в режим на извънредно положение, в опит да ограничи втората вълна на новия коронавирус. Това
стана ясно след извънредно заседание на правителството в страната, свързано с епидемичната обстановка.
„От 22 октомври в 6 ч. сутринта (до 3 ноември в 11:59 ч. вечерта) свободното движение на населението ще бъде
забранено с няколко изключения – пътувания по работа, посещение на семейството, покупка на стоки от първа
необходимост, за посещение на лекар или на властите“, написаха от службата на правителството в страната в
официалния си профил в Twitter.
В допълнение магазините, ангажирани с продажба на несъществени продукти ще трябва да затворят до четвъртък „с
изключения, подобни на тези по време на пролетните мерки“, като хранителни магазини и аптеки, предаде Politico.
Решението дойде, след като страната се превърна в едно от най-големите огнища на COVID-19 в Европа – регистрираните
положителни проби в сряда са 11 984. За последните 24 часа починалите са 106-има.
По-рано вчера вицепремиерът Ян Хамачек, който изпълнява функцията и на министър на вътрешните работи, обяви, че е
сред заразените.
√ ООН прогнозира свиване на световната търговия с между 7% и 9% през 2020 г.
Стойността на световната търговия е на път да намалее с между 7 и 9% през 2020 г. спрямо предходната година въпреки
признаците за крехко възстановяване през третото тримесечие, идващи най-вече от Китай. Това се казва в доклад на
ООН, цитиран от Ройтерс.
Никой регион в света не бе пощаден от приблизително 19-процентовия спад на годишна база в световната търговия през
второто тримесечие, когато пандемията от COVID-19 нанесе най-големи щети върху икономиката, сочат данни на
Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD).
Световната търговия се възстанови частично през третото тримесечие, като изчисленията показват свиване с 4,5% спрямо
същия период на предходната година, се казва още в доклада.
„Търговията с домашно офис оборудване и медицински консумативи нарасна през третото тримесечие, докато
автомобилният и енергийният сектор регистрираха допуълнително отслабване“, казва от ООН.
В предварителната си прогноза за четвъртото тримесечие, UNCTAD очаква 3-процентов спад на годишна база. В доклада
обаче с подчертава, че несигурността заради пандемията остава висока и че нов ръст на заразените с COVID-19 може да
доведе до влошаване на обстановката и въвеждане на мерки, които да ограничат допълнително търговията.
Китайският износ се възстанови силно през третото тримесечие след срива в ранните месеци на пандемията, като на
годишна база бе отчетен растеж от близо 10%.
„Като цяло нивото на китайския износ за първите девет месеца на 2020 г. е сравнимо с това за същия период на 2019 г. “,
се посочва в доклада.
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√ НАТО подкрепя удължаване на договора СТАРТ
НАТО подкрепя удължаването на действието на договора СТАРТ между САЩ и Русия за контрол над въоръжаването. Това
заяви генералният секретар на пакта Йенс Столтенберг в навечерието на двудневното виртуално заседание на
министрите на отбраната на страните от алианса.
"Приветствам напредъка от последните дни, добави той по повод съобщенията, в които Вашингтон подкрепи
предложението на Москва да се удължи с една година действието на последния голям двустранен договор за контрол на
нападателните оръжия. В последните 30 години страните от НАТО са съкратили с над 90 на сто оръжията, обхванати от
договора", отбеляза Столтенберг.
По думите му предстои страните от Алианса да обсъдят въпроса за новото въоръжение на Китай и Русия, способно да
заглушава, заслепява и сваля спътници от орбита. Той потвърди, че министрите на отбраната от пакта ще подкрепят
създаването на нов център за космическа защита в базата "Рамщайн" в Германия.
Министрите ще обсъдят също въпросите за сигурността на веригите на снабдяване, възможностите за използване на
цивилна инфраструктура при военни действия, опасностите от чуждестранната собственост, развитието на
далекосъобщителните мрежи от пето поколение (5G). Предвижда се те да одобрят решение за разширяване на мисията
на НАТО в Ирак.
"В Афганистан НАТО разполага с около 12 000 служители и по-нататъшни промени ще бъдат съобразени с условията на
място", посочи Столтенберг. Той призова талибаните да намалят насилието, да прекъснат връзките си с Ал Каида и с
други терористи, да преговарят добросъвестно. Генералният секретар отбеляза, че наскоро бе одобрено финансирането
до 2024 г. за афганистанското правителство.
"Загрижен съм от последиците от решението на Турция да се въоръжи с руските противоракетни системи С-400. Заявявал
съм това неколкократно, включително при посещенията ми в Анкара. Тези системи са несъвместими с
противовъздушната отбрана в НАТО. Подкрепям търсенето на решение, обсъжда се доставката на ракети "Пейтриът" (за
Турция) или на френско-италиански системи", посочи генералният секретар.
√ Търговията на европейските борси остава в червения сектор
Oсновните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения в ранната търговия в сряда и са на път да
завършат трета поредна сесия в червената зона, пише Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 записа минимален спад от 2,72 пункта, или 0,74%, до 362,79 пункта в контраст с
борсите в САЩ и Азия, които се повишиха на фона на надеждите за постигане на споразумение за пакета от фискални
стимули за американската икономика. Немският бенчмарк DAX се понижи с 88,82 пункта, или 0,7%, до 12 648,13 пункта.
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 63,04 пункта от стойността си, или 1,07%, достигайки ниво от 5
826,18 пункта. Френският показател CAC 40 се понижи с 46,57 пункта, или 0,95%, до 4 882,71 пункта,
Швейцарският хранителен гигант Nestle повиши прогнозата си за продажби през 2020 г., макар че отчете спад на
приходите за последното тримесечие. Компанията обяви продажби на стойност 61,91 млрд. швейцарски франка (68,24
млрд. долара) за третото тримесечие спрямо 68,37 млрд. франка за същия период на миналата година. Акциите на
компанията поевтиняха с 0,34%.
Книжата на Ericsson скочиха с 7,9% на фона на високите маржове и работата по договорите за 5G мрежите в Китай.
Шведският телекомуникационен гигант отчете коригирана оперативна печалба от 9 млрд. шведски крони (около 1 млр.д
долара) за последното тримесечие срещу печалба от 6,5 млрд крони година по-рано.
„Финансовите отчети като цяло надминават очакванията, като повишаването на прогнозите за печалби е положителна
изненада“, коментира Патрик Мунен от NN Investment Partners.
„В момента обаче има други елементи, които оказват по-високо влияние върху пазарите от отчетите“, добавя той, като
посочва връщането на строгите ограничителни мерки срещу разпространението на коронавируса в редица страни в
Европа.
Прогнозите са печалбите на компаниите от STOXX 600 за третото тримесечие да се понижат с 34,8%, което е малко подобър резултат от очакваното в начало на сезона на отчетите понижение от 36,7%, сочат данни на Refinitiv. От 29-те
компании, които до момента са представили финансовите си резултати за тримесечието, 75,9% са надминали прогнозите
на анализаторите.
Акциите на френската медийна група Vivendi поскъпнаха с 1,93%, след като тя обяви по-добри от очакваното продажби за
тримесечието и представи план за листва на борсата на най-ценния си актив - Universal Music Group, през 2022 г.
Оптимизъм на Уолстрийт
Американските борсови индекси регистрираха повишения във вторник, след като председателят на Камарата на
представителите Нанси Пелоси намекна, че демократите и Белия дом са постигнали напредък в преговорите за нов пакет
от икономически стимули в САЩ, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones завърши търговията с ръст от 113,37 пункта, или 0,4%, до 28 308,79 пункта, след като
по-рано в сесията се повиши с над 300 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 напредна с 16,2 пункта,
или 0,47%, до 3 443,12 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq отчете ръст от 37,51 пункта, или
0,33%, до 11 516,49 пункта.
В неделя Пелоси даде 48-часов срок за постигане на сделка за пакета за икономически стимули в САЩ преди изборите на
3 ноември. Вчера обаче тя заяви, че срокът не е бил за постигане на споразумение, а за представяне на исканията на
двете страни и преминаване на следващия етап в преговорите.
„Фискалните стимули са на важната тема за пазарите в момента. Виждам, че акциите вървят нагоре или надолу в
зависимост от напредъка по преговорите“, коментира Дейвид Уагнър от Aptus Capital Advisors.
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„Американците имат нужда от тези стимули в веднага“, добавя той,.
На този фон акциите на компаниите, които биха спечелили най-много от приемането на нови мерки за стимулирането на
икономиката, поскъпнаха. Цените на книжата на Carnival Corp. и American Airlines скочиха съответно с 3,29% и 1,91%.
Акциите на Kohl’s и Nordstrom поскъпнаха с 6,61% и 1,15%.
Ръст и в Азия
Водещите азиатски борсови индекси регистрираха предимно повишения, следвайки печалбите на Уолстрийт, предаде
Маркетоуч.
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 записа ръст от 72,42 пункта, или 0,31%, до 23 639,46 пункта.
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 3,08 пункта, или 0,09%, до 3 325,02
пункта, докато по-малкият измерител Shenzhen Composite отчете спад от 25,15 пункта, или 1,1%, до 2 254,23 пункта.
Хонконгският показател Hang Seng напредна с 184,88 пункта, или 0,75%, до 24 754,42 пункта.
Южнокорейският бенчмарк Kospi се повиши с 12,45 пункта, или 0,53%, до 2 370,86 пункта. .
В Австралия индексът ASX 200 напредна с 7,2 пункта, или 0,12%, до 6 191,8 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX
отчете спад от 2,75 пункта, или 0,64%, до 425,32 пункта. BGBX40 се понижи с 0,33 пункта, или 0,34%, до 97,41 пункта.
BGTR30 изтри 1,24 пункта от стойността си, или 0,26%, достигайки ниво от 483,64 пункта. BGREIT записа спад от 0,03
пункта, или 0,02%, до 136,32 пункта.
√ Пазарът на офис площи в София замръзна
Спадът в търсенето доведе до отрицателно нетно усвояване на офис площи за тримесечието – нещо, което се случва за
пръв път в модерната история на офис пазара в София, сочат данните от проучването на MBL за пазара на офис площи
през третото тримесечие на 2020.
През Q3 2020, в експлоатация бяха въведени 8,000 кв.м., а нетното усвояване възлезе на (минус 15,000 кв.м.),
отбелязвайки спад от 45,000 кв.м. спрямо същия период на миналата година. В резултат, делът на свободните офис
площи вече е двуцифрен – 10.8%, като се очаква да продължи да нараства, казват от MBL.
Обемът на съществуващите площи в модерни офис сгради в София към края на третото тримесечие възлиза на 2.184 млн.
кв.м. Площите в строеж са 376,000 кв.м., от които само за 16% има предварителни договори с наематели. Засилва се
тенденцията наемателите да опитват да преотдават вече наети площи, за да оптимизират разходите си в резултат на
въведени политики за работа от вкъщи и спад в бизнеса. При сегашните обстоятелства значителна част от наемателите
желаят да получат отстъпки от наемодателите или да намалят площите, които заемат.
През тримесечието бяха сключени сделки за наем за 14,500 кв.м. Очакването на експертите, направили проучването е, че
новонаетите площи за 2020 г. ще бъдат по-малко от 60% от обема през 2019 г., с което търсенето би отбелязало найслабия си резултат от финансовата криза насам.
Средните наеми остават без съществена промяна - при клас А офертните нива, с някои изключения, варират между 12 и
14 евро на кв.м, а при клас Б - между 8 и 11 евро на кв.м. Към края на третото тримесечие средно претеглените наеми за
клас А са 12.60 евро на кв. м., а за клас Б те са 8.80 евро на кв. м. Експертите на MBL очакват през 2021 г. силен натиск
върху наемните нива и увеличаване на свободните площи. В момента предлагането на офис площи в съществуващи
сгради и в сгради в строеж надхвърля 560,000 кв.м.
Cross.bg
√ Депутатите ще обсъждат Плана за готовност при грипна епидемия
Депутатите ще разискват Националния план за готовност при грипна епидемия по искане на БСП. В дебатите ще участва и
здравният министър Костадин Ангелов.
Лидерът на социалистите Корнелия Нинова настоя планът при грипни епидемии, изготвен през 2006 година, да бъде
актуализиран и обсъден в пленарната зала заради увеличаващите се случаи на Covid-19. Нинова поиска конкретни
действия и яснота за това как се структурират дейностите и политиката на правителството в сферата на здравеопазването
по отношение на извънредната епидемична обстановка:
"Искаме този план да бъде разискван тук, в Народното събрание и то навреме. Целта ни е да се създаде ред, да има
предвидимост, да има отговорни лица от правителството, да не се допуска паника и хаос, да се подготви здравната
система и най-важното - да се осигури грижа за хората."
В дебатите ще участва и здравният министър Костадин Ангелов, който в отговор към Корнелия Нинова увери, че
здравната система е подготвена и ситуацията е под контрол:
"Към настоящия момент има достатъчно легла и достатъчно медицинска апаратура, необходима и достатъчна за
лечението на всички български граждани по всички области и всички лечебни заведения в страната."
Социалистите искат в срок до един месец Министерският съвет да приведе плана в действие.
√ Росен Желязков: Таксиметровите превозвачи ще бъдат подпомогнати финансово от държавата
Държавата има готовност за подкрепа на таксиметровите превозвачи, за облекчаване на икономическите последствия от
COVID-19. Това обяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков, по
време на среща с представители на таксиметровия бранш.
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„Прилагането на мярката ще се осъществи съвместно с общините, отговорни за определяне на алтернативния данък,
който се заплаща от таксиметровите превозвачи. Държавата ще поеме разликата между определения от общинските
съвети размер на данъка до размера, заплащан за 2020 г. Съгласно Закона за местните данъци и такси данъкът върху
таксиметровия превоз на пътници е в границите от 300 до 1000 лева, като конкретният размер за съответната година се
определя от общинските съвети, до 31 октомври на текущата година", заяви министър Росен Желязков. Като пример той
посочи, че за Столична община общинският съвет е определил размера на данъка за 2020 г. да е 850 лева. При този
случай, по предвидения механизъм за подпомагане, разликата между 300 и 850 лева, тоест 550 лева, ще бъде поета от
държавния бюджет, чрез допълване на бюджета на общината, поясни министърът.
„Очаквам общинските съвети, в партньорство с държавата, да инициират максимално бързо реализирането на мярката,
за подпомагане на таксиметровите превозвачи", заяви министър Росен Желязков.
По време на срещата бяха обсъдени и промени в Наредба №34 за таксиметров превоз на пътници.
√ Министерството на културата със становище за оставката на генералния директор на БНР
От Министерството на културата изпратиха тази сутрин становище по повод подадената вчера от генералня дректор на
БНР Андон Балтаков оставка. Балтаков поиска оставката на министъра на културата Боил Банов, защото е подменил текст
от проектозакона за радиото и телевизията, вече одобрен от БНР.
В становището на Министерството на културата се подчертава, че целият законопроект е публикуван на интернет
страницата на ведомството и до 18 ноември могат да бъдат процедирани предложения от всички заинтересовани
страни, включително от Българското национално радио.
√ Николай Василев: Бюджет 2021 е на хаотичните разхищения
Правителството харчи като за последно и ще остави на следващите празна хазна, смята бившият министър на
икономиката
„Бюджет 2021 г. е на хаотичните разхищения, той няма нищо общо с политиките за борба с коронавируса". Това каза в
предаването „Тази сутрин" бившият министър на икономиката Николай Василев по повод проектобюджета за
следващата година, който беше публикуван вчера. Проектобюджетът предвижда по-високи доходи и повече за
образование, здраве и социална политика. Най- голямо увеличение ще има на парите в социалната сфера - с повече от
1,350 млрд. лв. В образованието - допълнителни 648 млн. лв., а в здравеопазването - 581 млн.
Предвижда се заплатите в бюджетната сфера да нараснат с 10%, на учителите - със 17%, а за хората на първа линия в
борбата с COVID-19 - с 30%. Отново се увеличава и минималната работна заплата - от 610 лв. на 650 лв. „От средата на
2020 г. се раздават милиарди, които не са покрити с приходи в бюджета. Така правят хора, които нямат намерение
повече да управляват и смятат да оставят на следващите празна хазна. Милиардите отиват за сектори, които въобще не
са пострадали от COVID кризата, като целия публичен сектор", коментира Василев.
По думите му правителството планира да вдигне държавния дълг с 10 млрд. лв. „Вариантите пред следващото
правителство са: да продължи с невероятните дефицити, което означава, че България ще се пързаля надолу като други
южни държави; втори вариант - да ореже много щедрите разходи, което аз бих предложил и трети вариант е да вдигне
много данъците, за да запуши тази дупка", смята бившият министър на икономиката.
√ Носенето на маски на открито трябва да е обнародвано в Държавен вестник, за да бъде задължително
„Носенето на маски на открито трябва да бъде обнародвано в Държавен вестник, за да има силата на задължителен акт“,
каза пред БНР адвокат Мария Петрова, специалист по медицинско право. „Общите административни актове, които целят
да наложат мерки в обществото, подлежат на обнародване в Държавен вестник и това е начинът и механизмът, по който
държавата е сметнала, че всеки един от нас е достатъчно добре информиран, за която и да е промяна в обществено
правната сфера, която засяга нашите права“, изтъкна юристът. Гражданите се считат за уведомени по подобни мерки, ако
те са обнародвани в Държавен вестник", уточни адвокат Петрова.
„Едно е да се каже нещо в медийното пространство, да се напише на сайта на здравното министерство или да се прочете
в интернет. На сайта на Министерство на здравеопазването все още няма качена заповед в тази посока, но дори да има
заповед в конкретика, трябва да обърна внимание, че с подобна заповед няма как да се наложи такава мярка - цялото
общество да носи маски на открито - това не може да стане с едностранна заповед от страна на министъра на
здравеопазването“ – категорична е Мария Петрова.
Според нея задължителното носене на маски трябва да се опише в друг административен акт, а не в заповед на здравния
министър, съобразно Закона за административните актове.
„Освен това трябва да се има предвид, че сега не сме в ситуацията на извънредно положение, а сме в извънредна
епидемиологична обстановка, която по силата на Закона за здравето не дава възможност едностранно на министъра на
здравеопазването да прави мерки от такъм мащаб“, допълни специалистът по медицинско право.
Мария Петрова отбеляза още, че никъде не е разписано как ще се процедира с хората, които по медицински и
здравословни причини не могат да носят маски, както и за кои хора е задължително да носят маски.
„С оглед интереса и здравето на децата не е най-добре те да носят маски, това се коментира и от Педиатричната
асоциация. Разчитам, че в тази тежка ситуация здравните власти ще излязат със становище относно децата, защото
според мен тази уязвима група е защитена по смисъла на Конституцията, към тях трябва да се подхожда с по-висока доза
внимание.“
По думите на Петрова властите не успяват да убедят хората да носят маски, защото е разрушено доверието и защото
поведението на властта не кореспондира с мерките, които налага.
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„Очаквам с нетърпение да видя как Министерството на здравеопазването ще опази общественото здраве с маските на
открито, в какъв акт ще го обективира и как ще гарантира правата на нас пълнолетните така и на всички деца“,
категорична е Мария Петрова.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
Управлението на София - между спазването на мерките срещу ковид-19, строителството и ремонтите в столицата
- кметът Йорданка Фандъкова;
Продължава кампанията за даряване на кръвна плазма от преболедувалите ковид. За нуждата от кръводарители
- гостува д-р Дончо Дончев от ВМА;
Политически планове и решения - за доверието в инстутициите и управлението по време на протести. Коментар
на Антоний Тодоров и Антоанета Христова;
Повторно заразяване с ковид-19. Какво е състоянието на зам.-кмета на Русе и какви са хипотезите на лекарите?
На живо от болницата в крайдунавския град;
Ръченица от Уганда: как родните ритми стигнаха до далечна Африка - само в "Денят започва";
БТВ, „Тази сутрин"
В кои случаи ще ни глобяват, ако сме без маска на открито?;
Какви са противоепидемичните мерки в най-засегнатите райони?;
Защо пациент с коронавирус не беше приет в болница след обаждане на телефон 112?;
Ще издържат ли здравните заведения на втората COVID вълна? Гост директорът на Александровска болница
проф. Борис Богов;
За кои сектори са отделени най-много пари в бюджет 2021? Коментар на Николай Василев;
Губят ли ученици и студенти по време на дистанционното обучение? В студиото проф. Сергей Игнатов;
Защо дете на еднополова двойка остана без акт за раждане?;
Нова телевизия, „Здравей, България"
Жена почина след като няколко болници отказаха да я приемат за лечение. Направеният впоследствие PCR тест е
отрицателен. Мъж с усложнения от COVID-19 пък не беше приет в болница. Как да търсим правата си на
пациенти? Здравният юрист д-р Мария Петрова;
Защо противогрипните ваксини изчезнаха за няколко часа и няма да има нови?;
Спад в доверието към двете основни партии. Кои са сигурните фактори в следващия парламент? - Първан
Симеонов, изпълнителен директор на „Галъп интернешънъл България";
Напрежение и PCR тестове в президенството. Защо ДАНС и Разузнаването проверяват прекратената предсрочно
визита на президента Румен Радев в Естония. Коментар на Георги Харизанов и Слави Василев;
На живо: Кой краде капачките, събирани за закупуването на кувьози?;
Търговци предлагат износени вместо здрави гуми в интернет. Как да избегнем измамата и как да подготвим
автомобила си за предстоящите месеци;
Проверки за тежкотоварни автомобили по ключови булеварди в София.
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - 120 000 пенсионери без ТЕЛК до живот, ще трябва редовно да ходят на комисия, ако искат пенсия;
в. Монитор - Една трета от областите без вирусолози;
в. Телеграф - Удължават с още 6 месеца личните карти и паспортите;
в. Труд - Кефът и спортът с 11% разлика в ДДС;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Полицията следи за маски. Борисов: Ако си в парк или на колело – без;
в. 24 часа - Студентите оцениха онлайн периода: за над 2/3 е минал ОК;
в. 24 часа - 3 на сто спад на икономиката и 5,2 млрд. лева дефицит за 2020-а;
в. 24 часа - Заради 167 берачи на грозде в Лион сме в топ 5 по трафик на хора;
в. 24 часа - Бургаската болница взема заем 11 млн. лв. заради стари дългове;
в. Монитор - Според данните на Националния осигурителен институт: Близо половината пенсионери с 300 лв. минимална
пенсия догодина;
в. Монитор - 6400 нови места в градините в София до три години;
в. Монитор - 360 млн. лв. в бюджет 2021 за скок на заплатите на учителите;
в. Монитор - Вдигането на минималната пенсия деформира пенсионния модел;
в. Телеграф - Граф Игнатиево приема 16 изтребители Ф-16;
в. Труд - ДАНС и ДАР проверяват кои са "доброжелателите";
Водещи интервюта
в. 24 часа - Георги Свиленски, председател на предизборния щаб на БСП: Ако Радев направи партия, ще е голяма грешка не може да даде по-добра алтернатива от БСП;
в. Монитор - Наталия Михалевска, Директор на Дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа"
към МОН: За година 1000 души от чужбина взеха сертификат по български език;
в. Телеграф - Акушерка №1 в Европа Петя Запрянова: Против съм майките да раждат вкъщи;
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в. Труд - Турската писателка Верджихан Зифлиому пред "Труд": Човек трябва докрай да отстоява културната си
идентичност, вместо да я крие;
Водещи анализи
в. 24 часа - C COVID полета Радев носи пиар за финала на първия си мандат, изработен от екипа на Борисов;
в. 24 часа - 3 въздействащи корона конспирации;
в. Телеграф - Паралелният свят на БГ Мадоф: Лъжи за Делян Пеевски и кражба на активи;
в. Труд - Алтернативната цена на вируса - какво не виждаме?
√ Предстоящи събития в страната на 22 октомври
София
От 09.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание.
От 09.30 ч. в зала „Тържествена" на УНСС ще се проведе дискусия на тема „Мултилатерализъм: тенденции в
многостранното сътрудничество през новото десетилетие".
От 09.30 ч. в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет на ул. „Eкзарх Йосиф" № 12 Пленумът на
ВСС ще проведе заседание.
От 10.00 ч. в зала № 6 на Националния дворец на културата ще се състои Втората национална кръгла маса
„Заедно за повече здраве".
От 10.00 ч. чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка Столичният общински съвет ще проведе заседание.
От 10.00 ч. в Министерство на здравеопазването министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов,
главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, директорът на НЦЗПБ проф. д-р Тодор Кантарджиев и
директорът на СРЗИ д-р Данчо Пенчев ще дадат брифинг за разпространението на COVID-19 у нас.
От 10.00 ч. 34 състав на Софийския градски съд ще гледа делото срещу Николай Христов, бивш шеф на „Научни
изследвания".
От 10.15 ч. в Хотел „Балкан" ще се проведе конференция South East Europe Media Forum (SEEMF).
От 11.00 ч. на пешеходния мост над бул. „България" до НДК ще бъде открита седма фотоизложба „Виж София заедно строим за хората".
От 11.30 ч. в зала 456 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по въпросите на децата,
младежта и спорта ще проведе заседание.
От 11.30 ч. в зала 248 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по културата и медиите
ще проведе заседание.
От 12.00 ч. в Руския културно-информационен център на ул. „Шипка" 34 ще бъде открит Международният
фестивал за научно-техническо творчество на деца и младежи "От Винта!".
От 14.00 ч. в зала 3 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по околната среда и водите
ще проведе заседание.
От 14.30 ч. в зала 142 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по взаимодействието с
неправителствените организации и жалбите на гражданите ще проведе заседание.
От 14.30 ч. в зала 130 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по труда, социалната и
демографската политика ще проведе заседание.
От 14.30 ч. в зала 232 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по отбрана ще проведе
заседание.
От 14.30 ч. в зала 242 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията за контрол над службите
за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по
Закона за електронните съобщения ще проведе заседание.
От 18.00 ч. в Галерия „Райко Алексиев" - СБХ на ул. „Раковски" 125 ще бъде открита изложба „Невидимото".
От 18.00 ч. в зала "В парка" (малкото НДК) ще бъдат връчени Годишните награди за биоразнообразие и
климат'2020.
***
Бургас
От 10.00 ч. в Индустриален и логистичен парк - Бургас ще започне „Burgas BUSINESS conference".
От 17.30 ч. в КЦ „Морско казино" ще бъде представена книгата „Бургаският укрепен пункт по време на
Балканската война 1912 - 1913 г. с автор Яна Иванова.
От 18.00 ч. в Дома на писателя Ваньо Вълчев ще представи книгата „Рибки мренки" на Гергана Стоянова в
рамките на „Есенни литературни празници".
От 19.00 ч. в Клуб „Модерен театър", ул. „Милин Камък" № 1 ще започне Международен кино-литературен
фестивал „Синелибри", Бургас 2020 с прожекция на филма „Офицер и шпионин".
От 19.00 ч. във Военен клуб ще бъде представена комедията "Маршрутка" в Бургас
***
Велико Търново
От 10.00 ч. в залата на хотел „Янтра" ще се състои конференция, в която ще се анализира прегарянето на
учителите в България преди и след пандемията.
От 17.30 ч. ще се проведе извънредно заседание на ОбС - Велико Търново.
***
Видин
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От 10.30 ч. в кино „Никра" ще бъде прожектиран филмът „Истории за хора, птици и други чудеса".
От 11.00 ч. в музей „Конака" ще бъде открита изложба „Накитът - епоха и култура".
От 12.30 ч. на площад „Бдинци"/ зала на Общински съвет - Видин ще се състои награждаването на победителите
в Димитровденското математическо състезание.
От 18.00 ч. в Драматичния театър ще се състои празничен концерт на Симфониета - Видин със специалното
участие на Калуди Калудов, тенор и Анна Дитри, сопрано.

***
Добрич
От 10.00 ч. във фоайето на Младежки център - Добрич, Областен информационен център - Добрич ще вземе
участие в Обща трудова борса.
***
Кюстендил
От 11.00 ч. в голямата зала на читалище „Братство" ще се състои специализирана трудова борса за младежи.
От 17.30 ч. в Художествена галерия „Владимир Димитров - Майстора" ще бъде открита изложба-живопис
„Мъжете".
***
Пловдив
От 09.00 ч. в залата на Общинския съвет на ул. „Авксентий Велешки" № 20 ще се проведе заседание на
Пловдивския общински съвет.
От 19.00 ч. в Дом на културата „Борис Христов" ще се състои мултимедиен концерт „Кино и класика".
***
Разград
От 11.00 ч. в зала 712 на Областната администрация ще се проведе заседание на Областния щаб за борба с
коронавируса.
***
Стара Загора
От 17.00 ч. в зала „П. Р. Славейков" на Общината ще се проведе публично обсъждане на предварителен проект
на Общ устройствен план на Общината.
От 17.00 ч. в западната зала на Художествена галерия ще бъде открита изложба „Акварелните пейзажи на
Чудомир".
***
Хасково
От 19.00 ч. в ДКТ "Иван Димов" ще се състои концерт на Камерен ансамбъл „Софийски солисти".
***
Шумен
От 10.30 ч. в зала 363 в сградата на общината ще се проведе публичен търг за отдаване под наем на осем
помещения в Шумен, в кв. „Дивдядово" и в село Мадара и на два терена на ул. „Васил Априлов" и ул. „Осми
март".
От 19.05 ч. в концертна зала „Проф. Венета Вичева" ще се състои симфоничен концерт.
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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