Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Bloomberg TV Bulgaria
√ Безработицата ще продължи да расте у нас при завръщане на строгите мерки
Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Бизнес старт,
22.10.2020
Тенденцията за ръст на безработицата у нас ще продължи в случай на ново затваряне на бизнеси или увеличаване на
ограничителните мерки. Това каза Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в
България, в предаването “Бизнес старт” с водещ Живка Попатанасова.
“Бизнесът е по-подготвен за втора вълна на пандемията, отколкото през март, но никога няма да е достатъчно подготвен.
При нови ограничения компаниите се обричат на фалити и безработица”.
Иванов коментира и мерките за подкрепа на заетостта на държавата.
"Голяма част от стимулите субсидираха работни места, които са неефективни, не са трайни и така или иначе ще бъдат
закрити при прекратяване на субсидиите”, посочи той.
“Много държавни предприятия се възползваха от мярката 60 на 40 и то в сектори, които са нереформирани. Това се
оказа една вратичка за финансиране на държавните предприятия”.
Гостът разказа за предложението на АИКБ за създаване на постоянно действащо антикризисно законодателство.
“Идеята е то да се задейства автоматично и да е в две посоки - подкрепа на заетостта и осигуряване на ликвидност на
бизнеса. Това са двете направления, които са важни и трябва да бъдат подкрепни чрез мерки”, заяви Иванов.
Защо според асоциацията мярката 60 на 40 трябва да се преформатира на 75 към нула - вижте във видео материала.
Investor.bg
√ АИКБ: С парите от мярката 60/40 се субсидираха неефективни работни места
Много държавни предприятия се възползваха от субсидията и то в сектори, които са нереформирани, твърди
Добрин Иванов
Голяма част от стимулите за бизнеса във връзка с пандемията субсидираха работни места, които са неефективни, не са
трайни и така или иначе ще бъдат закрити при прекратяване на програмата 60/40. Това каза в ефира на Bloomberg TV
Bulagria Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
“Много държавни предприятия се възползваха от мярката 60/40 и то в сектори, които са нереформирани. Това се оказа
една вратичка за финансиране на държавните предприятия”, посочи гостът.
Според него тенденцията за ръст на безработицата у нас ще продължи в случай на ново затваряне на бизнеси или
увеличаване на ограничителните мерки. “Бизнесът е по-подготвен за втора вълна на пандемията, отколкото през март,
но никога няма да е достатъчно подготвен. При нови ограничения компаниите се обричат на фалити и безработица”, каза
гостът.
Иванов припомни, че от АИКБ настояват за създаване на постоянно действащо антикризисно законодателство.
“Идеята е то да се задейства автоматично и да е в две посоки - подкрепа на заетостта и осигуряване на ликвидност на
бизнеса. Това са двете направления, които са важни и трябва да бъдат подкрепени чрез мерки”, заяви Иванов.
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Bulagria Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
“Много държавни предприятия се възползваха от мярката 60/40 и то в сектори, които са нереформирани. Това се оказа
една вратичка за финансиране на държавните предприятия”, посочи гостът.
Според него тенденцията за ръст на безработицата у нас ще продължи в случай на ново затваряне на бизнеси или
увеличаване на ограничителните мерки. “Бизнесът е по-подготвен за втора вълна на пандемията, отколкото през март,
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гостът.
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Иванов припомни, че от АИКБ настояват за създаване на постоянно действащо антикризисно законодателство.
“Идеята е то да се задейства автоматично и да е в две посоки - подкрепа на заетостта и осигуряване на ликвидност на
бизнеса. Това са двете направления, които са важни и трябва да бъдат подкрепени чрез мерки”, заяви Иванов.

Важни обществено-икономически и политически теми

Банкеръ
√ Започват обсъжданията на промените в Закона за електронните съобщения
Народното събрание ще има редовно пленарно заседание от 9 часа. Ако успее да събере необходимия кворум от 121
ранобудни депутати. Предстои първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните
съобщения (Вносител: Министерски съвет, 28.9.2020 г.).
Редовният парламентарен контрол започва в 11 часа. В него четирима министри ще отговарят на депутатски питания.
Кирил Ананиев, министър на финансите, ще отговори на три въпроса относно:
- фалита на застрахователна компания "Олимпик" и предприетите мерки в подкрепа на ощетените български граждани.
- постигнатата събираемост на публични държавни вземания (дължимите такси) от хазартния бизнес за периода 20152019
г..
- допълнителни финансови средства за училищата в контекста на насоките за работа на системата на училищното
образование в условията на COVID-19.
Към Христо Терзийски, министър на вътрешните работи, има две питания относно:
- действия на Министерството на вътрешните работи по проблема с водачите на МПС, употребяващи наркотични
вещества и ресурсната осигуреност на министерството за справяне с този проблем.
- инцидент при акция на МВР за противодействие на организираната престъпност на 05.10.2020 г., в гр. София.
Деница Сачева, министър на труда и социалната политика, ще отговори на въпрос за политиката по подобряване
адекватността на пенсиите в България в краткосрочен и дългосрочен план.
Питането към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите, е относно предприети мерки срещу
проникването и организация на дейността за защита от поражения, нанасяни от "Дъбова коритуха".
Въпросите към Емил Димитров, министър на околната среда и водите, са два и те се отнасят за:
- наказателната процедура срещу България заради екологичната мрежа НАТУРА 2000.
- понижение на наличните завирени обеми в значимите язовири.
Към Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството, има четири въпроса относно:
- водния проблем в община Севлиево и част от селата на община Габрово (с. Яворец, с. Армени, с. Златевци, с.
Здравковец, с. Козирог).
- ремонта на участък от път III - 5006 от км. 0+000 до км. 5+680.
- дейността на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД.
- финансовите инструменти на правителството за осигуряване изграждането на общински социални наемни жилища.
На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на два въпроса с писмен отговор от народните
представители Светла Бъчварова; и Явор Божанков; и на 2 въпроса от народните представители Кольо Милев; и Светла
Бъчварова;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков – на един въпрос от народния
представител Деан Станчев;
- министърът на културата Боил Банов – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Ахмед Ахмедов;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на едно питане от народните представители Николай Иванов и Васил
Антонов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на два въпроса с писмен отговор от
народните представители Ахмед Ахмедов; и Георги Свиленски, Манол Генов и Димитър Данчев; и на един въпрос от
народните представители Дора Янкова, Любомир Бонев и Теодора Халачева;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев - на два въпроса от народните представители Кристина
Сидорова и Теодора Халачева; и Смиляна Нитова; и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Теодора
Халачева; и Георги Гьоков;
- министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на един въпрос с писмен отговор от народния представител
Георги
Гьоков;
- министърът на икономиката Лъчезар Борисов – на един въпрос от народния представител Румен Гечев.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- един въпрос от народния представител Станислав Станилов към министъра на образованието и науката Красимир
Вълчев;
- един въпрос от народния представител Ирена Анастасова към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.
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Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министърпредседателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова.
√ Социалната комисия в парламента намери компромис за 24 май
Депутатите от социалната комисия на Народното събрание решиха преди второто четене в пленарната зала названието
на празника 24 май в Кодекса на труда да е "Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и
култура и на славянската книжовност". Промените са свързани с празника 24 май и бяха приети на първо четене в
пленарната зала.
Според поправката 24 май щеше да се отбелязва в календара като "Ден на българската писменост, просвета и култура", а
не като "Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост".
Тази промяна беше предложена от парламентарната група на "Обединени патриоти", а при обсъждането на първо
четене в пленарната зала депутатите от БСП се обявиха против законопроекта. Много учени също възразиха.
Очевидно вълненията и противоречивите реакции, които предизвика инициативата на „Обединени патриоти“ да се
чества българската, а не славянската писменост на 24 май, принуди управляващите да потърсят компромис. От ВМРО,
които са основният двигател на идеята, предложиха новото компромисно наименование на празника, което беше
одобрено от колегите им в социалната комисия. Тя обсъжда този въпрос, тъй като предложението на патриотите беше
направено в Кодекса на труда.
√ Еврокомисията заплаши България с наказателна процедура за "златните паспорти"
Еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндерс предупреди вчера, че Европейската комисия може да предприеме
наказателна процедура срещу България, ако прецени за необходимо и ако нашата страна не промени закона за
българското гражданство в частта за т. нар. "златни паспорти". Той отбеляза пред Европейския парламент, че тази
седмица комисията е изпратила писмо до България по този повод. Комисията очаква отговор от българските власти в
срок от един месец.
Законодателството на България, Кипър и Малта позволява срещу инвестиции между 800 000 и два милиона евро да бъде
издаден паспорт на чужденец. Тази седмица ЕК предприе наказателни процедури срещу Малта и Кипър.
Предприемането на наказателни процедури е крайна мярка, която се прилага след дългогодишни политически
преговори, отбеляза Рейндерс. Европейските ценности не са за продан, за съжаление това не е очевидно във всички
държави, добави той.
По неговите думи схемите за предоставяне на гражданство или право на престой в ЕС от години тревожат европейските
институции заради опасностите за сигурността, за корупция и пране на пари. Постоянно поставяме въпроса пред
съответните държави с настояване да прекратят тези действия, заяви еврокомисарят. Той отбеляза, че е нарушение на
европейското законодателство предоставянето на гражданство на човек, който няма връзка с държавата, издаваща
паспорта.
Рейндерс посочи, че Малта и Кипър са получили няколко милиона евро в последните години в замяна на издаването на
няколко хиляди "златни" паспорта, а това подкопава взаимното доверие в ЕС и поражда заплахи. По неговите думи е
необходима преоценка на вече издадените документи в случаите, за които се прецени за необходимо.
Групата на Европейската народна партия посочи, че макар да имат слабости, схемите помагат на държавите да
преодоляват икономическата криза. Социалистите и демократите отбелязаха, че 25 милиарда евро в последното
десетилетие са били получени от някои европейски правителства от издаването на "златни" визи. Инвестициите са
важни, но не повече от европейските ценности. С престъпно придобити пари може да се купи ключ за ЕС. Това трябва да
престане, Съветът на ЕС и ЕК следва да забранят подобни възможности изцяло, ЕС не е място за престъпниците,
допълниха от тази парламентарна група.
Според групата "Обнови Европа" наказателните процедури са необходими, защото никога подобни схеми не може да
бъдат изцяло "чисти" и законни. Това е златна задна врата към ЕС за престъпници, това не са инвеститори. Призоваваме
ЕК да предложи законопроект за забрана на "златните" паспорти, добавиха либералите.
√ Евростат: България е втора в ЕС по най-нисък държавен дълг и бюджетен дефицит
България е сред страните с най-ниско съотношение на държавния дълг и бюджетния дефицит към брутния вътрешен
продукт, показват данните на Евростат за второто тримесечие годината.
Европейската служба прави уточнението, че през второто тримесечие напълно са се материализирали въведените
ограничителни мерки срещу пандемията и увеличените държавни разходи за задоволяването на финансовите
необходимости. Затова съотношението на държавния дълг към БВП в еврозоната възлиза на 95,1 , в сравнение с 86,3% в
края на първото тримесечие. В целия Европейски съюз това съотношение се увеличава от 79.4% на 87.8 на сто.
Рязкото увеличение се дължи на два фактора: държавният дълг се увеличава рязко, а БВП намалява.
В края на второто тримесечие на 2020 г. дълговите ценни книжа представляват 81,6% от държавния дълг в еврозоната и
81,4% в ЕС. Кредитите са съответно 15,1% и 15,4%. Остатъкът е съставен от валути, депозити и междуправителствен дълг.
Най-високите съотношения на държавния дълг към БВП в края на второто тримесечие на 2020 г. са регистрирани в
Гърция (187,4%), Италия (149,4%), Португалия (126,1%), Белгия (115,3%), Франция (114,1%), Кипър (113,2%) и Испания
(110,1%) Най-ниските са в Естония (18,5%), България (21,3%) и Люксембург (23,8%).
В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. всички държави-членки регистрират увеличение на съотношението им дълг
към БВП в края на второто тримесечие на 2020 г. Най-голямото увеличение е наблюдавано в Кипър, Франция, Италия,
Испания, Хърватия и Белгия, Словакия и Гърция.
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През второто тримесечие в Eвpoпeйcĸия cъюз ĸaтo цялo бюджeтният дeфицит ce е yвeличил дo 11,4% oт 2,6% тpимeceчиe
пo-paнo. Haй-гoлeмият бюджeтeн дeфицит cпpямo БBΠ ce нaблюдaвa в Πoлшa (19,8%), Aвcтpия (17,3%) и Cлoвeния
(15,8%). Haй-мaлъĸ e в Дaния (3,5%), Бългapия (5,7%) и Лaтвия (5,9%).
Investor.bg
√ Окончателно: Нов код сменя Булстат на всички лица със свободни професии
Агенцията по вписванията ще въвежда служебно новите кодове. Промяната засяга над 300 хил. души
Булстатът на всички лица със свободни професии - адвокати, земеделски производители, занаятчии, вече няма да е с
десет цифри, както ЕГН-то на отделното лице, а с девет. Това става ясно от окончателно приетите на второ четене в
парламента промени в Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ).
Промяната засяга 300 486 души, става ясно от мотивите към законопроекта. В момента кодът по БУЛСТАТ на всички лица,
упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, е тяхното ЕГН. Изключение правят физическите лица,
регистрирани по БУЛСТАТ преди 2007 г., които по принцип са със десетцифрен код. За чуждестранни лица кодът е
личният им номер.
Агенцията по вписванията ще въвежда служебно новите кодове, като крайният срок, посочен в закона, е 14 месеца след
обнародването му в Държавен вестник.
Промяната в кодовете се прави с цел защита на личните данни на гражданите и синхронизиране на разпоредбите с
европейските регламенти. „Съвпадението на ЕГН, съответно на личния номер на чужденеца, с кода по БУЛСТАТ на лицата
би могло да доведе до неограничено разкриване или разпространение на лични данни на физическо лице със
следващите се от това последици“, пише още в мотивите.
Друга важна промяна е, че отпада издаваната досега карта за идентификация на субектите, вписани в специалния
регистър БУЛСТАТ, и замяната й с удостоверение за последно вписани обстоятелства.
Управляващите са оставили възможност Агенцията по вписванията да прави справки на кой стар номер по БУЛСТАТ
отговаря нов и обратното. С цел намаляване на административната тежест данните за новите номера ще бъдат
предоставени служебно на Националната агенция за приходите, както и на други държавни институции.
√ Нощните клубове намаляват посетителите с 50%
Новата заповед за заведенията влиза в сила от 00:00 часа на 23 октомври
Капацитетът на нощните заведения ще трябва да се намали наполовина. Заетостта в заведенията ще е на не повече от 2
квадратни метра на човек. В момента в заповедта е записано за един човек на квадратен метър. Това стана ясно след
среща между здравния министър проф. Костадин Ангелов и представители от Асоциацията на заведенията в България.
"Посещението на барове, дискотеки, нощни заведения, пиано барове и други подобни места за развлечения на закрито и
открито се допуска при заетост на местата на не повече от 2 квадратни метра от общата търговска площ. По този начин
считаме, че ще постигнем достатъчно разстояние между посетителите, за да прекъснем епидемиологичния път на
предаване на коронавируса", заяви здравният министър, цитиран от Нова телевизия.
Заповедта за мерките в заведенията влиза в сила от 00:00 часа на 23 октомври.
"Знаехме, че ще има ръст от заболели и заразени. Това, което обсъждахме със здравното министерство от седмици, е, че
най-важното е да пазим здравето на хората, но и да не се стига до сюжета от март. Нашият бранш няма да издържи още
едно затваряне, за това сме готови на всякакви компромиси. Мисля, че постигаме хубави резултати", каза председателят
на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов.
Той изрази надежда с тези мерки да се постигнат необходимите резултати. Ако това обаче не се случи, след седмица ще
бъдат предложени нови по-строги мерки. Здравният министър обясни, че целта на въведените мерки не е да ограничи
хората от една компания, а контакта между отделните групи хора в заведенията.
„Една компания идва заедно, тръгва си заедно, стоят на една и съща маса. Нашата цел е да няма смесване между
компаниите, да има по-голямо разстояние”, каза проф. Ангелов. Той подчерта, че контролът ще бъде затегнат.
РЗИ и полицията обикалят почти всички нощни заведения в страната. Всички проверки завършват със санкции, където не
се спазват мерките, каза министърът.
Санкциите са първо глоба, после затваряне за 3 дни и накрая пълно затваряне. „Ако ние постигнем 80-90% да се спазват
мерките, ще постигнем ефект. Другите ще ги санкционираме. Целта е голямата картина, сигурен съм, че не всички ще ги
спазват, но нека не се вглеждаме в изключенията“, заяви проф. Ангелов.
√ 800 млн. лв. влизат в общините, ако 2% от данъка върху дохода остават при тях
Очаква се решение да бъде намерено през следващата година, казват Петър Ганев и Димитър Томов
Ако поне 2% от данък общ доход остават в общините, ще бъдат решени проблеми като демографска криза, безработица
и бедност. Около това становище се обединиха Петър Ганев, старши изследовател в Института за пазарна икономика, и
Димитър Томов, основател и изпълнителен директор на DesignFirst, в предаването „Светът е бизнес“ по Bloomberg TV
Bulgaria.
"Държавата взема от всеки доход 10% и после решава колко от това да върне към общината чрез субсидия", обясни
Томов. Той посочи, че инициативата "2% в твоята община" е дело на Института за пазарна икономика, а самият той
припознава ползите от нея.
По думите на Ганев подобна мярка ще предостави около 800 милиона лева допълнително за общинските бюджети.
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И двамата гости се обединиха около мнението, че с тези средства общините ще имат възможността да решават
проблемите по места.
„За мен е логично парите, които ние изработваме, след като бъдат обложени, да остават близко до нас, защото
централната власт няма как да е запозната с нашите проблеми на местно ниво“, допълни още Томов.
Според него чрез подобна политика може да се намали значително нивото на безработица, а общините ще имат
възможността да привличат млади кадри най-вече в здравеопазването, което в последните няколко години е изправено
пред сериозни трудности.
Двамата гости бяха категорични, че предложението за преотстъпване на 2% от общия доход е актуална тема от години и
допълниха, че не очакват да бъде намерено решение през следващата година.
√ Великобритания сключи сделката с Япония, доказвайки на ЕС, че може и сама
Очаква се споразумението да увеличи британския БВП с 0,07% през следващите 15 години в сравнение с нивата от
2018 г.
Великобритания подписа търговското споразумение с Япония, нейната първа сделка с голяма икономика, откакто
осъществи Brexit, докато часовникът продължава да тиктака за продължаващите преговори с Европейския съюз (ЕС)
относно свободната търговия, съобщава Bloomberg.
На церемония в Токио британският министър на международната търговия Лиз Тръс и японският външен министър
Тошимицу Мотеги се подписаха на документ, условията на който бяха определени още през септември, около три
месеца след началото на официалните преговори между двете страни.
Сделката запазва до голяма степен условията, при които Великобритания търгуваше с Токио като страна членка на ЕС,
изтъкват от японското Министерство на външните работи. Очаква се това споразумение да увеличи брутния вътрешен
продукт (БВП) на Великобритания с 0,07% в сравнение с нивата от 2018 г. през следващите 15 години, заявиха от
британското правителство.
„По-рано се посочваше, че независима Великобритания няма да може да сключва големи търговски сделки, или ще ѝ
трябват години, за да постигне такива“, коментира Тръс пред журналисти след церемонията по подписването. „Но днес
доказахме, че недоброжелателите грешат“, добави тя.
Споразумението ще помогне и на Великобритания да се присъедини към Всеобхватното транстихоокеанско
партньорство, изтъкна още Тръс.
Мотеги заяви от своя страна, че Япония ще продължи да подкрепя кандидатурата на Великобритания за присъединяване
към Партньорството - търговско споразумение, включващо 11 държави, включително Австралия, Виетнам и Канада.
Сделката улеснява достъпа до британския пазар за някои японски стоки и добавя правила за дигиталната търговия и
финансовите услуги. Отделът за международна търговия на Обединеното кралство заяви, че предоставя специални
ползи, включително в области като цифрови технологии и данни, финансови услуги, храни и напитки и творчески
индустрии.
Въпреки че икономическото въздействие на сделката е скромно, Великобритания е 18-ият по големина търговски
партньор на Япония, споразумението с третата по големина икономика в света е своеобразен успех за премиера Борис
Джонсън, който обеща, че Brexit ще предостави възможност на Великобритания за сключване на по-добри сделки като
независима държава.
В същото време правителството на Джонсън продължава преговорите с ЕС, които то поднови в четвъртък, в опит да
избегне повторно налагане на мита и квоти, когато Великобритания излезе от единния пазар и митническия съюз на 31
декември.
Япония публично се противопостави на Brexit преди референдума през 2016 г. и лобира срещу всичко, което уврежда
интересите на около 1000 японски компании в Обединеното кралство, включително производители на автомобили като
Nissan Motor Co. и Honda Motor Co., които разчитат до голяма степен на търговията с ЕС.
Великобритания заяви, че 99% от износа за Япония ще бъде без мита по сделката, което ще добави 15,2 млрд. лири към
годишната търговия с азиатската държава.
Споразумението между Япония и Великобритания трябва да бъде одобрено от парламента на Япония по време на сесия,
започваща следващата седмица, което ще му позволи да влезе в сила на 1 януари 2021 г.
БНТ
√ Цвета Караянчева покани европейски наблюдатели на парламентарните избори
Председателят на 44-ото Народно събрание Цвета Караянчева покани европейските институции да изпратят
наблюдатели, които да проследят всички етапи от протичането на парламентарните избори в България през 2021 г,
съобщиха от НС.
Официалните писма с покана Караянчева изпрати до председателите на Европейската комисия, на Парламентарната
асамблея на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Европейската комисия за
демокрация чрез право и на Групата на държавите, борещи се срещу корупцията – GRECO.
Решението си да изпрати поканите до европейските институции председателят на Народното събрание мотивира със
зачестилите спекулации относно честността на изборния процес у нас.
Според Цвета Караянчева изпращането на наблюдателни мисии у нас би дало допълнително спокойствие и гаранции на
българските граждани за честността и признаването на изборните резултати.
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В мотивите си Цвета Караянчева отбелязва още, че един безпристрастен европейски мониторинг на всички етапи от
изборния процес би представлявал обективна оценка на организацията, провеждането и отчитането на резултатите от
вота.
√ "Булгаргаз" предлага ново поскъпване на газа с 8% от 1 ноември
Държавната компания "Булгаргаз" предлага цената на природния газ от 1 ноември да се увеличи с 8% до 27,64
лева/Мгвтч. Това съобщиха от дружеството. Предложението е съобразено с цената на природния газ на международните
борси. Окончателно решение може да вземе само Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на 1 ноември.
Дори и да бъде утвърдена новата по-висока цена, тя няма да доведе до поскъпване на парното и топлата вода в страната,
защото в тяхната цена е заложен буфер заради очакваното поскъпване на синьото гориво през зимата.
С така предлаганото увеличение, цената на природният газ ще се увеличи с 47% в сравнение с цената през юли. Синьото
гориво е основна суровина за производството на топлинна енергия у нас и формира около 70% от цената на парното и
топлата вода.
Рязко цената на газа беше намалена от април месец след постигане на споразумение с основният доставчик на газ за
България - Русия.
Движение на цените на природния газ у нас
МЕСЕЦ
Цена (лв/мгвтч)
Януари
44,54
Март
44,54
Април
25,24
Май
22,27
Юни
20,17
Юли
18,95
Август
18,48
Септември
22,30
Октомври
25,59
Ноември*
27,64
*- прогноза
Източник: Булгаргаз
√ До 1 ноември директорът на БНР да преосмисли оставката си, очакват от СЕМ
Съветът за електронни медии вчера проведе среща с генералния директор на БНР Андон Балтаков, на която той изложи
мотивите, довели до подаване на оставката му, съобщиха от регулаторния орган. Съветът очаква в посочения от Балтаков
срок – 1 ноември, да преосмисли решението си.
Страните се съгласиха, че медийното законодателство има необходимост от цялостна ревизия и в тази връзка ще
предоставят позициите си по публикувания за обществено обсъждане проект на ЗИД на ЗРТ.
Сформирането на множество отделни работни групи, които да работят независимо една от друга по промените в ЗРТ не
доведе до удовлетворителни резултати. Приемането на нови, ясни, отговарящи на съвременните предизвикателства
правила за работа и на обществените, и на търговските медии е от фундаментално значение. Те са предпоставка и
гаранция за защита на правото на информация, на правото на свободно изразяване на мнение и постигане на
плуралистична медийна среда, допълват от СЕМ.
Да бъдат изслушани в парламента генералните директори на БНР и БНТ във връзка с подадената оставка на генералния
директор на БНР Андон Балтаков поиска днес в парламента независимият депутат Красимир Янков. Причината е, че има
съмнение за политически натиск и призова за повече яснота. В зала го прекъснаха и искането не беше подложено на
гласуване.
По-късно, той настоя и за оставката на министъра на културата Боил Банов заради твърдението на шефа на БНР, че е
подменил текстове в предложения за обсъждане закон за радиото и телевизията.От БСП също поискаха оставката на
Боил Банов.
Красимир Янков- независим депутат: Това за пореден път дава аргументи за натиск върху обществените медии и
подчиняването им на механизми за политически манипулации. Искаме оставката на министър Банов.
От БСП подкрепиха искането за оставка и обвиниха ГЕРБ , че организират целенасочени атаки срещу Националното радио
като предизвиквали кризи в него. Според левицата Министерството на културата било арогантно и не се е съобразило с
предложенията на радиото за промените в Закона.
Александър Симов - депутат от ПГ на БСП: На Боил Банов явно БНР му пречи, защото няма как да си обясним по друг
начин явното пренебрегване на позиции и тоталното неглижиране на мненията на професионалистите. Още посмущаващ е фактът, че с промените в Закона радиото и телевизията буквално се слага намордник на БНТ и БНР.
От министерството на културата защитиха министъра с позиция, в която се казва, че ведомството е единствено
организатор за провеждане на работните заседания, на които са били поканени всички заинтересовани институции.
От ГЕРБ отвърнаха, че не приемат ултиматуми, докато законът още е на обществено обсъждане и могат да се правят
много промени.Обясниха защо са оттеглили предложенията, заради които е възмутен шефа на БНР - за увеличаване на
мандатите на директорите на БНР и БНР и възможността им лично да предлагат Управителните съвети на двете медии.
Тома Биков - депутат от ПГ на ГЕРБ: Ние оттеглихме тези предложения поради протестите и политическия натиск,
който оказа Демократична България и другите протестиращи. Включително и БСП пред БНТ. Защо протестирахте пред
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БНТ когато те бяха внесени, това не мога да разбера, защо г-н Балтаков тогава не излезе да каже, че тези предложения
всъщност са разумни.
От ГЕРБ призоваха шефа на БНР да излезе и да каже кога е бил притискан от тях. Андон Балтаков каза какво го е
възмутило минути преди да влезе на среща в СЕМ.
Андон Балтаков, директор на БНР: Начинът, по който беше изманипулиран окончателният вариант на работната група
,която работи по този законопроект. Това за мен показва една изключително неискрена воля БНР, а и БНТ да се
превърнат в една истинска обществена институция.
От СЕМ повикаха Андон Балтаков, за да разберат мотивите му и да си изяснят ситуацията.
Бетина Жотева, председател на СЕМ: Никой не поставя ултиматуми. Ние просто искаме ред и да се знае в крайна
сметка какъв проект за закон за радиото и телевизията ще влезе в парламента.Защото в момента има няколко варианта
,които са непълни и не ми беше ясно защо трябваше нашите юристи да участват в три работни групи.
От СЕМ не изключиха възможността да поканят и генералния директор на БНТ Емил Кошлуков за среща по повод
промените в медийния закон.
√ Технически експертизи ще установят дали е можело да се избегне тежкият инцидент на Аспаруховия мост
Трагичният инцидент, който стана вчера във Варна - тежкотоварен автомобил падна от Аспаруховия мост, а шофьорът
загина на място, поражда много въпроси. Можеше ли трагедията да бъде предотвратена, като се има предвид, че
камионът не се е движил с превишена скорост. Предпазната мантинела също не е успяла да спре товарната кола.
Предстоят да се направят технически експертизи, за да се установи каква е причината за тежката катастрофа. Според
очевидци, първоначално тежката кола е увиснала, преди да падне от моста.
Веднага след инцидента, от Агенция "Пътна инфраструктура" публикуваха доклад, според който Аспаруховият мост е в
добро общо състояние. Заключението и изводите са направени от независими експерти след възлагане от регионалния
министър.
Христо Димитров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи коментира предполагаемите причини.
"Ако е внезапно влошаване на здравословното състояние, нищо не може да се направи. Техническа неизправност ако
има, все пак за нашите стандарти е сравнително нов камионът, и остават мантинелите. Според експертизата
мостът е в добро техническо състояние и в момента не можем да го коментираме".
Той обаче допълни, че от доста време в публичното пространство има коментари на специалисти, които твърдят и със
снимков материал, че мостът е в доста окаяно състояние. Димитров каза още, че назад в годините са помагали за
решаването на подобни казуси, но когато е имало мост с изгнили мантинели и пропаднали парапети, и след намеса от
пътната агенция са подменяли тези съоръжения.
Според Димитров най-вероятно има такава мантинела, която може да спре толкова тежко превозно средство и даде за
пример, че в Западна Европа на някои места използват доста сериозно бетонови блокове за разделяне на потока по
магистралите, които спират дори тежки военни машини.
"Техническите експертизи ще покажат какво е било състоянието на мантинелата, дали е можело да издържи и
дали е била стандартна", коментира Димитров.
Експертът посъветва гражданите да подават сигнали, защото с помощта на експертите и медиите доста от нещата могат
да се променят, но според него първото и най-важно условие е държавната воля.
"Статистиката показва, че в Европа онези държави, които са започнали преди 40-50 години по-сериозни мерки, това
са отличниците днес по брой загинали на един милион, и това са Швеция, Англия", допълни Димитров.
Мантинелата и парапетът на мястото на инцидента са възстановени. Ремонтът е продължил до късно миналата вечер. В
момента движението е нормално и няма големи задръствания.
БНР
√ Правителството гарантира: Към края на годината България ще получи 2,5 млн. ваксини срещу Covid-19
Правителството гарантира, че към края на годината България ще получи 2 милиона и 500 хиляди ваксини срещу
коронавирус, когато ваксината се регистрира. Това заяви в Плевен д-р Бойко Пенков – заместник-министър на
здравеопазването.
Сключен е договор за ваксините, каза на среща с лекари и представители на здравни институции д-р Пенков:
"Една от големите компании, която прави такива биологични лекарства като ваксини е много напреднала и очакваме към
края на годината. Правителството гарантира държавата ни да получи 2 милиона и 500 хиляди ваксини".
"Също така се полагат големи усилия за осигуряване на всички необходими лекарства в болниците за лечение на хората
и отделно подсигуряване на целия есенно-зимен сезон с лични предпазни средства", добави той.
"Едно от най-важните неща е да може да има превенция на заболяването. Тогава, когато ваксината се регистрира за пръв
път, ние сме сигурни, че вече имаме договорени и гарантирани 2,5 милиона. Втора, очаквам до 20-25 дни да получим
първата голям пратка с лекарства за коронавирус. Правителството одобри средства и одобри договор, който трябва да се
сключи с компанията", посочи д-р Пенков.
√ Европейските държави затягат мерките срещу Covid
Франция обхвана вчера с вечерен час две трети от населението си, а белгийският външен министър беше настанена в
интензивно отделение с Covid-19, докато втората вълна на коронавируса бушува в Европа, предаде "Ройтерс".
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Обявеният миналата седмица от френския премиер Жан Кастекс вечерен час за Париж и още осем града ще се разшири в
още 38 департамента, обхващайки 46 милиона от 67-милионното население. Хората са задължени да не напускат
домовете си между 21 часа и 6 часа.
Малко след като Кастекс обяви тези мерки, френските здравни власти съобщиха за рекордните 41 622 потвърдени
случаи, с които общият им брой достигна 999 043.
По данни на "Ройтерс" в сряда е регистриран най-големият ръст на нови случаи в рамките на денонощие в световен
мащаб - 422 835.
В Испания, която миналата седмица стана първата европейска държава, преминала прага от 1 милион случаи, здравният
министър Салвадор Иля каза, че сега епидемията е "извън контрол" в много региони.
Германия, която за пръв път регистрира над 10 000 случаи за ден, издаде предупреждения да не се пътува в Швейцария,
Ирландия, Полша, по-голямата част от Австрия и италиански региони, включващи Рим.
Според Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, над 5,3 милиона души на стария континент са се
заразили с Ковид-19, а повече от 204 000 са починали. За сравнение - случаите в САЩ са 8,3 милиона, а в Индия - 7,7
милиона.
Белгийският външен министър Софи Уилмес вчера беше приведена в интензивно отделение, ден след като германският
здравен министър Йенс Шпан даде положителна проба.
Активизирането на пандемията през последните седмици е в контраст с няколко държави в Азия - от Китай до Южна
Корея, както и Нова Зеландия, където драконовските мерки и строгото проследяване на контактните лица помогнаха за
овладяване на болестта.
√ Столтенберг е готов да разговаря с президента на Азербайджан
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг е готов да се срещне и разговаря с президента на Азербайджан, ако
Баку поиска това. "Дълбоко се тревожим от конфликта в Нагорни Карабах и особено от нападенията срещу цивилни.
Призоваваме Азербайджан и Армения да прекратят нападенията и да спазват прекратяването на огъня", каза
Столтенберг след края на първия ден от виртуалното двудневно заседание на министрите на отбраната на страните от
алианса, цитиран от БТА.
Освен тази тема той съобщи, че е поставил на обсъждане спора между Гърция и Турция за добива на горива край Кипър.
По неговите думи е последвал "плодотворен обмен на мнения". Политиците трябва да търсят решението на споровете и
да не оставят това в ръцете на военните. Гърция и Турция разговарят всеки ден в централата на НАТО, има трудности и
различия във вижданията, допълни той.
Столтенберг съобщи още, че във военната база "Рамщайн" в Германия НАТО ще създаде космически център за свръзка и
за наблюдение на заплахите. Той не уточни кога центърът ще заработи, нито колко служители ще привлече. Генералният
секретар отбеляза, че центърът ще служи за подаване на данни към войските на бойното поле, както и за съгласуване на
общи дейности.
Икономически живот
√ Борисов обсъжда стратегическото партньорство с помощник държавния секретар на САЩ
Стратегическото партньорство между България и САЩ, сътрудничеството в областта на отбраната, индустриалното и
научно-технологичното партньорство обсъди министър-председателят Бойко Борисов с помощник държавния секретар
на САЩ по политико-военните въпроси Кларк Купър, който е на посещение у нас.
Обсъдени бяха ползите от научно-технологичното сътрудничество между двете държави, за което на 4 септември 2020 г.
Министерският съвет одобри проект на споразумение между двете правителства в тази сфера.
Друг акцент в разговора бе българо-американското сътрудничество в сферата на отбраната. Премиерът Борисов каза, че
се работи активно по изпълнението на Пътната карта за военно сътрудничество между България и САЩ за периода 20202030 г., която той договори с американския президент Доналд Тръмп по време на посещението си във Вашингтон през
ноември м. г. А министрите на отбраната на двете страни я подписаха преди броени дни.
Борисов добави, че реализацията на двустранното индустриално сътрудничество по линия на придобиването на
самолетите F-16 Block 70 ще допринесе за дългосрочното икономическо развитие и за конкурентоспособността на
страната ни в тази сфера. Благодарение на договореностите ще се внедри уникално за държавата ноу-хау в българската
индустрия, която развива дейност в областта на сигурността и отбраната.
Българското правителство осигури финансиране от 300 милиона лева за следващите три години за подготовка на
летищната инфраструктура за разполагане и поддържане на самолетите F-16 Block 70. Първите сто милиона лева са
отпуснати по бюджета на Министерството на отбраната още през август т.г., а в плана на бюджета за догодина са
следващите 100 милиона лева.
Друг акцент в разговора на министър-председателя и помощник държавния секретар на САЩ бе усилената съвместна
българо-американска охрана на въздушното пространство на Република България (Air Policing), която започна на 26
септември и ще продължи до 30 октомври 2020 г.
√ Държавата да взима назаем до 6,8 млрд. лв. годишно, предлага финансовото министерство
Поемане на нов държавен дълг в рамките на 4,5-6,8 млрд. лв. годишно в периода 2021–2023 г. предвиждат от
министерството на Кирил Ананиев. С тези средства ще се погасяват плащанията по заеми (1,1 млрд. лв. – 3,0 млрд. лв.) и
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ще се финансират прогнозните дефицити по държавния бюджет през следващите години. Това предвижда Стратегията за
управление на държавния дълг за периода 2021–2023г., която е публикувана за обществено обсъждане.
Към финансирането с емисии ДЦК за следващата 2021 г. са планирани усвоявания по споразумението за заем по
Европейския инструмент SURE в размер на 530,0 млн. лв. (271,0 млн. евро).
През 2020 г. съотношението на държавния дълг спрямо БВП се очаква да достигне до 23,5 % (при 18,4 % през 2019 г.). В
периода 2021–2023 г. въз основа допусканията и прогнозното нетно дългово финансиране размерът на дълга в
абсолютни стойности и съотношението му спрямо БВП ще продължи да нараства от 25,6 % в края на 2021 г. до 28,2 %
през 2023 г.
Към края на 2020 г. съотношението дълг на сектор „Държавно управление“/БВП се очаква да достигне 25,3 % (при 20,2 %
в края на 2019 г.), като в тригодишна перспектива ще продължи да нараства до около 29,4 % в края на 2023 г.
Прогнозните стойности на показателя са далеч под максимално допустимия референтен праг на Маастрихтския критерий
за конвергенция от 60 %, се уточнява в стратегията.
Номиналният размер на държавния дълг към края на 2020 г. отбелязва значителен ръст до 28 млрд. лв., в сравнение с
отчетеното към 31.12.2019 г. ниво от 22,0 млрд. лв. Стойността е под прага на предвиденото в бюджета за 2020 г.
ограничение за максимален размер на държавния дълг в края на годината от 31,5 млрд. лв. (променено с актуализацията
на бюджета през първата половина на годината), а съотнесен спрямо БВП, общата дългова тежест достига 23,5 % (при
18,4 % към 31.12.2019 г.).
Отбелязаният ръст в номинално изражение на дълга спрямо нивото, регистрирано в края на 2019 г., е обективно
обоснован от бързото разпространение на пандемията с COVID-19.
√ Финансовата подкрепа на ЕС за България
Данните за реално постъпилите грантове от ЕС фигурират в консолидирания държавен бюджет. В тях се привежда
помесечна информация както за реално постъпили средства, така и за вноските, които страната прави във фондовете на
ЕС.
На Фигура 1 е представена динамиката на два показателя. Първо, 12-месечната сума от помесечните постъпления на
средства от фондовете на ЕС (нето, при приспадане на направените ежемесечни вноски) и второ, делът (в проценти) на
нетните постъпления от фондовете на ЕС за конкретната година (числител) от показателя „Бруто образуване на основен
капитал“ (знаменател) също за съответната година. За удобство показателят в знаменателя е означен като „Брутни
инвестиции“. Той е елемент от статистиката на БВП, формирана от НСИ, по метода на разходите за крайно потребление.

Фигура 1
На Фигура 1 прави впечатление голямата вариация и неравномерност на нетните постъпления от фондовете на ЕС.
Подобно силно времево разпръсване на усвоените грантове не може да се оцени позитивно. Възникват основателни
съмнения за нечистоплътност при управлението на процеса. Паралелно с това всяко ударно предозирано инвестиционно
действие в кратки периоди е свързано с индуцирането на различна по характер неефективност. Относително гладкото
усвояване на грантовете е индикатор за правомерно и планомерно управление на процеса, който в конкретния случай
отсъства.
Възприетата от ЕС периодичност на планиранията е 7-годишна. Първият програмен период бе за 2008-2014 г., а вторият –
за 2015-2021 г. В началото на програмния период усвояването на средствата е слабо, вероятно може би отчасти поради
необходимото технологично време за популяризация на програмата, както и поради организационни проблеми.
Усвояването на средствата се активизира във втората половина на програмния период, а дори и към края на програмния
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период. След приключването на програмния период са оставени допълнително две години за приключване на
стартирали проекти, когато и усвояването на средствата е най-интензивно.
За първия програмен период на Фигура 1 може да се проследят три етажни подпериода: първи – 2008-2012 г., втори –
2013-2014 г. и трети – 2015-2016 г. Аналогична е и времевата структура през втория програмен период. Краят на
програмния период се характеризира със своеобразно събуждане на управленските органи, задействат се ударни
механизми, за да се изконсумира максимално възможното. Двете допълнителни години са време на масирано спасяване
на всичко, което е възможно да се спаси и усвои като финансов ресурс.
Червените линии на Фигура 1 представят делът на усвоените грантове от ЕС в брутните инвестиции на годишна база. Те
следват логиката на усвояването на грантовете във времеви план, което от своя страна е свързано и с относително
устойчивите и слабо променящи се брутни инвестиции, т.е. с практическото ненарастване на брутните инвестиции.
Величината на грантовете е фиксирана за седем-годишния период, но ако брутните инвестиции нарастват, тогава и делът
на грантовете би следвало да намалява. Случаят от Фигура 1 не е такъв – брутните инвестиции за 2015-2019 г. нарастват
средногодишно с по-малко от процент, т.е. почти съхраняват определено равнище.
Грантовете от ЕС са предимно с инвестиционен характер. За оценка на въздействието на усвоените грантове върху
прираста на БВП следва да се пресметне т.нар. инвестиционен мултипликатор (по Кейнс). За случая с България той се
колебае около 3 (в съответствие с направени статистически оценки). В конкретния случай не всички грантове са
инвестиции, поради което е оправдано намаление на инвестиционния мултипликатор на 2,5 , т.е. приема се хипотезата
(подкрепена от статистически оценки), че всяка единица пряка финансова подкрепа от фондовете на ЕС води до
нарастване на БВП с 2,5 единици.
Сумарният номинален БВП за 2011-2019 г. се оценява на 844 млрд. лв. При описаните условия приносът на грантовете от
ЕС за същия период се оценява на 30 млрд. лв., т.е. 3,5% средногодишно. Същевременно средногодишният темп на
прираст на номиналния БВП за същия период е 4,9%, т.е. грантовете от ЕС за разглеждания 9-годишен период осигуряват
повече от 70% от ежегодния прираст на БВП. Това участие е по-високо, ако се разглеждат последните пет години, когато
прирастът на БВП за сметка на получените грантове от ЕС дори превишава отчетения прираст.
Заключение
Увеличението на ефекта на грантовете от ЕС върху икономическото ни развитие предполага по-равномерно усвояване на
планираните от ЕС средства. Видимо съществуват организационни слабости, които не се премахват, така че
неблагоприятната динамика и високата неравномерност на усвоените средства се възпроизвежда.
Приносът на средствата от фондовете на ЕС върху прираста на БВП е значителен. В дългосрочен план те осигуряват от две
трети до три четвърти от икономическата динамика в страната, като за отделни подпериоди целият прираст на БВП може
да се обясни с усвояването на европейските грантове. Това е и индикатор, че вътрешните инвестиционни ресурси
поддържат единствено икономическото равнище, без да съдействат за неговия прираст. Причината е във въздържането
на инвеститорите (местни и чуждестранни) да инвестират в страната, най-вече поради съществуващия неблагоприятен
инвестиционен климат.
Посочената особеност ще се окаже много по-съществена в предстоящите години. Настойчивото изискване в
европейските среди за свързване на финансовите трансфери с върховенството на закона и с провеждането на значими
структурни реформи може да доведе до свиване на финансовата помощ от ЕС. Публикуваният напоследък доклад на ЕС с
негативни оценки за хода на различни по характер структурни реформи в страната допълнително може да редуцира
финансовото съдействие на ЕС. При съществуващата неблагоприятна конюнктура, свързана с действието на пандемията,
рисковете в инвестиционния профил на страната ще нарастват.
Преодоляването на очертаващите се трудности предполага предприемането на активни управленски действия както за
недопускане на срив в доверието на ЕС към България, така и за чувствително подобрение на вътрешните за страната
условия за инвестиционна дейност.
√ Цифрово разделение в Европа заради пандемията
Евродепутатите призоваха за преодоляване на цифровото разделение в Европа, тъй като пандемията изостри
неравенствата в ЕС и затрудни достъпа на мнозина до училищно образование.
Резолюцията беше приета в четвъртък с 593 гласа „за“, 58 гласа „против“ и 36 гласа „въздържал се“.
По време на ограничителните мерки 32 % от учениците в някои държави членки не са имали никакъв достъп до
образование в продължение на няколко месеца. Евродепутатите се опасяват, че това ще намали бъдещите равнища на
доходите за цяло едно поколение и ще окаже отрицателно въздействие върху производителността на труда
и конкурентоспособността на Европейския съюз.
Ето защо преодоляването на цифровото разделение трябва да бъде непосредствена грижа. Комисията трябва да даде
приоритет на инвестициите в свързаността и оборудването, по-специално в селските и отдалечените райони, както и на
инструктиране и подпомагане на учителите и обучаващите да използват нови технологии.
Много държави все още не са подготвени за втората вълна, която сега удря Европа. Трябва да се направи повече, за да се
гарантира достъп до качествено образование и обучение за всички и затова трябва да инвестираме в образованието,
смятат евродепутатите.
Те призовават да се утрои бюджетът на програмата „Еразъм+“и насърчават държавите членки да увеличат значително
обществените разходи за образование.
Комисията трябва да даде приоритет на инвестициите в образованието в плана за възстановяване“, заяви Виктор
Негреску (С&Д, Румъния), от името на комисията по култура и образование на ЕП по време на дебата в пленарна зала.
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Според ЮНЕСКО, по време на първата криза, свързана с COVID-19, дори в най-развитите държави по света достъпът до
цифрово образование е бил около 90 %, а 10 % от учениците все още нямат достъп.
По-малко от 25 % от държавите с ниски доходи са осигурили някаква форма на дистанционно обучение.
√ Турската лира продължава да се обезценява
Турската валута падна в четвъртък до 7,97 лири за долар, пробивайки предишното рекордно ниско ниво от 7,89, което
беше регистрирано на 8 октомври.
Това съобщи агенция Bloomberg, която свърза обезценяването на турската национална валута със страховете, че Анкара
може да бъде въвлечена в конфликта между Азербайджан и Армения.
Турция има близки отношения с Азербайджан, президентът на страната Реджеп Тайип Ердоган обяви подкрепата си за
Баку.
Ситуацията в Нагорни Карабах ескалира на 27 септември, на оспорваната територия се водят активни битки. В
Азербайджан и Армения беше въведено военно положение и беше обявена мобилизация. И двете страни съобщават за
убити и ранени, включително цивилни.
Баку и Ереван оспорват собствеността върху Нагорни Карабах от февруари 1988 г., когато регионът обяви отделянето си
от Азербайджанската ССР. По време на въоръжения конфликт 1992-1994 г. Азербайджан загуби контрол над Нагорни
Карабах и седем съседни региона.
Мениджър
√ Почти двоен скок на държавния дълг към 2023 г. в прогноза на финансовото министерство
Консолидирания държавен дълг на България ще надхвърли 40 млрд. лв. през 2023 г., показва прогноза на
Министерството на финансите, залегнала в средносрочната бюджетна прогноза. Според допусканията на ведомството
дългът на „Държавно управление“ ще бъде 40,5 млрд. лв. в края на 2023 г., което ще отговаря на 29,4% от БВП.
За сравнение според последните данни дългът на централната власт към края на август 2020 г. възлиза на 24,3 млрд. лв.,
което представлява 20,7% от БВП. Около 6 млрд. лв. от него са вътрешен дълг, а 18 млрд. лв. – външен. Тук не влизат
облигациите на обща стойност от 2,5 млрд. евро или близо 5 млрд. лв., които България пласира в средата на септември.
Така въз основа на очакваното изпълнение на дълговите параметри към края на бюджетната 2020 г. се предвижда
държавният дълг да достигне 28 млрд. лв. (или 23,5% от БВП).
Консолидиран държавен дълг (прогноза)
2020
2021
2022
млрд. лв.
28,0
34,2
37,5
% от БВП
23,5%
27,5%
28,6%
Източник: Министерство на финансите

2023
40,5
29,4%

Както е известно принципното изискване на ЕС е държавният дълг да не надвишава 60% от БВП. Към края на второто
тримесечие на 2020 г. обаче едва 12 от всички 27 държави в блока го спазват.
Увеличаването на държавния дълг ще е заради планирани бюджетни дефицити в следващите 3 години. Както е известно
изискването на ЕС е страните-членки да не формират дефицит, по-голям от 3% от БВП. Въпреки че в бюджета е заложен
дефицит от 5,2% от БВП за 2020 г. и от 5% за 2021 г., се очаква това да не ни донесе наказателна процедура по
свръхдефицит от Европейската комисия, тъй като предстои Еврокомисията да направи преглед на фискалните развития
през 2020 г. и прогнозите за 2021 г. и да оцени кои от държавните разходи могат да се класифицират като такива,
свързани с извънредни обстоятелства и да не влязат в сметката. Според Министерството на финансите след
приспадането на разходите за извънредни обстоятелства дефицитът ще бъде намален съответно на 2,9% за 2020 г. и на
2,5% за 2021 г.
√ Частни инвеститори ще могат да изграждат обществени паркинги в столичните квартали
Правила за изграждане на обществени паркинги с частни инвестиции в София гласува Столичният общински
съвет. Общинарите приеха програма за изграждане на паркинги за обществено ползване с частни инвестиции, която
предвижда за общински терени, които са отредени за паркинги, да може да се учредява срочно право на строеж. Срещу
това инвеститорът се задължава да построи обществен паркинг по одобрен от общината проект, да го управлява за срок
до 30 години и да го предоставя за ползване на гражданите, като възвръща инвестицията си от таксите и поеме риска от
загуби. След изтичане на срочното право на строеж, тези паркинги ще стават общинска собственост и ще се стопанисват
от Центъра за градска мобилност.
Предвижда се строителство на паркинги в общински имоти, но без да се променя собствеността на
терена. Инвеститорите ще бъдат избирани след публични конкурси, като се предвижда Столичният общински съвет да
одобрява за всеки имот условията на процедурата. Ще има изисквания за брой паркоместа, срок за изграждане,
обезщетения и др. Инвеститорите, които предлагат повече паркоместа и по-кратък срок за правото на строеж, ще
получават повече точки при класирането.
По настояване на кмета на София Йорданка Фандъкова за всяко предложение за изграждане на паркинг ще се провежда
обсъждане с живеещите в района граждани. Тяхното мнение ще бъде решаващо за това дали да се стартира процедура и

11

да се изгради паркинг. С новите правила Столичният общински съвет се надява в следващите години да се изградят
повече паркинги в кварталите.
√ Дългът на страните от Еврозоната стигна 95% от БВП само за три месеца
Държавният дълг на страните от Еврозоната се е увеличил рязко от 86% на 95% от БВП само в рамките на второто
тримесечие, показват данните на Евростат към края на полугодието на 2020 г. Общата сума е нараснала с 8% в рамките
на последната една година и вече възлиза на 10,95 трлн. евро. Две са основните причини, посочват от Евростат - повече
държавни разходи, поради различни програми за стимулиране на икономическата активност, и по-ниско БВП поради
мерките срещу коронавируса.
Подобно увеличение на държавните дългове има и средно за целия ЕС – там нарастването е от 79% на 87% от БВП, а
цялата сума възлиза на 11,9 трлн. евро, което е 8% ръст на годишна база.
За отчетния период към края на юни България има 25,2 млрд. лв. дълг, което прави 21,3% от нейната икономика. В тази
сума обаче не влизат 2,5 млрд. евро, които страната изтегли от международните капиталови пазари в средата на
септември. Към момента в рамките на ЕС по-нисък държавен дълг към БВП има единствено в Естония (18,5%). Топ 5 на
страните с най-ниски задължения се допълва от Люксембург (23,8%), Швеция (37%), Чехия (39%) и Румъния (41%).
Въпреки че принципното изискване на ЕС е нивото на държавен дълг да не надвишава 60% от БВП на съответната
държава, единствено 12 страни от общо 27 страни-членки спазват това условие. Най-голям дълг към БВП имат нашите
съседи от Гърция (187%), следвани от Италия (149%), Португалия (126%), Белгия (115%) и Кипър (113%). Държавният дълг
на най-голямата европейска икономика Германия е вече 67% от БВП и възлиза на 2,3 трлн. евро, което с близо 10%
повече спрямо юни 2019 г.
Специално през второто тримесечие на годината най-голям ръст на съотношението държавен дълг към БВП е имало в
Кипър (увеличение от 17 процентни пункта), Франция (12,8 процентни пункта) и Италия (11,8 процентни пункта).
√ ЕС подготвя проект за реформа на Световната здравна организация
Европейският съюз е подготвил пакет от предложения за реформиране на Световната здравна организация (СЗО), които
предвиждат повишена прозрачност на механизма за сътрудничество със страните членки. Това съобщава Ройтерс,
позовавайки се на чернова на документа.
Според британската агенция, текстът на документа от 19 октомври е съставен от германското правителство след
консултации с представители на други държави-членки на ЕС на фона на критиките към Китай за липсата на прозрачност
на данните, предоставени на СЗО в началото на пандемията от коронавируса. Той съдържа „план за справяне с
финансирането, управлението и правните недостатъци на Световната здравна организация“ в рамките на няколко
месеца.
Пакетът предвижда СЗО да предприеме необходимите мерки за повишаване на прозрачността на Международния
механизъм за мониторинг на спазването на здравното регулиране. Тези мерки следва да осигурят бърз обмен на
информация за извънредни ситуации в здравеопазването между държавитечленки. Ройтерс не предоставя по-подробно
описание на поисканите от Световната здравна организация нови мерки.
Документът отбелязва, че ЕС признава ключовата роля на Световната здравна организация за справяне със здравните
кризи, въпреки недостатъците на организацията. Сред проблемите, разгледани в документа, ЕК отбелязва липсата на
предвидимо и устойчиво финансиране на организацията и липсата на прозрачност в цялостната й работа.
Агенцията отбелязва, че обсъждането на проекта от здравните министри на ЕС трябва да се проведе под формата на
видеоконференция следващата седмица. Очаква се той да бъде представен по-късно на Асамблеята на Световната
здравна организация в средата на ноември.
Германското правителство отказа да коментира съдържанието на документа в разговор с агенцията, позовавайки се на
факта, че окончателната версия все още не е представена. Ройтерс все още не е успяла да получи коментар и от СЗО.
√ Доларът е уязвим от значително обезценяване
Американският долар е уязвим от значително обезценяване, тъй като фундаментите сочат към низходяща тенденция.
Това заяви пред Си Ен Би Си Ерик Робъртсън от Standard Chartered Bank
„Имате двоен дефицит, който се влошава, а също така и най-лошият търговски баланс от близо 15 години“, коментира
той.
Според Робъртсън предстоящите след по-малко от две седмици президентски избори в САЩ ще бъдат от решаващо
значение за посоката, по която ще поеме договора.
По думите му победа на бившият вицепрезидент Джо Байдън ще доведе до много „ясно и изразително“ обезценяване
на долара. Ако обаче настоящият държавен глава Доналд Тръмп спечели втори мандат, нещата биха били „по-малко
хаотични в краткосрочен план“
Доларовият индекс, който следи представянето на зелените пари спрямо кошница от шест основни валути, достигна
равнище от 92,743 пункта в четвъртък, което е спад от над 3% от началото на годината.
Рорбъртсън заяви, че вижда „доста ясна тенденция за обезценяване на долара“ през следващите няколко години.
Според него силното представяне на американските активи е било „двигател“ за поскъпване на долара през последните
десет години.
„Ако се стигне до обръщане на тази тенденция, било то заради световната търговия или промяна във вътрешната
икономическа политика на САЩ, то смятам, че може да станем свидетели на многогодишно обезценяване на долара“,
казва той.
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Във вторник икономистът Стивън Роуч заяви пред Си Ен Би Си, че настоящите условия предразполагат за рязко
поевтиняване на зелените пари през следващата година, като той прогнозира 35-процентов спад на щатския долар до
края на 2021 г.
√ Amazon удължи дистанционната работа за служителите
Технологичният гигант Amazon ще удължи срока за работа от вкъщи за някои от служителите до юни 2021 година,
предаде CNBC. „Продължаваме да приоритизираме здравето на нашите служители и да следваме инструкциите на
местните правителства. Служителите с работа, която може да бъде свършена ефективно от вкъщи, могат да продължат
да работят от домовете си“, заяви говорител на компанията.
Amazon следва стъпките на няколко други корпорации от технологичния сектор, които удължиха политиките си за
„хоумофис“ поне до началото на 2021 година, включително Apple, Facebook и Uber. Twitter, от своя страна, позволи на
всеки от персонала да работи от дома си „завинаги“, ако желае.
Междувременно работниците от разпределителните центрове остават на работа – тема, която е източник на
противоречия, тъй като законодателите и профсъюзите неколкократно изразиха критиките си относно отношението на
компанията към хората на първа линия. От месец април насам служители протестираха против работодателя си с
твърдението, че не са предприети достатъчно мерки за защита от новия коронавирус.
√ Саад Харири стана премиер на Ливан за трети път
Ливанският президент Мишел Аун назначи сунитския лидер Саад Харири за министър-председател на страната за трети
път. Негова ще е задачата да се справи с най-голямата криза от гражданската война (1975-1990 г.) насам.
Новият премиер, който ръководи формацията „Движение за бъдеще“, спечели подкрепата на по-голямата част от
политиците в консултациите с Аун, на фона на нарастващия списък с проблеми в държавата – банкова криза, валутен
срив, нарастваща бедност и безработица, тежки държавни дългове, а в допълнение и световна пандемия, пише
„Ройтерс“.
Последното коалиционно правителство на Харири беше свалено през 2019-а, когато граждани излязоха на протести в цял
Ливан, за да изразят недоволството си от управляващия елит. Сега той спечели подкрепата на собствените си депутати,
партията на шиитите Амал, както и на тази на политика Уалид Джумблат, представляваща етнорелигиозната група на
друзите. Шиитската група „Хизбула“ не номинира никого за поста, но е известно, че подкрепя формацията „Движение за
бъдеще“.
За изпълняващ длъжността на министър-председател, под зоркия поглед на Еманюел Макрон, бе назначен ливанският
посланик в Германия, Мустафа Адиб, който и самият Харири подкрепи. Това се случи след двете мощни експлозии от
началото на август тази година на морското пристанище в Бейрут, които отнеха живота на близо 200 души и причиниха
щети за милиарди. Френският президент неколкократно посети ливанската столица и обеща на гражданите да предложи
„нов политически пакт“ на политиците.
50-годишният Харири се описа като „естествения кандидат“ за изграждане на кабинет, който може да съживи френския
план за реформи. Освен това той заяви, че Ливан трябва да приеме програмата за реформа от Международния валутен
фонд, за да се справи с кризата.
Бащата на Харири, Рафик, също е заемал позицията на премиер на Ливан два пъти – в периода 1992-1998 г. и от 2000 до
2004 година. 4 месеца след края на втория му мандат е убит.
√ Световните борси отново се оцветиха в червено
Европейските акции достигнаха най-ниското си ниво от близо месец в ранната търговия в четвъртък на фона на спада на
германското потребителско доверие и нарастващият брой на случаите на заразени с COVID-19 на континента, предаде
Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 записа спад от 1,64 пункта, или 0,45%, до 359,15 пункта.
Немският бенчмарк DAX се понижи с 64,71 пункта, или 0,52%, до 12 492,93 пункта, след като Институтът за пазарни
проучвания GFK съобщи, че индексът му за германското потребителско доверие е спаднал до минус 3,1% през ноември
спрямо минус 1,7 пункта през октомври.
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 17,71 пункта от стойността си, или 0,31%, достигайки ниво от 5
758,79 пункта на фона на поветинвяването с 1,32% на акциите на собственика на British Airways – IAG, след като
компанията обяви загуба от 1,17 млрд. паунда за последното тримесечие.
Френският показател CAC 40 се понижи с 25,35 пункта, или 0,52%, до 4 828,6 пункта.
Вниманието на инвеститорите остава фокусирано върху влошаването на пандемията на Стария континент, като Испания
стана първата страна в Западна Европа с повече от 1 млн. регистрирани случая на заразени с короанвирус.
Междувременно в Германия бяха отчетени над 10 хил. нови заразени за едно денонощие за първи път.
„В момента сме по-предпазливи по отношение на прогнозите за растежа през четвъртото тримесечие, отколкото преди
няколко седмици“, коментира Жулиен Ситарамду от Zurich Insurance Group.
„Не очакваме срив като от второто тримесечие, но е по-вероятно Q4 да е близо до стагнация на фона на връщането на
ограниченията в някои сектори“, добавя той.
Сезонът на отчетите обаче протича по-добре от очакваното, като англо-холандската компания за потребителски надмина
прогнозите на анализаторите. Компанията регистрира оборот от 12,9 мрлд. евро спрямо очаквани 12,7 млрд. евро.
Акциите и поскъпнаха с 0,17%
Понижения на Уолстрийт
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Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха понижения в сряда на фона на продължаващите преговори
между председателя на Камарата на представителите Нанси Пелоси и финансовия министър Стивън Манучин за пакета
от икономически стимули в САЩ, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones завърши сесията със спад от 97,97 пункта, или 0,35%, до 28 210,82 пункта, след като порано отчете ръст от над 100 пункт. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 7,56 пункта, или
0,22%, до 3 435,56 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 7,56 пункта от стойността си, или
0,22%, достигайки ниво от 3 435,56 пункта.
В сряда Пелоси заяви в интервю за Ем Ес Ен Би Си, че се е надявала двете страни да постигнат споразумение за размера
на пакета за стимулиране на икономиката по-късно през деня. Това обаче така и не се случи. Коментарът на Пелоси
дойде, след като канцеларията на Белия дом Марк Медоус заяви, че тя и Мнучин са посгитнали „добър напредък“ в
преговорите, но подчерта, че все още има работа за вършене за постигане на споразумение.
Демократите и администрацията на Тръмп опитват от месеци да изгладят различията си по отношение на мерките за
стимулиране на американската икономика в момент, в който броят на заразените с коронавирус в страната продължава
да расте.
Икономистът от Goldman Sachs Алек Филипс коментира темата със стимулите, като заяви, че „най-големите проблеми
остават нерешени, а постигането на сделка не изглежда особено близо“.
„Като се имат предвид големи разминавания в позициите и малко оставащо време, изглежда малко вероятно Пелоси и
Манучин да постигнат сделка преди изборите. По-важното е, че дори през следващите дни да да бъде обявена, тя найвероятно няма да бъде одобрена преди изборите“, казва той.
Акциите на Netflix поевтиняха с 6,92%, след като компанията отчете разочароваща печалба за последното тримесечие и
по-малък от очакваното ръст на абонатите. Goldman Sachs и Boeing се представиха най-зле от компаиите в Dow,
записвайки спад с 2,46% и 2%.
Тези резултати бяха в известна степен компенсирани от 28,3-процентовкият скок на акциите на Snap, след като
компанията зад социалната мрежа Snapchat отчете по-добър от очакваното резултат за тримесечието. Това доведе до
ръст на акциите на Twitter и Facebook с 8,39% и 4,17%.
Спад в Азия
Понижаването на прогнозата на МВФ за икономическия растеж на Азия през 2020 г. се отрази негативно на пазарите в
региона, предаде Си Ен Би Си.
Според прогнозата на фонда азиатската икономика ще се свие с 2,2% през тази година, което представлява ревизия
надолу спрямо юнската прогноза за понижение от 1,6%. От институцията поясниха, че понижаването на прогнозата за
Азия „отразява по-рязкото свиване на икономиката в страни като Индия, Филипините и Малайзия“.
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи със 165,19 пункта, или 0,7%, до 23 474,27 пункта.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се отчете спад от 15,52 пункта, или 0,38%, до 3 312,5 пункта,
докато по-малкият показател Shenzhen Composite изтри 11 пункта от стойността си, или 0,49%, достигайки ниво от 2
243,24 пункта. Хонконгският показател Hang Seng бе сред малкото индекси, които се задържаха в зелената територия,
записвайки ръст от 31,71 пункта, или 0,13%, до 24 786,13 пункта.
Южнокорейският бенчмарк Kospi се понижи с 15,81 пункта, или 0,67%, до 2 355,05 пункта
В Австралия индексът ASX 200 регистрира спад от 18 пункта, или 0,29%, до 6 173,8 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно повишения в ранната търговия. Основният
индекс SOFIX отчете ръст от 1,68 пункта, или 0,39%, до 429,68 пункта. BGBX40 се повиши с 0,25 пункта, или 0,26%, до 97,91
пункта. BGTR30 напредна с 0,87 пункта, или 0,18%, до 485,20 пункта. BGREIT се понижи с 0,17 пункта, или 0,12%, до 136,15
пункта.
√ Автоматизацията ще създаде повече работни места, отколкото ще унищожи, смятат от Световния икономически
форум
Напредъкът в роботиката и изкуствения интелект ще доведе до нетно увелчение на работните места през следващите пет
години, макар че пандемията от коронавирус ще удвои натиска върху работниците. Това се казва в доклад на Световния
икономически форум (WEF)., цитиран от Си Ен Би Си.
Според доклада, публикуван днес, автоматизацията ще доведе до загубата на около 85 млн. работни места до 2025 г.
Същевременно с това обаче от WEF очакват този процес да доведе до създаването на 97 млн. работни места, или ръст с
12 млн. работни места.
„Наблюдава се забавяне на темпото при създаването на нови работни места. Това не е изненада за никой, като се имат
предвид ограничителните мерки срещу пандемията и рецесията, която ги последва“, коментира yпpaвлявaщият
диpeĸтop в Cвeтoвния иĸoнoмичecĸи фopyм Caaдия Зaxиди.
„Същевременно с това, ако погледнем прогнозите на ръководителите на HR отделите и на хората от предните линии ще
видим, че темпото на създаване на работни места ще надмине това на закриването им“, добавя тя.
От WEF очакват до 2025 г. работните процеси да бъдат поделени наравно между хората и машините, като компютрите ще
отговарят основно за oбpaбoтĸaтa нa дaнни, aдминиcтpaтивните зaдaчи и pyтинни физичecĸи дейности.
Това ще създаде нуждата от пpeĸвaлифициpaнe и обучение на служителите, които трябва да бъдат подготвени за
бъдещите работни позиции. Според WEF половината от всички работещи ще имат нужда от преквалификация или
допълнително обучение през следващите 5 години.
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„Прозорецът от време, с който разполагаме, за да се уверим, че работниците разполагат с нужните умения за бъдещето,
стана доста по-малък. Бизнесът и правителствата ще трябва да положат повече усилия, за да гарантират, че хората ще
придобият необходимата квалификация“, казва Захиди.
Двойно сътресение
Пандемията от COVID-19 опустоши световната икономика, като Международният валутен фонд прогнозира свиване на
глобалния брутен вътрешен продукт с 4,4% тази година. Кризата постави в опасност милиони работни места, като
туристическият и развлекателният сектор бяха засегнати най-тежко.
„Автоматизацията, заедно с причинената от коронавируса рецесия, създава сценарии на двоен натиск върху
работниците“, се казва в доклада на WEF.
„В допълнение към затварянето на икономиката заради пандемията, въвеждането на повече технологични решения от
компаниите ще трансформира работните места и работните умения до 2025 г.“, добавят от Световния икономически
форум.
От организацията акцентираха и към бързото преминаване към работа от разстояние заради здравната криза. Според
WEF компаниите могат да позволят на около 44% от работната сила да работи от разстояние, но 78% от бизнес лидерите
очакват настоящият метод на работа да окаже негативно въздействие върху производителността, тъй като някой
индустрии изпитват трудност да се адаптират към него.
√ Сплинтърнет, или какво ще се случи ако онлайн пространството бъде разделено на две
Политическото напрежение между САЩ и Китай постави технологиите и веригите за доставки под светлината на
прожекторите, като продължаващото влошаване на отношенията между двете най-големи икономики на планетата
заплашва да разкъса интернет пространството на две, пише Арджун Карпал за Си Ен Би Си.
През последните няколко години все повече експерти и анализатори са на мнение, че тази ескалация на напрежението
води до т.нар „сплинтърнет“( splinternet), или иначе казано разделяне на интернета на две сфери на влияние,
доминирани съответно от САЩ и Китай.
Макар че не няма еднозначна дефиниция за термина, експертите заявиха пред Си Ен Би Си, че данните ще играят
ключова роля при фрагментирането на интернета.
„Смятам, че проблемът с управлението на данните ще бъде от критично значение за това какъв ще бъде мащаба на
разкъсването на киберпространството“, казва Пол Триоло от Eurasia Group.
В известна степен тези пропуквания в световната мрежа могат да бъдат наблюдавани още днес. Китай на практика
блокира редица американски технологични компании от участие на неговия пазари, включително имена като Google и
Facebook. В азиатската държава хората използват много по-различни приложения, отколкото в страни по света. Вместо
Amazon, китайците ползват Taobao на Alibaba или JD.com. Вместо Messenger или WhatsApp, в Китай ползват WeChat.
Освен това Пекин принуждава технологичните компании да цензурират съдържание, считано за политически
чувствително.
Това обаче е най-повърхностния слой на фрагментация. Разделянето на интернета може да достигне доста по-дълбоки
нива, включително въвеждането на различни стандарти – правилата, които позволяват на технологиите да работят по
един и същи начин по цял свят, и приемането на различни норми за управление на данните. Второто е особено спорна
тема между различните страни.
Разминавания в управлението на данни
Американската кампания срещу китайските технологични фирми се гради върху обвиненията, че те представляват
заплаха за националната сигурност заради начина, по който управляват данните на американските потребители.
В изпълнителната си заповед от 6 август за забрана на социалната мрежа TikTok, американския президент Доналд Тръмп
отбелязва, че платформата събира „големи обеми информация“ за американците, които могат да бъдат предадени на
Китайската комунистическа партия.
TikTok е собственост на базираната в Пекин компания ByteDance, която отхвърля тези обвинения. Администрацията на
Тръмп принуди TikTok да постигне споразумение с софтуерния гигант Oracle, който да поеме контрола върху данните на
американските потребители на приложението и да гарантира, че те не напускат границите на САЩ. Сделката все още не е
финализирана, а редица детайли остават неизяснени.
Това е пример за т.нар локализация на данните. Идеята е, че данните на гражданите на дадена страна трябва да бъдат
съхранявани и обработвани на нейна територия. Китай също прибягва към тази практика.
Управлението на данните обаче не е конфликтна точка само между враждуващи държави и региони. Европейският съюз,
който предприе мерки за регулиране на събирането на данни от компании, които оперират на територията на блока,
също е в противоречие със САЩ.
До скоро трансферът на данни от ЕС към САЩ се регулираше чрез споразумение, известно като Privacy Shield. Неговата
основна цел бе да гарантира обработването на личните данни на европейските потребители в Съединените щати при
спазване на строги мерки за защитата им.
По-рано тази година Съдът на Европейския съюз постанови, че механизмът не предоставя адекватна защита на данните
на европейските потребители и че компаниите, които прехвърлят лични данни от ЕС до други юрисдикции, ще трябва да
им осигурят същата защита, като тази, която те имат в рамките на блока.
Съдебната битка срещу споразумението за трансатлантическите потоци на данни бе започната през 2013 г. от
австрийския активист Макс Шремс, който подаде жалба към Ирландската комисията за защита на данните, след като
негови лични данни от Facebook бяха прехвърлени от Ирландия в САЩ. В жалбата си той посочи, че след разкритията на
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Едуард Сноудън е станало ясно, че американският закон не предоставя нужната защита срещу наблюдение от
разузнавателните агенции
Клубът на демокрациите
Подобна фрагментация при управлението на данните може да доведе до създаване на различни лагери, казва Триоло.
Той очаква ЕС и САЩ да изгладят различията си и да „се съберат, за да зададат нови стандарти при данните“.
„Всички подобни действия ще бъдат възприети от Китай и други страни като Русия като опит те да бъдат изключени от
един вид „клуб на демокрациите“, които искат да зададат нови правила за управлението на данните“, коментира той.
„Изглежда обаче, че тази идея набира скорост в много страни, тъй като хората смятат, че трябва да има общ подход към
начина, по който правителствата придобиват достъп до лични данни. Съществува общо разбиране, че трябва да има
много високи стандарти при предпазването на тези данни. Страните, които отговарят на тези изисквания, ще бъдат част
от клуба“, добавя той.
Според Трило за Китай и Русия ще бъде трудно да отговорят на тези стандарти.
„И така, макар че тези действия могат да бъдат представени като задаване на високи стандарти, на които Китай трябва да
докаже, че може да отговори, в действителност те ще бъдат възприети като опит за разделяне на интернета“, казва още
той.
По думите му този процес е неизбежен, макар че ще отнеме известно време.
Неутрални епицентрове на данни
Въвеждането на стриктни правила относно управлението на потоците от данни може да доведе до създаването на т.нар
неутрални епицентрове на данни, смята Абишур Пракаш от базираната в Торонто консултантска фирма Center for
Innovating the Future (CIF).
Той дава за пример сделката за TikTok, по която все още се водят преговори. В настоящия си вид, споразумението
предвижда създаване на базирано в САЩ подразделение на фирмата, наречено TikTok Global. Oracle и Walmart ще имат
20-процентов дял в новата компания, докато останалите 80% ще бъдат собственост на ByteDance. Сделката не предвижда
ByteDance да прехвърля алгоритъма, използван TikTok, или други технологии на Oracle
Според Пракаш това може да означава, че алгоритъма на компанията ще трябва да има достъп до данни в САЩ, макар че
цялата идея зад сделката е да се гарантира, че данните на американските потребители не стигат до Китай. Тук идва
потенциалната роля на държави посредници.
„Това създава геополитическа възможност за изграждане на, както ги наричам аз, неутрални епицентрове на данни. В
такива могат да се превърнат страни като Сингапур или ОАЕ. Те ще бъдат неутрални зони, където страните могат да
съхраняват данни, до които да имат достъп други държави и компании“, казва Пракаш.
В. Сега
√ София намали с още 17,7 млн. лв. бюджета си за 2020 г.
Сред орязаните средства са нови 2,5 млн. за ремонт и изграждане на улици и тротоари
Столичният общински съвет прие за втори път тази година намаление на бюджета на общината за 2020 г. Решението бе
взето с гласовете на коалициите ГЕРБ-СДС и ВМРО- "Атака". Този път съкращението е с 17,7 млн. лв. и то отново е в
резултат от намалелите приходи заради епидемията и понижената икономическа дейност в София. С 7,6 млн. лв. се
редуцират прогнозните приходи от продажбата на земя, с 3,5 млн. - от продажбата на сгради, с 3,1 млн. - от внесен ДДС.
Следва намалението от такси за ползване на общинските детски градини - 1,5 млн., от такси за ползване на технически
услуги - 1,8 млн. лв., приходите от продажби на стоки, услуги и продукция - с 1,8 млн. лв.
Актуализацията на бюджета не бе подкрепена от опозиционната коалиция "Демократична България", чийто
представители опонираха, че София реже планираните си приходи, без да се опита да приложи програма за тяхното
повишаване. Срещу гласува и представителят на "Спаси София" Борис Бонев. Той припомни, че неотдавна мнозинството
е отхвърлило предложението му за реформа в директорските съвети на 5-те дружества, управляващи общинските пазари
в града, в резултат на което София би спестила около 2 милиона лева.
БСП също гласува против преструктурирането на бюджета с пояснение, че от него най-вече страдат инвестициите в
кварталите. С днешното решение в капиталовата програма на София се намаляват с почти 2,5 млн. лв. парите за
изграждане, ремонт и поддръжка на улици. При първата актуализация през април отпаднаха други около 8 млн. по
същото перо. Освен това днес бе решено да се отнемат почти 1,2 млн., предвидени през т.г. за ремонта на т.нар. Зона 2 в
центъра на София - около храм-паметника "Александър Невски". За този район още по-рано през 2020 г. стана ясно, че
Столична община няма готовност да почне работа. Отпадат и 900 000 лв., предвидени за строителни дейности в друга
част на центъра - т.нар. Зона 4.
С решението си днес СОС одобри и предложение на зам.кмета по финансите Дончо Барбалов за вътрешни размествания
в бюджета. Отпускат се допълнителни около 5 млн. лв. за подкрепа на градския транспорт, както и 1,2 млн. за осветление
и маркировка по улиците на града.
В края на април СОС вече веднъж намали бюджета на общината с 23,6 млн. лв. Заради обявеното наскоро извънредно
положение в държавата към онзи момент изпълнението на собствените приходи на общината беше с 82,4 млн. по-малко
от планираното. При представянето на втората актуализация преди дни Барбалов обяви, че през второто полугодие част
от изоставането е преодоляно и че очакванията са София да достигне бюджета си от 2019 г.
Програма за изграждане на нови паркинги в София
Столична община ще бъде длъжна да организира обществено обсъждане с жителите на всеки район, в който
администрацията предлага да се изгради паркинг чрез публично-частно партньорство. Мнението на гражданите трябва

16

да е решаващо за това дали да стартира процедурата. Това предвижда приетата програма на управляващите в София за
изграждане на паркинги от частни фирми на общински терени.
"За общински терени, на които може да се изграждат само паркинги, ще бъде учредено срочно право на строеж срещу
задължение инвеститорът да построи обществен паркинг по одобрен от общината проект, да го управлява за определен
срок (до 30 години) като паркинг и да го предоставя за ползване на гражданите, като възвръща инвестицията си от
таксите и поеме риска от загуби. След изтичане на срочното право на строеж, паркингите ще станат общинска
собственост и ще се стопанисват от Центъра за градска мобилност", реши СОС. Инвеститорите трябва да се избират след
публични конкурси, като СОС ще одобрява условията за всеки конкретен имот.
√ Последният дебат межуд Тръмп и Байдън се превърна в "енергична дискусия"
Двамата засегнаха темите за коронакризата, здравеопазването, икономиката и расизма без ожесточени словесни
сблъсъци
Последният президентски дебат между Доналд Тръмп и Джо Байдън в Нешвил, Тенеси премина под знака на
сдържаността, а модераторът Кристен Уелкър го окачестви като "енергична дискусия", предаде БНР.
Съперниците получиха възможност да изкажат заключителните си аргументи преди президентските избори на 3
ноември, като засегнаха коронакризата, здравеопазването, икономиката и расизма. Поради пандемията от коронавирус,
повече от 40 милиона американци вече са гласували на предварителните избори.
Джо Байдън остро разкритикува начина, по който Тръмп се справя с пандемията в САЩ. Според него настоящият
президент омаловажава тежестта на кризата и представя оптимистична картина, която е подвеждаща. Тръмп отново
повтори, че ваксината срещу коронавирус ще бъде достъпна съвсем скоро за широката общественост, въпреки че
здравни експерти твърдят, че това няма да се случи поне до лятото. "Вирусът ще изчезне", категоричен бе настоящият
президент, пренебрегвайки факта, че в САЩ се наблюдава ново увеличение на броя на новозаразените. Той също така се
похвали за пореден път с невярното твърдение, че е "имунизиран" срещу Covid-19, след като изкара болестта в началото
на октомври.
Байдън заяви, че страната трябва да се подготви за "тежка зима". "220 000 смъртни случая. Ако не чуете нищо друго тази
вечер, то поне чуйте това. Всеки, който е отговорен за толкова много смъртни случаи, не трябва да остава президент на
Съединените щати", каза Байдън.
Деветдесетминутният дебат беше далеч по-сдържан от този, който се проведе миналия месец, когато Тръмп постоянно
прекъсваше събеседника си и спореше ожесточено с модератора. Промяната в тона вероятно се дължи на новото
правило, въведено от комисията по дебати, което изисква микрофонът на кандидата да бъде заглушен, докато неговият
съперник говори.
Байдън обвини Тръмп, че е най-расисткият президент, който някога е бил начело на САЩ. Президентът припомни, че
именно Байдън е човекът, който в миналото е подкрепил закон, довел до високи нива на лишаване от свобода, особено
що се отнася до чернокожите. Байдън не един път е признавал, че е направил огромна грешка в това отношение.
Претендентите за Белия дом също така се сблъскаха и по две широкоотразени от медиите теми - данъчните декларации
на Тръмп и скандалът с бизнеса на Хънтър Байдън.
Позовавайки се на разкритията на вестник "Ню Йорк Таймс", че Тръмп плаща само 750 долара годишно федерални
данъци върху доходите си, като същевременно поддържа тайна банкова сметка в Китай, Байдън призова президентът да
"покаже данъчните си декларации или да спре да говори за корупция“. Тръмп, който все още не е публикувал данъчните
си декларации, отвърна, че неговите счетоводители са му казали, че е "предплатил десетки милиони долари" данъци.
На свой ред Тръмп засегна темата за сина на своя опонент, свързана с материал на вестник "Ню Йорк пост", според който
синът на Джо Байдън Хънтър е сключвал сделки в Украйна и Китай, когато баща му бил вицепрезидент. Байдън защити
сина си и категорично отрече обвиненията, опитвайки се да върне разговора отново към политиката, обвинявайки
Тръмп, че се отклонява от съществените въпроси.
Economic.bg
√ Какво спасиха българските туристи това лято
Несебър, Приморско, Варна и Созопол са сред най-посещаваните общини това лято
„Туризмът буквално не работи. Изправени сме пред безпрецедентна криза в световен мащаб“. Taĸa звyчaxa изĸaзвaниятa
нa бившия миниcтъp нa тypизмa Hиĸoлинa Aнгeлĸoвa пpeз мapт, ĸoгaтo зaпoчнa ĸpизaтa. Tя мнoгoĸpaтнo пpизoвaвaшe
бългapитe дa избepaт poдинaтa зa лятнaтa cи пoчивĸa и ĸaзвaшe, чe paзчитa нa вътpeшния тypизъм дa cпacи ceзoнa.
Oт cтaтиcтиĸaтa нa Haциoнaлния cтaтиcтичecĸи инcтитyт (HCИ) зa мeceцитe юни, юли и aвгycт cтaвa яcнo, чe ceзoнът нe e
бил cпaceн, мaĸap чe двoйнo пoвeчe бългapи пo пpинyдa пoceтиxa poднoтo Чepнoмopиe. Toзи pъcт ce пoяви, eдвa ĸoгaтo
дocтъпът дo гpъцĸoтo мope бe oгpaничeн c въвeждaнeтo нa зaдължитeлни oтpицaтeлни РСR тecтoвe и ĸapaнтини в
южнaтa ни cъceдĸa.
Cривът на посещенията oтвън е общо 86% зa тpитe мeceцa, пoĸaзвaт дaннитe. През 2019 г. общият брой на пристигналите
чyждeнци в Бългapия c цeл пoчивĸa през най-активните летни месеци достигна рекордните 3 246 000 души, докато през
лято 2020 тe ca били малко над 450 хиляди.
Bъпpeĸи oфициaлнитe дaнни пpeз мeceцитe юли и aвгycт пpaвeшe впeчaтлeниe, чe ĸypopтитe пo мopeтo бяxa дocтa пълни
– ocoбeнo пpeз yиĸeндитe. Πpoвepĸa нa Есоnоmіс.bg в Eдиннaтa инфopмaциoннa cиcтeмa (ECTИ) зa мecтaтa зa
нacтaнявaнe пoĸaзвa, чe нaй-мнoгo пpeнoщyвaли бългapи зa тpитe лeтни мeceцa, e имaлo в oбщинитe Heceбъp,
Πpимopcĸo, Bapнa и Coзoпoл.
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Kaтo cъoтвeтнo в oбщинa Heceбъp 206 056 бългapи ca пpeнoщyвaли зa пepиoдa юни, юли и aвгycт. B oбщинитe Πpимopcĸo
и Bapнa тe ca били 111 315 и 126 751. B oбщинa Coзoпoл пъĸ 105 105 бългapи ca пpeĸapaли пoчивĸaтa cи тoвa лятo. Tpябвa
дa ce oтбeлeжи oбaчe, чe дaннитe ca нa нивo oбщинa, a нe ĸoнĸpeтнитe нaceлeни мecтa, тъй ĸaтo в ECTИ нямa тaĸaвa
cтaтиcтиĸa.
Πo-мaлĸитe oбщини ce oĸaзвaт пo-пpeдпoчитaни
Πpaви впeчaтлeниe, чe в пo-мaлĸитe oбщини ĸaтo Цapeвo и Πoмopиe нaпpимep пpeнoщyвaлитe бългapи ca били дocтa
пoвeчe в cpaвнeниe c oбщинa Бypгac, нaпpимep. Aĸo зa тpитe paзглeждaни мeceцa в oбщинa Цapeвo ca oтceднaли 79 638
бългapи, тo зa cъщия пepиoд в oбщинa Бypгac тexният бpoй e 39 207. Ha тepитopиятa нa oбщинa Πoмopиe пъĸ 47 833
бългapи ca пpeнoщyвaли пpeз тpитe лeтни мeceцa.
Дo тaĸъв извoд cтигaт и oт бpaншa.
Πpeз тoвa лятo пo-мaлĸитe oбщини, ĸъдeтo имa пo-мaлĸи xoтeли и ĸъщи зa гocти, бяxa пълни нa 100%. Toвa, ĸoeтo бeшe
cлaбo зaeтo тoвa лятo бяxa индycтpиaлнитe xoтeли, ĸoитo paбoтят c ниcĸoбюджeтни тypиcти, ĸoитo пpиcтигaт c
ниcĸoбюджeтнитe чapтъpни aвиoĸoмпaнии. Teзи тypиcти нe дoйдoxa, нo вмecтo тяx дoйдoxa тaĸивa c aвтoмoбили –
бългapи, гъpци, pyмънци, ĸaзa Pyмeн Дpaгaнoв oт Инcтитyтa зa aнaлизи и oцeнĸи в тypизмa пpeд Есоnоmіс.bg.
Kъдe пoчти нямaшe тypиcти?
Eдни oт нaй-мaлĸo пpeдпoчитaнитe oбщини oт бългapитe тoвa лятo ca били Шaблa и Kaвapнa, ĸъдeтo cъoтвeтнo 8 763 и 8
338 бългapи ca oтceднaли.
Toвa e и пъpвият ceзoн, в ĸoйтo peaлнo фyнĸциoниpa инфopмaциoннa cиcтeмa и мoжe дa ce чepпи инфopмaция oт нeя,
тъй ĸaтo oфициaлният й cтapт бeшe дaдeн нa 1 oĸтoмвpи 2019 г.
Πo oтнoшeниe нa пoceщeниeтo нa чyждeнци нeщaтa ca дocтa пo-cĸpoмни, дo гoлямa cтeпeн зapaди въвeдeнитe
oгpaничeния зapaди ĸopoнaвиpyca и нeвъзмoжнocттa нa мнoгo oт тяx нa пътyвaт. Pyмънцитe oбaчe ca cpeд мaлĸoтo
чyждeнци, ĸoитo ca пoceтили бългapcĸoтo Чepнoмopиe. Haпpимep в oбщинa Бaлчиĸ пpeз нaй-aĸтивния лeтeн мeceц aвгycт, ca пpeнoщyвaли 28 852 pyмънци. Зa cъщия пepиoд дocтa пoвeчe pyмънци - 63 482, ca избpaли зa cвoятa пoчивĸa
oбщинa Heceбъp. Haй-пpeдпoчитaнaтa oт тяx дecтинaция oбaчe e oбщинa Bapнa, ĸaтo пpeз aвгycт тaм ca
пpeнoщyвaли 71 767.
Зaгyбeн ли бeшe ceзoнът?
„He, ĸaтeгopичнo нe мoгa дa ĸaжa, чe ceзoнът e зaгyбeн", cпoдeля Pyмeн Дpaгaнoв. Toй твъpди, чe ниĸoгa нe e виждaл
Cлънчeв бpяг тoлĸoвa пълeн, въпpeĸи чe мнoгo oт xoтeлиepитe тaм зaявиxa, чe дopи нe ca oтвopили oбeĸтитe cи в
тpaдициoннo пoпyляpния зa чyждeнци ĸypopт. Дpaгaнoв дoпълвa, чe в Coзoпoл, Πpимopcĸo, Πoмopиe и пpeдишни гoдини
e билo пълнo, нo пpи тяx ceгa oтcъcтвaxa aвтoбycнитe eĸcĸypзии. Oбичaйнo имa oĸoлo oщe 100 000 в гpaдa, ĸoитo ниe нe
ги виждaмe ĸaтo aвтoмoбили, нo тe ca дoшли c aвтoбycи и caмoлeти“, cпoдeля Pyмeн Дpaгaнoв.
Πpeз минaлия ceзoн имaмe 7.3 млн. пътyвaния нa бългapи в Бългapия. Имaxмe ceдмици, в ĸoитo пътyвaxa oĸoлo 230 000
бългapи в cтpaнaтa пpeз aвгycт. Имa мнoгo интeнзивни пътyвaния нa бългapи в Бългapия, тoвa e извoдa, ĸoйтo мoгa дa
нaпpaвя зa изминaлия ceзoн."
Πpeз зимaтa чyждeнцитe пaĸ щe ги нямa
Kapтинaтa зa зимния ceзoн щe бъдe тaĸaвa, чe мecтa зa пapĸиpaнe в Бaнcĸo нaпpимep нямa дa имa, нo тypиcти cъщo нямa
дa имa, зaщoтo ги нямa индycтpиaлнитe тypиcти – тeзи c чapтъpнитe пoлeти. Щe бъдaт ocнoвнo бългapи, гъpци,
мaĸeдoнци, cъpби, тypци, pyмънци, гepмaнци, aнгличaни. Ho нямa дa ги имa тeзи oбeми oт пpeдxoднaтa гoдинa,
пpoгнoзиpa eĸcпepтът oт Инcтитyтa зa aнaлизи и oцeнĸи в тypизмa.
Cпopeд Дpaгaнoв вcяĸa ceдмицa пpeз зимния ceзoн щe имa peгиcтpиpaни пo oĸoлo 150-160 000 пътyвaния, a пo Koлeдa и
Hoвa гoдинa тexният бpoй щe дocтигнe 530 000.
√ Covid-19 преобърна модела на работа с главата надолу
Oт нaчaлoтo нa индycтpиaлнaтa eпoxa бизнecът в Eвpoпa cи имa pитъм – paбoтният дeн зaпoчвa oĸoлo 9 и пpивъpшвa
oĸoлo 17 чaca, ĸaтo в гpaфиĸa cи xopaтa cлeдвa дa пpeдвидят и пpидвижвaнeтo oт и дo cлyжбaтa cи. Соvіd-19 oбaчe
oбъpнa тoзи вeĸoвeн мoдeл c глaвaтa нaдoлy. Дocтaтъчнo e дa cпoмeнeм, чe 76% oт ĸoмпaниитe в мoмeнтa пoддъpжaт
няĸaĸвa фopмa нa „xoyм oфиc“ peжим, cпopeд пpoyчвaнe нa Місrоѕоft в cътpyдничecтвo c Воѕtоn Соnѕultіng Grоuр и КRС
Rеѕеаrсh.
Oт нeгo cтaвa яcнo oщe, чe:
Зa 82% oт pъĸoвoдитeлитe, yчacтвaлитe в дoпитвaнeтo, пpoдyĸтивнocттa нa eĸипитe нe ce e пoнижилa пpи
диcтaнциoнeн paбoтeн пpoцec – нивaтa ocтaвaт cъщитe или дopи ca ce пoвишили.
Πoвeчe oт пoлoвинaтa мeниджъpи глeдaт нa диcтaнциoннaтa paбoтa ĸaтo нaчин зa зaдъpжaнe нa тoп тaлaнтитe
cи.
Πoчти вceĸи дeвeт oт дeceт pъĸoвoдитeли (88%) oчaĸвaт дa ce ycтaнoви пo-xибpидeн мoдeл нa paбoтa в
дългocpoчeн плaн.
Cлyжитeлитe биxa иcĸaли дa имaт възмoжнocт пpeз пpиблизитeлнo eднa тpeтa (31%) oт paбoтнaтa ceдмицa дa
извъpшвaт дeйнocттa cи извън oфиcитe.
Xopaтa вeчe нe иcĸaт дa нocят ĸocтюм
Eднo oт нaй-видимитe oтĸpития в пpoyчвaнeтo e, чe xopaтa ce чyвcтвaт ocвoбoдeни oт oфиc eтиĸeтa. Ha мнoзинa вcъщнocт
имa xapecвa дa пepcoнaлизиpaт мaĸcимaлнo paбoтнoтo cи пpocтpaнcтвo, тaĸa чe дa им e нaй-yдoбнo и yютнo.
Πoддъpжaнeтo нa ĸyлтypa и инoвaции oбaчe ce oчepтaвaт ĸaтo ocнoвнитe пpeдизвиĸaтeлcтвa зa oтдaлeчeнитe и xибpидни
eĸипи. Eднa oт вepoятнитe пpичини e cвъpзaнa c тoвa, чe paбoтницитe ce чyвcтвaт пo-oтдaлeчeни oт oбщнocттa, пo-мaлĸo
cплoтeни в eĸипитe и пo-мaлĸo cътpyдничeщи cи.
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„Явнo, чe cлyжитeлитe мoгaт дa ce paзceйвaт пo-мaлĸo, paбoтeйĸи oтдaлeчeнo, дoĸaтo ce гpижaт пo-дoбpe и зa
дoмaшнитe cи зaдължeния. Изглeждa oбaчe, чe цeнaтa e зaгyбa нa чyвcтвo зa цeл, ĸoeтo нa paбoтнoтo мяcтo ce дължи дo
гoлямa cтeпeн нa cилни и cплoтeни взaимooтнoшeния и oцeнявaнeтo, чe вaшитe aнгaжимeнти oĸaзвaт влияниe въpxy
дpyгитe. И двeтe нeщa ce пocтигaт пo-лecнo, ĸoгaтo xopaтa paбoтят cъвмecтнo и ca пo-пpeдизвиĸaтeлни, ĸoгaтo paбoтят
виpтyaлнo“, oбяcнявa д-p Maйĸъл Πapĸ oт Унивepcитeтa в Πeнcилвaния, cътpyдниĸ в нayчнитe изcлeдвaния.
Tpитe нaй-гoлeми пpeдизвиĸaтeлcтвa нa cлyжитeлитe пpи paбoтa oт paзcтoяниe вĸлючвaт:
oceзaeмa липca нa ĸopпopaтивнaтa paбoтнa ĸyлтypa,
yceщaнe зa пo-мaлĸo cплoтeнocт нa eĸипa,
нeдocтaтъчнo cпoдeлянe нa paбoтaтa.
Cross.bg
√ Петър Чобанов: Бюджетът за 2021 година е едно раздаване на калпак
Трудно може да наречем бюджета за 2021 година антикризисен. По-скоро това е един бюджет, при който виждаме едно
раздаване на калпак - това е бюджет създаден по линия на най-малкото съпротивление, с идеята като се раздаде на
калпак, после този калпак да се превърне в един глас на следващите избори. Това каза в сутрешния блок на БТВ „Тази
сутрин" Петър Чобанов, бивш министър на финансите.
Трябва много по-добре и в доклада към бюджета да бъде обяснено защо някои от разходите, които се раздават на
калпак, имат нещо общо с ковид кризата, тъй като според мен те нямат. И второ този бюджет ще доведе до опасността,
увеличаващия се риск да навлезем в дългова спирала, каза още Чобанов. Знаете, че в началото на тази година бяха взети
8 милиарда нов дълг, като цяло се очаква дълга да нарасне над 5 милиарда. Като цяло се очаква за последните три
месеца на годината да бъдат похарчени 6 милиарда. Това са едни стряскащи, големи числа - те продължават и
следващата година.
Дефицитите, ако погледнем на начислена основа по европейска методология, са над 5 процента и 2020-та и 2021-ва
година - те ни отдалечават от изпълнението на критериите за членство в еврозоната, но те предизвикват и огромно
увеличение на дълга, каза още Чобанов. Ако в края на 2019 година дълга е около 25 милиарда, консолидирания
държавен дълг, очакванията са към 2023 година той да бъде 40 милиарда, допълни той.
√ Русия и САЩ вече не са двете супер сили в света, според Путин
Москва е готова да работи със следващата американска администрация, независимо кой ще я оглави след
президентските избори. В годишното си традиционно обръщение към дискусионния клуб "Валдай" руският президент
коментира актуални световни теми.
Владимир Путин повтори предложението си към Вашингтон за започване на диалог по въпросите на информационната
сигурност и контрола върху стратегическите въоръжения. По думите му обаче Русия и Съединените щати вече не са двете
супер сили с най-голямо влияние в света и посочи Китай и Германия като бъдещите.
"Отминаха времената, когато всички най-важни международни въпроси ефективно се обсъждаха и разрешаваха от
Вашингтон и Москва", каза Путин.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
На живо от Варна. Камион падна от Аспаруховия мост. Шофьорът загина. Каква е причината за трагичния
инцидент?;
Ще станем ли по-богати с бюджета за догодина? Пресмятаме с икономистите;
На два метра разстояние в ресторантите и дискотеките. На Живо - Как ще се спазват новите мерки в местата за
увеселение?;
Във време на световна пандемия - как българското общество приема забраните и ограниченията? Дискусия в
студиото;
След дисциплина, дистанция и дезинфекция - щабът препоръча и четвърто: витамин „Д". Как да го приемаме, за
да сме здрави?
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - КРИБ: Мярката 60/40 - до края на юни 2021 г.;
в. Монитор - Чиновниците се връщат в хоум офис;
в. Телеграф - 8 млн. отсъствия от клас навъртяха ученици;
в. Труд - Нов срок за лични карти и паспорти;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Витамин D стана мярка срещу CОVID-19, но не прекалявайте;
в. 24 часа - От днес баровете и дискотеките пълни само на 50%;
в. 24 часа - Маските свалят риска с 80%;
в. 24 часа - САЩ пожела: Заедно да спрем Русия в Черно море;
в. 24 часа - Детските за всички родители, но ако си ги поискат;
в. 24 часа - Новите фактури на столичната топлофикация - ясни и разбираеми;
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в. 24 часа - Актрисата Мария Бакалова примами адвоката на Тръмп в хотелска стая;
в. Монитор - САЩ ни даряват два F-16 за обучение;
в. Монитор - София пести от улични ремонти и ВиК обекти;
в. Монитор - Близо 2 пъти по-малко чужденци пристигат у нас;
в. Телеграф - 3 млрд. лв. срещу пандемията;
в. Труд - 480 лв. от хазната за семейства с едно дете;
в. Труд - Брюксел ни хока за "златните" паспорти;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Храбрин Иванчев, председател на УС на Асоциацията на автомобилните производители в България (ААП):
Новите автомобили ще са с онлайн регистрация в КАТ догодина;
в. Монитор - Д-р Димитър Костов, директор на Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен: Решението е
командироване на персонал от други лечебни заведения;
в. Телеграф - Красимир Коев, директор ИАЛВ: Гроздето е перфектно, изнасяме за Германия;
в. Труд - Добромир Бориславов, директор на Софийския зоопарк, пред "Труд": Мечтата ни е скоро да имаме и жирафи в
зоопарка;
Водещи анализи
в. 24 часа - Как бюджет 2021 се бори с двете кризи, докато разходите растат, а приходите намаляват;
в. Монитор - В кризата всеки търси по-евтиното;
в. Телеграф - Маски в училищния двор, когато се смесят два класа;
в. Труд - Класации за свободата на медиите в България - по "Репортери без граници" и по същество;
в. Сега - Със св. Атанас обратно към живота!;
в. Сега - Пандемията прави изборите непредвидими;
в. Сега - България изгуби способност да преговаря;
в. Сега - 5 парадокса на увеличението на пенсиите;
в. Сега - Прокуратурата пое курс към пълен произвол.
√ Предстоящи събития в страната на 23 октомври
София
От 10.30 ч. в Гербовата зала на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще връчи държавни отличия на изтъкнати
българи за значимите им заслуги в областта на културата.
От 13.30 часа в Гербовата зала президентът Румен Радев ще удостои проф. д-р Атанас Щерев и проф. д-р
Красимир Иванов с орден „Св. Св. Кирил и Методий" - огърлие за техните заслуги за развитието на медицинската
наука и образование в България и председателя на БЧК акад. Христо Григоров с орден „За гражданска заслуга" първа степен.
От 09.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание.
От 09.30 до 12.30 ч. в зала 101 на МВнР ще се проведе дискусия „Дипломация в действие - Ролята на
международните организации и участието на България в тях".
От 10.00 до 12.00 ч. ще се проведе онлайн дискусия „Развитие на дългосрочната грижа за зависими членове от
семейството".
От 17.30 ч. в хотел „Маринела", зала „София" Столичната организация на БЧК ще отбележи 142-годишнината от
създаването на Българския Червен кръст с церемония за връчване на отличия за „ЧОВЕКОЛЮБИЕ", проявено от
доброволци в началния период на епидемията от коронавирус.
***
Видин
От 10.30 ч. на площад „Бдинци" ще се бъде открит първи фермерски пазар на производителите от областта.
***
Добрич
От 10.00 ч. в Голямата заседателна зала на общината ще се проведе информационна събитие на тема
„Европейска подкрепа за работодатели по време на пандемия".
***
Монтана
От 11.00 ч. на път II-81, преди кръстовището с бул. „3-ти март", в района на пътния възел с обходния път на града
ще се състои символична първа копка за рехабилитацията на 7.2 км от второкласния път II-81 от път II-81
Берковица - Монтана, в участъка между село Благово и Монтана (от км 94+000 до км 101+199.48).
***
Пловдив
От 10.00 ч. в двора на Университета по хранителни технологии ще бъде открит фермерски фестивал.
От 11.00 ч. във Факултета по дентална медицина (бул. Хр. Ботев № 3) на Медицински университет - Пловдив ще
се проведе Тържествена промоция на 45-ти випуск лекари по дентална медицина.
***
Шумен
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От 12.30 ч. в зала 2 на Областната администрация ще се проведе брифинг на областния управител проф. Стефан
Желев след заседание на Областния кризисен щаб относно въвеждането на допълнителни противоепидемични
мерки в областта във връзка с разпространението на COVID-19.

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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