Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
News.bg
√ КЕВР проверява пазара на електроенергия, но не дава информация
Комисията за енергийно и водно регулиране проверява над 30 сигнала, получени от Българската независима енергийна
борса (БНЕБ), АСЕР, пазарни участници и техни сдружения, информират от КЕВР.
Повод за това съобщение е полученото на 30 септември 2020 г. в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) писмо
от Ивайло Найденов, изпълнителен директор на Българската Федерация на индустриалните енергийни консуматори
/БФИЕК/.
В писмото се поставят важни въпроси във връзка с гарантиране на прозрачността на пазара на едро на електроенергия и
недопускане на търговски практики, които биха довели до манипулации и изкривяване на конкуренцията на пазара.
Според КРИБ, на 1 октомври общинското дружество "Топлофикация" трябваше да започне да продава електроенергия на
анонимен (поради борсовите правила) търговец на ток по цени, които са със 17% под пазарните в момента. Това трябваше
да стане по силата на договор, сключен на 16 юли.
От организацията изтъкват, че Комисията не е информирала за напредъка на проверката по сигнал за сделка от 16 юли от
2020 г. от "Топлофикация София" ЕАД на пазарен сегмент "двустранни договори", екран "непрекъсната търговия", както и
дали са установени нарушения на пазарните правила.
След писмото председателят на КЕВР доц. Иван Иванов изпрати писмено становище до изпълнителния директор на от
БФИЕК, в което пише, че ако има достатъчно данни за нарушение, КЕВР с решение образува производство за установяване
на нарушение. Тези проучвания се правят в партньорство с Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (АСЕР)
в съответствие с чл. 16 от REMIT, пишат от КЕВР до Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори.
"За всеки отделен случай КЕВР е длъжна регулярно да обменя с АСЕР информация за тяхното развитие, като при този обмен
се спазват строги правила за гарантиране на пълна конфиденциалност и недопускане на изтичане на каквато и да е
информация по текущи случаи. Това задължение произтича и от изискването, заложено в REMIT, при проучванията да се
спазват принципите на справедлив процес, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз", се
изтъква в писмото на КЕВР.
Това е причината резултатите от тези проверки да не се публикуват на страницата на регулатора.
"В дейността си при разследвания на случаите за установяване на нарушения по REMIT Комисията се стреми да отговори
на очакванията на обществото и да гарантира, че потребителите и другите участници на пазара могат да имат доверие в
интегритета на пазарите на електроенергия и природен газ, както и че цените, определени на пазарите за търговия на едро
с енергия, отразяват ненарушено и конкурентоспособно взаимодействие между търсене и предлагане и че не могат да се
извличат неправомерни печалби от пазарни злоупотреби", пише председателят на КЕВР.
Още през миналата година работодателите остро реагираха на случващото се с цените на енергийната борса.
Тогава председателят на АИКБ Васил Велев заяви, че при пазара на ток в България се наблюдават всички признаци на
организирана престъпна група. Още миналата година работодателите настояха и за проверка на действията на НЕК от
страна на прокуратурата и няколко пъти излизаха с писма до премиера, министъра на енергетиката и главния прокурор.
Избухнаха и няколко скандала около НЕК, най-вече с обвиненията от страна на работодателите за манипулирани от страна
именно на НЕК цени на тока. Шефът на НЕК тогава депозира оставката си на 19 юни в деловодството на "Български
Енергиен Холдинг" ЕАД, но тя не бше приета. Няколко месеца по-късно обаче Петър Илиев бе уволнен.
Припомняме, АОБР не веднъж до този момент е настоявала за оставката на енергийния министър Теменужка
Петкова - последния път през април месец тази година заради внесения в Народното събрание Проект на закон за
изменение и допълнение на Закона за енергетиката, с който се уреждат условията и реда за възстановяване на суми на
крайните потребители от "Булгаргаз" ЕАД.
Месец преди това се проведе спешна среща между всички представители на АОБР, министъра и представители на
държавните структури в енергетиката заради държавната помощ и състоянието на комплекса "Марица Изток 2" във връзка
с готвената държавна помощ.
Infostock.bg
√ Мярката 60/40 не е показала особен ефект
Мярката 60/40 не е показала особен ефект, спасила е 253 хиляди работни места, т.е. по-малко от 10% при 3.511 милиона
заети. Това каза за БНР Мика Зайкова, дългогодишен експерт в КТ "Подкрепа".
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"За да стане тя по-ефективна, достъпът до нея трябва да бъде по-гъвкав", допълни Зайкова и подчерта:
"Мярката 60/40 замъглява истинската картина на пазара на труда, защото, когато се прекрати действието ѝ, част от заетите
работници ще бъдат освободени".
"Безработните ще се увеличават, защото пикът не на пандемията, а на финансово-икономическата криза се очаква в
началото на пролетта. Няма как всички да бъдат подпомагани. Явно е, че ще има пик на безработицата, явно е, че ще
трябва да мислим и за други мерки, които да намалят този удар, който ще понесат главно работниците, защото те са в потежко положение, работодателите ще се оправят, те и сега се оправят, защото плащат на хора, които не работят",
коментира в предаването "Нещо повече" Мика Зайкова.
Можем да припомним, че срещу мярката се обяви и АИКБ. От работодателската организация предложиха своята оценка
на приложената досега мярка за защита на работните места и заетостта. Те са категорични, че мярката, уредена
посредством Закона за извънредно положение и в ПМС № 55, известна като 60/40 в реалност е "38/62". Такова е
действителното съотношение на участието в нетния доход на работника между държавата, след обратно получените от
нея осигуровки и данък, и предприятието, обосновават се от АИКБ.
Те припомнят, че първи са предупредили, че мярката е неработеща, тъй като не отговаря на реалните предизвикателства,
пред които българските компании са изправени.
Кризата с COVD-19 отново завари българската държава и общество без предварителна подготовка, отново бяхме
изненадани и неподготвени, пишат от работодателската организация.
"В разгара на всяка криза управляващите започват да изработват и предлагат антикризисни мерки за подкрепа на
заетостта, за повишаване на ликвидността, за социално подпомагане на изпадналите в социална криза хора и т.н. Вместо
това трябва с широк обществен консенсус да бъдат приети няколко безспорни антикризисни мерки, насочени към всяка
проблемна област, които при настъпване на кризисна ситуация да действат автоматично", категорични са от АИКБ.
Списание „Логистика“
√ Търси се нов механизъм за финансиране на висшето образование
Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ: за връзката между работодатели и университети и за промените
в учебните програми
Визитна картичка
Добрин Иванов е изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал
в България от 2009 г. Заместник-председател е на Националния съвет за насърчаване
на заетостта към Министерството на труда и социалната политика и е член на съвета
към изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Ръководил е множество
проекти, свързани с развитието на човешките ресурси. Има две магистърски степени:
по Счетоводство и контрол от Икономическия университет - Варна и по Право от
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.
Кадри за индустриите
Осигуряването на човешки ресурси в последните години се превърна в едно от найголемите предизвикателства за българския бизнес. Само преди месеци имаше силен
недостиг на кадри, но каква е ситуацията в момента на пазара на труда? Какво трябва
да се промени, за да се доближим до успешните модели на обучение, с които да се подготвят необходимите за
индустриите кадри? Какви са перспективите за реализация на завършилите с насоченост транспорт и логистика? На тези
въпроси ни отговаря Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България
(АИКБ).
Докато наблюдаваме как образованието навлиза в своята дигитална ера, продължава да стои на преден план въпросът с
търсените от бизнеса кадри с професии от конкретни области.
„Дълги години в образованието акцентът беше поставен върху количеството, а не качеството и държавният план-прием
във висшите училища надхвърляше броя на завършващите средно образование. В последните две години това се промени,
като с всяка година одобряваният план-прием в университетите се доближава до направените предложения от АИКБ. За
подготовката на разумни предложения ние имаме нужда от добро партньорство и с висшите училища, които пък са
следващото стъпало за най-добре подготвените и амбициозни младежи, завършващи средно образование“, отбелязва
Добрин Иванов.
Работодателската организация работи в тясно сътрудничество с Техническия университет в София, Университета за
национално и световно стопанство (УНСС), Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Икономически университет Варна и Университета по хранителни технологии в Пловдив. Към тях могат се добавят и всички висши училища, които
членуват в асоциацията. Изпълнителният директор на организацията дава различни примери за партньорствата с
университетите.
В началото на тази година е подписан меморандум между АИКБ и Софийски университет „Св. Климент Охридски“. От
ръководството на университета са изразили готовност да включат представители от асоциацията в изготвянето на учебни
планове, които да отговарят на нуждите в реалната икономика. Предложено е да бъде създаден специален портал, даващ
възможност на български компании и учени от университета да обсъждат потребностите на бизнеса от специфични научни
изследвания. От две години председателят на УС на АИКБ, Васил Велев, е и председател на Съвета на настоятелите на
Техническия университет. А с УНСС се сътрудничи активно по създаване на повече възможности за студентски практики и
стажове, както и за подобряване на учебните програми с цел доближаването им до реалната работна среда. Съвместна е
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идеята лекциите и презентациите пред студенти да бъдат доразвити заедно с бизнеса и част от обучението да се провежда
в компания или институция, където студентите ще са полезни, а самото предприятие ще помогне за обучението и
развитието им. Работи се по изготвянето на портфолио, което да съдържа интересите на бизнеса, отнасящи се до
изучаваните дисциплини в университета. Добре е било прието и предложението за въвеждане на менторски мобилни
апликации, които да се използват за онлайн стаж или да са в помощ на професионалната реализация на студентите и
връзката им с практиката.
Експерти от асоциацията също така подпомагат висшите училища в развитието на учебните програми. Целта е изучаваните
предмети и практикуми да дават знания и умения, които предприятията в България търсят в момента. Представители на
членовете на организацията участват в лекции, семинари и конференции, организирани от университетите. Чрез тези
взаимодействия се подпомага развитието на учебните програми, за да отговарят те по-пълно на потребностите на бизнеса.
Това са и едни от промените в Закона за висшето образование, за които АИКБ апелира от няколко години.
Нов финансов механизъм
„Има нужда от въвеждане на нов механизъм за финансиране на висшето образование, като той трябва да способства за
насърчаване и задържане на завършилите студенти в страната“, категоричен е Добрин Иванов.
За целта принципът „парите следват студента“ следва да се промени. От организацията предлагат не университетите да
получават бюджетно финансиране, а студентите да получават на кредит средствата, необходими за тяхното обучение,
които средства да внасят (по подобие на студентските такси сега) в избрания/приелия ги университет. Този кредит няма
да се връща, ако завършилият висше образование специалист се реализира в страната за определен период. Предложено
е и студентите от дефицитни специалности да получават допълнителен кредит под формата на стипендии, които отново
да се опрощават при реализация на специалиста в България.
Според организацията, от образователната система трябва да излизат повече студенти, завършили технически и
природоматематически специалности, тъй като над 30% от ключовите кадри с такива компетентности в машиностроенето
и електротехниката са на пенсионна възраст.
„У нас образованието и научните изследвания с фундаментален и приложен характер са традиционно недофинансиран
сектор. Акцентът в разходването на финансирането би трябвало да е насочен не само към увеличение на учителските
заплати и издръжката на образователните институции, а приоритетно към развитие на техническите университети,
професионалното образование, приложните научни изследвания, „защитените“ професии и тези с очакван недостиг на
пазара на труда“, посочва Добрин Иванов.
Сред успехите, за които от АИКБ информират, е създаването на Методология за определяне на защитените професии.
Съставянето на Списък със защитени специалности от професии и на такива с очакван недостиг дълго време е бил в застой
като процес, но вече има такъв списък, като членовете на организацията ежегодно участват с предложения в подготовката
му.
Промени в професионалните училища
Работодателската организация е сред инициаторите на промяната в план-приема в професионалните училища. Основната
цел е да се увеличи практическата приложимост на образователната система, съответствието на търсените от икономиката
кадри и обучаваните от професионалните гимназии ученици по конкретни професии и специалности, да се стимулират
младежите да учат в професионалните гимназии и да се повиши качеството на образованието и обучението в тези
училища.
Важна е и работата с родителите в тази насока. Министерство на образованието и науките стартира редица инициативи за
популяризиране на професионалното образование, като включи в тях бизнеса. От организацията наблюдават тенденции,
развиващи се в положителна посока. България е сред малкото страни членки на ЕС, в които броят на учащите в
професионални гимназии е над 50 на сто от общо учащите в системата на средното образование.
„Има много задачи, които и ние, бизнеса, следва да решим, а не само да разчитаме на образователното министерство“,
посочва Добрин Иванов и допълва, че АИКБ в това отношение непрекъснато информира и стимулира членовете си да
организират срещи с представители на професионалните гимназии и директорите на Регионалните управления по
образование, както и да дават свои предложения за специалности и професии, които са нужни за развитие на българската
икономика.
„На този етап някои въпроси остават нерешени, като качеството на материалните бази в училищата, най-вече за
провеждане на учебни практики, както и взаимоотношенията между учениците и предприятията, в които младежите да
усвояват професията, и е добре да бъдат насърчени от държавата. Например, би следвало да се дава възможност
възнаграждението на учащите в дуална система на обучение да се финансира и чрез други източници, освен от
работодателя, като например от оперативни програми, държавни фондове и др. Или вложените от работодателя средства
да се освободят от данъци. Или държавата да поеме част от осигурителната тежест. В тази насока можем да предложим
различни варианти“, посочва изпълнителният директор на организацията.
Пазарът на труда
От нaчaлoтo нa гoдинaтa у нас пpoизвoдитeлнocттa нa тpyдa, или бpyтнaтa дoбaвeнa cтoйнocт нa eдин зaeт, нaмaлявa c
4,9%, a бpyтният вътpeшeн пpoдyĸт (oтнoвo нa eдин зaeт) - c 5,6%. Отчетен е cпaд нa бpyтния вътpeшeн пpoдyĸт c 8,5% пpeз
втopoтo тpимeceчиe. Πpoгнoзaтa нa БHБ e, чe зa цялaтa гoдинa пoтъвaнeтo мoжe дa нaдxвъpли 13% - нeвиждaн oт 1997 г.
cпaд, мнoгo пo-тeжъĸ oт cвeтoвнaтa иĸoнoмичecĸa ĸpизa пpeди дeceтилeтиe.
Според статистика на Агенцията по заетостта, дори и в настоящия кризисен момент, най-много започнали работа се отчитат
в сектора на преработващата промишленост, следвани от хотелиерство и ресторантьорство; търговия; ремонт на
автомобили; държавно управление; строителство; селско, горско и рибно стопанство и др. От заявените работни места на
първичния пазар на труда близо 80% са в частния сектор. Сред най-търсените от работодателите професии са: монтажници;
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работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; машинни оператори на стационарни
машини и съоръжения; преподаватели; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; продавачи; работници по
събиране на отпадъци; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; металурзи,
машиностроители и занаятчии; персонал, полагащ грижи за хората; помощници при приготвяне на храни и др.
„Живеем и работим в преобладаващ глад за „среднисти“, за хора със специфични умения, които не е задължително да са
завършили по няколко висши образования и магистратури. Логично, тези свободни позиции ще се заемат от “свръх
квалифицирани“ кандидати“, посочва Добрин Иванов.
50 % от кадрите с висше образование работят на места с по-ниски образователни и квалификационни изисквания. В тази
връзка от АИКБ настояват за предвиждане на съответните средства и механизми за поетапно съкращаване с 40 % на планприема във висшите училища, финансиран от държавния бюджет, и привеждането му в тясно съответствие с
потребностите на пазара на труда.
Не на последно място, въздействието на дигитализацията върху работните места ще бъде значително през следващите
години. От ръководството на организацията посочват, че необходимите инструменти за справяне с това предизвикателство
са качествено начално и основно образование, учене през целия живот и постоянно повишаване на квалификацията и
преквалификацията.
Бизнесът се обединява
Асоциацията на индустриалния капитал в България е учредена преди 24 години. Днес тя е организацията на
работодателите в страната с най-широка представителност, от гледна точка на покритие на икономическите сектори. В нея
членуват над 90 браншови камари, представляващи 3/4 от икономическите дейности в страната, над 10 000 компании, в
които работят близо 500 000 души. От асоциацията поставяха много сериозно проблема с липса на кадри, затова в
последните години работодателската организация активно работи в областта на образованието и реформите в него.
В търсене на спедитори, логистици и шофьори
Според извършени проучвания по проект изпълнен от организацията, насочен към повишаване на привлекателността на
професиите, са идентифицирани няколко професии, които са с остър недостиг в областта на транспорта: спедитори,
логистици, шофьори на тежкотоварни камиони и други.
„Тези професии са непопулярни сред младежите по различни причини, но нуждата от тях е категорична. Например,
недостигът от спедитори и логистици възлиза на 4200, за шофьори - над 2000. Факт е, че заплатите в бранша са над
средните и въпреки това тези професии са непопулярни. Затова ние разработихме специални инструменти, които
разпространихме в бранша. Това е реалността, иначе може да се натъкнете на различни теории за последиците от пакета
„Мобилност“ и пандемията, за новите технологии в транспорта, които бързо щели да направят хората излишни и т.н. Ето,
напоследък говорим за скъсяване и оптимизация на веригите на доставки, по екологични и епидемиологични
съображения. Нали някой трябва да проектира тези вериги, да ги планира, да ги обезпечи с нужните ресурси, после да ги
координира и осъществи, да ги поддържа“, подчертава Добрин Иванов.
Дуалното обучение
АИКБ активно участва в институционализирането на постигнатите резултати по проект „Домино - за въвеждане на дуалното
обучение в България“. Приети са предложения на организацията за подобряване на нормативната уредба, в подготовката
на методически материали и процедури, чрез които изобщо се постави основата на този тип обучение в България.
Вследствие на това шест от одобрените специалности за дуално обучение са предложени от организацията, сред които
„Промишлена електроника“, „Автомобилна мехатроника“, „Машини и системи с цифрово-програмно управление“ и др.
Първите работодатели, възприели дуалната система, са членове на организацията. През 2019 г. са били обучени 15
координатора за дуално обучение от страна на асоциацията и предприятия, които членуват в нея. Разработен е и
специален инструментариум за повишаване на привлекателността на важни за страната ни професии в секторите
„Машиностроене и металообработване“, „Електротехника и електроника“, „Транспорт и спедиция“, „Медицина и услуги
за красота и здраве“.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНР
√ Президентското вето върху текстове от Изборния кодекс на дневен ред в правната комисия на НС
Президентското вето върху част от промените в Изборния кодекс влиза в правната парламентарна комисия. Държавният
глава обяви мотивите си в обръщение към нацията на 28 септември.
Промени малко преди изборите и без обсъждане и реална оценка за въздействие според Румен Радев са удар върху
правната конструкция на държавата.
Президентът изтъква, че макар миналата година да е било решено да се премине към изцяло машинно гласуване на
президентските и парламентарните избори, промените в Изборния кодекс са допуснали едновременното и машинен, и
хартиен вот, което - заедно с ръчното броене на бюлетините, е обезсмислило машинното гласуване.
Той връща и текста, с който законодателят прехвърли изцяло на ЦИК отговорността за машинното гласуване, определяйки
го като бягство от отговорност.
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Румен Радев оспорва и възможността за референдум по въпроси от компетентността на Великото народно събрание. Той
посочва, че винаги е подкрепял обществената необходимост от разширяване на формите на пряко участие на гражданите
в държавната власт и местното самоуправление, но при ясни правила и без противоречие с Конституцията.
Според държавния глава промените в Изборния кодекс целят отваряне на достатъчно възможности за хаос и изборни
манипулации в полза на управляващите, за да бъде гарантирана тяхната победа.
√ На второ четене: Промени в Закона за бежанците за непридружените малолетни
Народното събрание ще обсъди окончателно промените в Закона за убежището и бежанците. Измененията предвиждат
непълнолетни, които искат международна закрила у нас, да бъдат представлявани от специализиран адвокат, а не от
общините.
Промените, внесени от правителството в закона за убежището и бежанците, отстраняват пропуски в националната ни
система за предоставяне на международна закрила по препоръка на Европейската комисия.
Непридружените малолетни и непълнолетни ще бъдат представлявани от адвокати от регистъра на Националното бюро
по правна помощ и неговият ангажимент ще приключва до настаняването на лицето при негов родител, настойник или
попечител.
С измененията се променя концепцията за "сигурна трета държава", като се предвижда произходът на чужденец от такава
държава да е основание за отхвърляне на молбата, а не причина за прекратяване на производството, както е по
досегашния ред.
Във връзка с това ще се прави индивидуална проверка за сигурността на държавата по произход и надлежно информиране
на кандидата за международна закрила.
В седмичната програма на парламента е и ветото на държавния глава върху Изборния кодекс, който, след като бъде
обсъден днес в правната комисия, влиза като точка първа на пленарното заседание в четвъртък.
√ Каракачанов подписа пътна карта за военно сътрудничество със Съединените щати
Пътна карта за сътрудничество в областта на отбранатаса подписали България и САЩ. Това е станало по време на срещата
на министрите на отбраната Красимир Каракачанов и Марк Еспър.
Документът потвърждава стратегическо партньорство между двете държави. България ще получи помощ за развиване на
гражданска подготвеност и военен капацитет по член трети от договора за НАТО, който е свързан с изграждането на
отбранителните способности при въоръжено нападение. Декларира се задълбочаване на сътрудничеството в
Черноморския регион. Целта е ефективно възпиране и противодействие срещу външни заплахи и предизвикателства по
море и въздух. Предвижда се сътрудничество в областта на киберсигурността.
Работна група ще следи напредъка. Ако е необходимо, е възможно е да се добавят нови области за сътрудничество. От
Министерството на отбраната посочват, че пътната карта ще действа до края на 2030 г. и уточняват, че тя не е
международно споразумение.
По линия на военното сътрудничество се очаква България да получи 15,4 милиона долара от Съединените щати, твърди
националната телевизия, позовавайки се на дипломатически източници.
News.bg
√ В помощ на бизнеса - четири нови процедури по ОПИК за 200 млн. лв.
Четири нови процедури в подкрепа на българските фирми по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"
/ОПИК/ започват до края на месец октомври. Те са за безвъзмездна финансова помощ за 200 млн. лв.
Това заяви заместник-министърът на икономиката Яна Топалова, която откри онлайн събитието "Government2Business:
Държавата в подкрепа на бизнеса". Участници във форума са представители на ОПИК, Фонд на фондовете, Българска банка
за развитие, Българска агенция за експортно застраховане и Българска фондова борса, които дадоха подробна
информация за редица програми за финансиране на малкия и среден бизнес в страната.
До края на октомври ще започне процедура по ОПИК в подкрепа на т.нар. "големите-малки" компании с оборот над 500
000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията. Тя ще бъде с бюджет 78 млн. лв. за осигуряване
на ликвидност, на оборотни средства и покриване на разходи на фирмите. Втората процедура, която ще стартира е
"Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19" с бюджет също от 78 млн. лв. Тя ще бъде за реорганизиране и
създаване на безопасни условия на труд в условията на пандемия.
"Подписахме вече и договорите с министерствата на транспорта и на туризма, които ще са директни бенефициенти за
предоставяне на безвъзмездната финансова помощ по ОПИК. Договорите са за процедури за подкрепа на малки и средни
предприятия, извършващи автобусни превози с бюджет от 30 млн. лв. и процедура за подкрепа на туроператори и
туристически агенти с бюджет от 10 млн. лв", допълни тя.
Решено е по Оперативната програма по процедурата "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни
предприятия" да се наддоговори с ново разпределение на средствата в размер на 68 млн. Лева. То ще стане при спазване
на първоначално заложеното в Условията за кандидатстване по процедурата. "Това значи че, компании които вече са
одобрени по процедурата ще получат финансиране на своите проекти, за да финансират бъдещите си инвестиции в
машини и оборудване за увеличаване на производството", подчерта Топалова.
Прегледани са всички над 27 хил. проектни предложения по процедурата за подкрепа на микро и малки предприятия и до
края на седмицата ще бъдат изплатени вече 173 млн. лв. към над 21 хил. компании.
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Оценителна комисия ще преразгледа отхвърлените 6 хил. проектни предложения. Те не са били представени в срок или
не са предоставили допълнително изисканите им документи. Започнала е оценката и на процедурата за подкрепа на
средни предприятия, като се очаква до средата на месец ноември тя да приключи.
Мерките за подпомагане на българския бизнес, освен чрез грантови схеми, включват и възможности за кредити при
облекчени условия, чрез Българска банка за развитие. "През ББР по антикризисните мерки в икономиката са инвестирани
вече над 140 млн. лв., като от тях над 60 млн. лв. вече са отпуснатите кредити на фирми по "Програмата за портфейлни
гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия", отчете тя.
√ Десислава Танева: Земеделците ни получават помощ още 2 г.
И следващите две години земеделците ще продължат да получават подпомагане при сегашните условия.
Преходният период за новата Общо селскостопанска политика ще бъде 2 години. Това заяви министърът на земеделието,
храните и горите Десислава Танева на среща със земеделски производители в град Търговище.
По настояване на германското председателство се очаква по време на предстоящия Съвет на министрите на земеделието
през октомври да се постигне общ подход в дебата за новата Обща селска политика (ОСП).
Предстоят и двустранни срещи с германски представители. ,,Целта им е да постигнат компромис и консенсус за
озеленяването и искането им за задължителен бюджет за еко-схемите. Всички сме изправени пред предизвикателството
как да намерим подходящите зелени мерки, които ще бъдат заложени в Стратегически план", каза Танева. Тя призова
стопаните да бъдат активни и да изпращат предложения за приложими зелени практики в новия програмен период .
Страната ни иска да повиши или поне да запази сегашните нива за обвързаната подкрепа. ,,Другото ни искане е запазване
на националната преходна помощ, но с референтна дата 2018 г., за да бъде по-актуално подпомагането", уточни тя.
Един от участниците в срещата бе Мария Христова, заместник-председател на Координационното звено за изготвяне на
Стратегическия план за новата ОСП. По думите й до 11 октомври 2020 г. на мейла за консултации за новата
ОСП cap@mzh.government.bg се приемат предложения на визията за екологизацията на ОСП и добри практики, които
фермерите могат да изпълняват, а в същото време са и лесно приложими и контролируеми.
Investor.bg
√ България е сред страните в ЕС с най-малък внос на предпазни маски за полугодието
Импортът на маски се увеличава над 4 пъти за първата половина на годината спрямо цялата 2019 г., но изчислен на
глава от населението е най-нисък в блока
България е сред държавите от Европейския съюз (ЕС) с най-нисък внос на предпазни маски през първата половина на
годината въпреки разпространението на новия коронавирус COVID-19, показват данни на европейската статистическа
служба Евростат.
Вносът на предпазни маски у нас за полугодието се оценява на 20 млн. евро. По-малък е бил вносът в Естония (14 млн.
евро), Малта (9 млн. евро) и Кипър (7 млн. евро).
Вносът на предпазни маски в България за цялата 2019 г. възлиза на малко над 4,72 млн. евро, т.е. само за първата половина
на годината увеличението е над 4 пъти.
През януари и февруари, когато се наблюдаваше началото на глобалното разпространение на коронавируса, у нас са
внесени предпазни маски за, съответно, малко над 895 хил. евро и 642 хил. евро. Пред март вносът скача до почти 1,7 млн.
евро и достига пик през април – 7,341 млн. евро. Пред май пада до 4,888 млн. евро, а през юни – до почти 4,3 млн. евро.
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Лидер по стойност на вноса на предпазни маски за полугодието е Германия с над 4,4 млрд. евро. Следва Франция с 3,43
млрд. евро, Италия с 1,75 млрд. евро, Испания с 1,148 млрд. евро, Нидерландия с 833 млн. евро.
В сравнение с първата половина на 2019 г., през 2020 г. вносът на предпазни маски в ЕС се увеличава от 800 млн. евро на
14 млрд. евро, отчита Евростат. Това представлява ръст от 1 800%. Пикът на доставките е бил през май – почти 6,1 млрд.
евро.
По-точни данни за динамиката на вноса на предпазни маски дава статистиката на глава от населението. По този
показател България е последна със стойност на вноса от само 3 евро на човек. Преди нас е Гърция с 6 евро, Хърватия и
Швеция с по 7 евро, Полша и Кипър с по 8 евро.
Лидер по този показател е Люксембург със 121 евро на глава от населението, следват Белгия и Германия с по 53 евро,
Франция с 51 евро, Нидерландия с 48 евро, Словения с 42 евро, Австрия с 37 евро.

Що се отнася до доставчиците на предпазни маски, делът на Китай в общия внос на ЕС се увеличава от 63,2% през 2019 г.
до 92,3% през първата половина на тази година.
На второ място е Виетнам, чийто дял във вноса на предпазни маски от ЕС пада от 8,2% през 2019 г. до 1,9% през първата
половина на 2020 г. На трето място е Хонконг, който обаче увеличава дела си от 0,5% през миналата година до 1,2% през
първата половина на тази.
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√ Социалният министър предлага детските добавки да са без подоходен критерий
Това би струвало близо 400 млн. лева допълнително на бюджета за догодина
Детските добавки да се получават без подоходен критерий, предлага социалният министър Деница Сачева. Това стана ясно
от изказването й пред медии, предава БНТ.
Сачева настоява всички семейства с деца да получават месечни добавки, без доходен тест. Ако предложението бъде
прието, ще струва на хазната 398 млн. лева.
В момента идеята се обсъжда, но се планира да залегне в бюджета за следващата година. Дебатите по тази тема предстоят.
За подобно предложение Сачева съобщи преди около две седмици, когато каза, че детските добавки трябва да станат
универсални и да се получават от всички родители, а не както е сега с доходен праг.
Месечната помощ за семейство с едно дете в момента е 40 лева, за две деца - 90 лева, за близнаци - 75 лева. Надбавките
се изплащат при подоходен критерий - до 410 лева месечен доход на член от семейство. При доход от 40 до 510 лева се
изплаща 80% от размера на помощта.
Министърът каза още, че в бюджета за следващата година най-голямото перо ще бъде социалната политика. По думите ѝ
се предвиждат повече пари за хората с увреждания и националните програми за заетост.
Това е поредната идея на управляващите в посока да развържат кесията на фона на продължаващи антиправителствени
протести.
Припомняме, че правителството обмисля и варианти за увеличение на доходите на хората в пенсия. Единият вариант е да
продължи добавката от 50 лева. Друг вариант е за преизчисляване на пенсиите с дохода от 2015 г., като при това
положение ще могат да бъдат преизчислени пенсиите на 1,1 млн. души. Има и предложение, което е по линия на
синдикатите, за преизчисляване на всички пенсии, като се промени съответно и индивидуалният коефициент, така че да
може да се запази солидарният и справедлив модел на социалното осигуряване у нас.
Решение за осъвременяване на пенсиите ще бъде взето на предстоящ коалиционен съвет, каза днес Сачева и допълни, че
единственото сигурно към момента е, че пенсионерите ще получават по 50 лв. до края на март 2021 г.
Премиерът Борисов коментира миналата седмица, че докато има пандемия, пенсионерите ще получават добавка от 50
лева месечно, след това ще има индексация.
Управляващите са напът да удължат и мярката за запазване на заетостта чрез компенсации за бизнеса, известна като 60/40.
Вчера Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) единодушно подкрепи удължаване на срока за
държавната подкрепа. С предложените промени се предвижда удължаване на срока за прилагане на мярката от 1
октомври - 31 декември 2020 г. Очаква се това да струва 750 млн. лв. и да се запазят около 200 хил. работни места.
В бюджета за 2021 г. се предвижда увеличение и на средствата по Националния план по заетостта, чрез който се
финансират субсидирани програми за заетост и за квалификация и преквалификация. Между 10 и 15 млн. ще бъде
увеличението. То е сега 72 млн. лева, очакваме да достигне поне 85-90 млн. лева, каза Сачева.
В. Монитор
√ България и Великобритания обсъдиха отпадането на ограниченията при пътуване
Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова и посланика на Великобритания и Северна Ирландия у нас
Н.Пр. Роб Диксън обсъдиха отпадането на ограниченията за пътуващите от България към Обединеното кралство. Това
съобщиха от пресцентъра на туристическото ведомство.
Припомняме, че от 16 юли отпадна задължителната 14-дневна карантина на британски граждани, влизащи на територията
на България, а от 27 юли 2020 г. бе премахнато и изискването за представяне на отрицателен PCR тест.
“В духа на партньорството и реципрочността се надяваме британските власти да премахнат ограниченията за българските
и чуждите граждани при влизане на територията на Обединеното кралство от нашата страна”, заяви вицепремиерът.
По думите на Николова Великобритания е приоритетен туристически пазар и партньор на България. През 2019 г. над 470
000 туристи от Острова са посетили страната ни, което е увеличение с над 20,7% спрямо 2018 г., уточни тя.
Ресорният министър увери британския посланик, че всички хотели, ресторанти и други обекти в страната стриктно спазват
всички противоепидемични мерки, така че да гарантират както безпроблемното протичане на предстоящия зимен сезон,
така и сигурността и здравето на всички гости. Тя добави, че България остава сред държавите с най-малко заразени на
Балканите, което я прави сигурна туристическа дестинация.
“Ние също бихме искали мерките за карантина да отпаднат, като се надявам това да се случи скоро и да се възобнови
туристическият поток между двете държави”, заяви Диксън. Според него България е предпочитана зимна дестинация за
британските граждани, но е важно да се запази здравето на хората предвид настъпващата втора вълна от COVID-19 във
Великобритания и Европа.
Bloomberg TV Bulgaria
√ Иван Нейков: Пенсионната система е обект на цинизъм, деформации и лъжи
Иван Нейков, Балкански институт по труда и социалната политика и бивш социален министър, Светът е бизнес,
06.10.2020
Пенсионният модел в България продължава да бъде обект на натрупващи се деформации, въпреки призивът на експертите
против административното увеличение на пенсиите. Поради тази причина дефицитът в НОИ възлиза 4,5 млрд лева
годишно. Най-лошото обаче е, че логиката, която трябва да преследва пенсионната система, отново става изкупителна
жертва на предизборния маратон. Прехвърлянето на вноските от Втория в Първия стълб е кражба на личните пари на
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хората. Това заяви Иван Нейков, Балкански институт по труда и социалната политика и бивш социален министър, в
предаването "Светът е бизнес", с водещ Ивайло Лаков.
"Социалното подпомагане на нуждаещите се с 50 лв. от правителството е просто социално, няма нищо общо с
пенсията. Чрез административното увеличение на пенсии не се зачитат усилията на хората, разликите в размера
на заплатите и осигурителния стаж. По този начин се създава деформация в системата, която разрушава
осигурителния модел и се демотивират младите да си плащат осигуровките, разчитайки, че един ден ще им бъдат
увеличени току-така пенсиите."
Според Иван Нейков първата лъжа в системата се изразява в "тезата, която се лансира в момента, за отказ от Втория стълб
и прехвърляне на вноските в НОИ, като по този начин осигуряващите се уж ще получат повече пари само от НОИ"
"Корекцията, която искат да направят в Първия стълб, затова, че дадено лице се осигурявало във Втория, се прави по
следния начин: осигуряващото се лице е плащало например 5% във Втория и затова с 20% ще му бъде коригирана
пенсията в Първия стълб, за да може то да бъде мотивирано да се върне Първия стълб. Но това лице например се е
осигурявало 40 години в Първия стълб, а във Втория само 20, като никой не обявява процента на спестяванията за
тези 40 години. В момента се сравняват круши с дини - две несъпоставими неща. Това е кражба на личните пари на
хората, тъй като Вторият стълб се наследява, и наследниците са тези, които решават как да ползват тези пари, а
не държавата"
По думите на Иван Нейков "най-циничното е, че повече от година има разработен изцяло проект от Министерството на
туда по отношение на модела на плащанията от Втория стълб - има уредба, има нови разчети и те показват, че
максималната редукция на пенсията в Първия стълб, заради участието във Втория стълб, не трябва да е повече от 6-7%, а
не 20%."
"Ако по този начин бъдат изчислени вторите пенсии, изведнъж двете пенсии стават много повече от тази само в
НОИ. Час по-скоро този проект трябва да влезе в парламента, да бъде взето решение, за да може хората да си
получат коректно парите за 2021 г. "
Втората лъжа, която е налице за Иван Нейков, е, че "парите от Втория стълб са тотално изядени - последните отчети на
Комисията за финансов надзор сочат, че 100 лв, който са били внесени през 2000 г., сега са станали 205-206 лв. С други
думи реалната доходност на вторите пенсии е над 100%"
"Разчетите показват следното: при хората с минимални вноски или продължителна безработица натрупванията са
около 3 000 лв под формата на вноски. Сега тази сума възлиза на 5 000 лв. чрез управлението им във Втория стълб. А
хората с редовни осигуровки и със заплати над средните, вече имат натрупани над 20 000 лв от осигуровки и от
самото управление цифрата възлиза на 30 000 лв дори 40 000 лв в някои случаи. От тази гледна точка много хора, не
единици, ще получават наистина една добра втора пенсия, която ще им позволи да живеят много по-добре
отколкото с единичната пенсия от НОИ"
Целия разговор по темата за пенсионната система, както и за минималната работна заплата и детските надбавки, може да
видите във видеото.
√ Какво да очакваме за програмата 60/40 в бъдеще?
Васил Караиванов, икономист и преподавател в Софийски университет “Св. Климент Охридски”, В развитие,
06.10.2020
Програмата 60/40 е работеща и ще действа поне още една година. Това зави Васил Караиванов, икономист и преподавател
в Софийски университет “Св. Климент Охридски”, в предаването „В развитие“ с водещ Делян Петришки.
Гостът заяви, че решенията дали програмата 60/40 да бъде удължавана на тримесечна база или на по-дълги периоди са
въпрос на политика. Относно това дали тя ще бъде модифицирана във времето, Караиванов заяви, че е много трудно да
се правят прогнози.
Ако се наложи ново затваряне в какъвто и да било вид, вероятно най-силно засегнатите сектори ще бъдат и наймного подпомагани. Можем да станем свидетели на различни варианти на инструмента, като например 80/20.
Според госта със сигурност може да се каже, че програмата е работеща, тъй като "предотврати натиска върху
безработицата, която в противен случай щеше да се удвои и това чисто психологически щеше да се отрази на хората и да
увреди работната сила". С оглед на това Караиванов прогнозира, че програмата ще остане в сила, докато не се забележи
ясна тенденция за излизане от кризата.
По думите на госта икономиката в момента е в относително по-добро състояния спрямо очакванията, като рисковете се
изразяват в това дали тя ще се влоши за в бъдеще. Припомняйки как САЩ са излезли от Голямата депресия, а именно чрез
вливане на ликвидност в икономиката и опрощаване и разсрочване на дългове, Караиванов заяви, че това е
правилният инструментариум за печелене на време, докато условията се подобрят.
На въпрос на водещия относно това към кои министерства трябва да бъде насочен основния финансов ресурс от Бюджет
2021, Караиванов заяви, че "това са здравеопазване, образование и социалните дейности", но и добави необходимостта
от увеличаване на инвестициите.
Относно предложенията на КНСБ за промени в данъчния режим на страната гостът заяви, че съществуват много поефективни социални мерки за облекчаване, като например промяна в прага за ДДС, която според него би стимулирала
малкия бизнес.
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√ Със смела заявка за бъдещи успехи стартира академичната 2020/2021 година във ВУЗФ
Началото бе поставено от президента на университета и председател на настоятелството му Апостол Апостолов
Бъдете смели в мечтите си, запазете стремежа и амбицията, които ви доведоха във ВУЗФ и продължавайте да се
развивате - с тези думи на ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов на 5 октомври бе поставено началото на новата
академична 2020/2021 година във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).
В тържествена атмосфера, съобразена с всички противоепидемични изисквания, пред ентусиазираните погледи на десетки
студенти, дипломанти, официални гости и преподаватели, ВУЗФ отвори вратите си за новата учебна година. Началото бе
поставено от президента на университета и председател на настоятелството му Апостол Апостолов, който удари
церемониалния звънец и обяви за открита академичната 2020/2021 г.
Водещ беше проф. д-р Виржиния Желязкова - заместник-ректор по учебната дейност и качеството, а ректорът на
университета доц. д-р Григорий Вазов, който бе възпрепятстван и не успя да присъства на церемонията, се обърна към
студентите чрез приветствено слово, прочетено от негово име от доц. д-р Радостин Вазов, зам.-ректор по европейски
проекти и продължаващо обучение:
„За последните години ВУЗФ се утвърди като най-доброто висше училище в България в сферата на бизнеса и това е
благодарение не само на страхотните ни преподаватели, но и на Вас – нашите студенти. Вие сте нашето лице. Вие сте в
центъра на всичко, което правим, и в нашите очи Вие сте бизнес лидерите на бъдещето. Затова използвайте следващите 4
години, за да се учите от опита на Вашите блестящи преподаватели, които имат зад себе си множество професионални
постижения. Но използвайте и тези години, за да мислите извън стереотипите. Питайте и смело представяйте идеите и
проектите си. Ученето е съвместна работа и социален процес, а Вашата професионнална реализация започва от първия Ви
ден в университета. Вярвам, че бъдещето принадлежи на тези, които имат визия за него. Във ВУЗФ ще Ви научим как да
бъдете визионери и да не чакате възможностите, а да ги създавате. Бъдете смели в мечтите си, запазете стремежа и
амбицията, които ви доведоха във ВУЗФ и продължавайте да се развивате! PER ASPERA AD ASTRA е девизът на нашия
университет. От трудностите към звездите. Пожелавам Ви да достигнете звездите.“, обърна се към
първокурсниците ректорът доц. д-р Григорий Вазов.
Президентът на бизнес университета също приветства студентите, като ги увери, че са избрали най-качественото висше
училище в сферата на финансите в България.
„Пандемията изправи всички пред големи предизвикателства. Благодаря на целия екип на ВУЗФ за изграждането на
качествената система, която гарантира стабилно и ползотворно образование на нашите студенти. Живеем в динамични
времена, които ни показаха, че финансовата и застрахователната професия са на върха на пирамидата и ние трябва да
продължим да ги развиваме. Не можем да искаме от вас съвършенство, но искаме да създадем у вас желание за прогрес.
Нашите преподаватели ще ви го дадат. Тук ще ви дадем и различни възможности, тук ще изградим oбщност. Желая ви
една успешна година.", заяви г-н Апостолов.
Сред официалните гости на тазгодишната церемония бяха Левон Хампарцумян, член на настоятелството на ВУЗФ, и д-р
Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
(ИАНМСП).
„Използвайте времето си тук, защото това ще е най-прекият път за реализирането ви след университета. Практическите
знания са безценни и хората с опит могат да ви дадат много за вашето развитие. Вземете максимума и изградете важни
приятелства, които ще може да надграждате и да използвате в бъдещите си бизнес начинания“, пожела на младите
студенти господин Таков.
Александър Николов, който е възпитаник и част от алумни общността на университета, отправи своите най-искрени
пожелания към всички студенти, като ги поздрави за това, че са избрали ВУЗФ.
Последна пред студентите застана доц. д-р Даниела Илиева, преподавател по маркетинг, бизнес комуникации и
мениджмънт във ВУЗФ, която успя да въздейства емоционално на всички студенти и ги приветства с малка част от увода
на своята последна книга „Комуникация НАвреме и НА място".
На церемонията бяха връчени и почетни грамоти за заслуги към ВУЗФ. С решение на ректорския съвет бяха присъдени
грамоти на доц. д-р Георги Николов, почетен ректор на ВУЗФ и дългогодишен главен секретар на висшето училище. Той бе
удостоен с грамота за цялостния си принос за развитието и утвърждаването на университета.
Специални отличия за приноса си към ВУЗФ получиха и дългогодишният ръководител на катедра “Финанси” проф. д-р
Огняна Стоичкова, кактои доц. д-р Десислава Йосифова, дългогодишен ръководител на катедра „Счетоводство и одит”.
По време на церемонията бяха наградени и победителите във видео конкурсите на ВУЗФ „Защо искам да уча във ВУЗФ?“,
спечелен от Божидар Живков, и „Какво е да си студент във ВУЗФ?“, спечелен от Христо Енев. Двамата получиха стипендии
за обучение в бизнес университета.
Събитието завърши с отличаване на студентите и докторантите на ВУЗФ, завоювали златни медали на международни
състезания и олимпиади.
Мартин Наков и Александра Фургова се отличиха с грамоти сред студентите, а Пънар Кязим беше наградена за активна
работа при докторантите.
√ Петата годишна конференция на Bloomberg TV Bulgaria – в четири дигитални онлайн издания
Студиата с топ експерти от цял свят ще се излъчват на живо през октомври и ноември
COVID-19 промени света и постави световната икономика през сериозни предизвикателства и пред много неизвестни. Сега,
повече от всякога, светът е поставен в ситуация, в която трябва да действа гъвкаво, бързо и с нови способи, а всяка държава
и сектор търси спешни отговори. В контекста на това бурно време Bloomberg TV Bulgaria ще проведе петата си годишна
конференция, но в нов, още по-достъпен формат – онлайн.

10

През октомври и ноември студиото на Bloomberg TV Bulgaria ще стане домакин на четири онлайн дискусии на Годишната
конференция на бизнес телевизията, които ще вървят по стъпките на The Next Big Thing. Дискусиите с водещи анализатори,
експерти и финансисти от цял свят ще се излъчват на живо и ще са достъпни за всеки, който иска да ги проследи.
Първото онлайн студио на годишната конференция ще се проведе на 15 октомври, а следващите ще бъдат на 22, 29
октомври и 5 ноември. По време на тях ще се търси отговор на въпросите кои са ключовите икономически събития, които
променят света и България, как пандемията въздейства върху развитието на биотехнологичната индустрия и кои са
последните космически иновации.
Водещи на четирите дискусии ще бъдат най-утвърдените и разпознаваеми лица на Bloomberg TV Bulgaria, а самите студиа
ще се излъчват на живо в ефира на телевизията, на сайтовете bloombergtv.bg, investor.bg, bgonair.bg, dnes.bg, както и в
социалните мрежи.
Тази година е особено специална за Bloomberg TV Bulgaria, защото се навършват 5 години от старта на излъчване в
българския ефир. По този повод екипът на единствената бизнес телевизия у нас е подготвил и вдъхновяваща кампания, с
която ще даде поле за изява на добрите идеи и бизнес практики в България.
За да получите повече информация за темите и участниците в годишната конференция на Bloomberg TV Bulgaria, може да
се регистрирате безплатно на https://tnbt.bloombergtv.bg/.
Генерален партньор на годишната конференция на Bloomberg TV Bulgaria е Real Finance, основен партньор е
Sirma. Поредицата онлайн събития се провеждат с подкрепата на Allterco и А1.
Медийни партньори са Investor.bg, Dnes.bg, Money.bg, „Мениджър“.
√ Лагард: Има риск мерките в борбата с коронавируса да забавят възстановяването
Ситуацията се влошава във Франция и Испания, предупреди гуверньорът на ЕЦБ
Гуверньорът на Европейската централна банка Кристин Лагард предупреди правителствата да не прибързват с
прекратяването на финансовата подкрепа, защото има риск мерките, свързани с коронавируса, да забавят
възстановяването, съобщава Bloomberg.
„Въпреки че наблюдаваме възстановяване от края на пролетта и началото на лятото, сега се страхувам, че мерките за
ограничаване разпространението на вируса, които трябва да бъдат предприети от властите, ще окажат въздействие“, заяви
Лагард в интервю, записано миналия четвъртък и пуснато в рамките на онлайн събитие, организирано от The Wall Street
Journal.
Лагард отбеляза, че V-образното възстановяване може да се превърне в W-образно, като подчерта, че ситуацията се
влошава във Франция и Испания.

Увеличаването на заразените с коронавирус заплашва страните членки от удължаване на икономическите сътресения,
причинени от пандемията. Гейбриъл Маклуф от Управителния съвет на банката, заяви, че ЕЦБ има „много голям принос“
за развитието на икономиката и призова правителствата да засилят своята роля в подпомагане на своята икономика.
„Фискалната политика е основният играч при тези конкретни обстоятелства“, каза Маклуф в интервю за CNBC във вторник.
Лагард подчерта значението на правителствата и централните банки, които си сътрудничат при предоставянето на
финансова подкрепа за малките и средни предприятия, най-силно ударените от кризата бизнеси.
„Това, което е критично в момента, е фискалната политика и паричната политика, които работят ръка за ръка и смятам, че
нямаше да се радваме на стабилност, ако бяхме изтеглили мерките твърде рано“, каза тя.
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Повечето икономисти прогнозират, че програмата за изкупуване на облигации на ЕЦБ за 1,35 трилиона евро (1,6 трилиона
долара) ще бъде разширена за тази година. Лагард повтори, че ЕЦБ е готова да използва всички свои инструменти, ако е
необходимо. Тя допълни, че служителите в банката са „много внимателни“ с обменния курс, след като скокът в
стойността на еврото спрямо долара тази година натежи върху инфлацията, като намали разходите за внос.
√ ЕЦБ ще тества система за платежни трансакции в различни валути
Tips е услуга, която урежда плащанията в реално време и денонощно
Европейската централна банка стартира проект с Riksbank, който ще разследва дали и как Target Instant Payment Settlement
(Tips) може да поддържа платежни трансакции в различни валути.
Tips е услуга, която урежда плащанията в реално време и денонощно. Понастоящем тя поддържа сетълмента на незабавни
плащания в евро, но също така има функционалната възможност да поддържа други валути, предава Finextra.
Проектът с Централната банка на Швеция ще започне този месец с първия сетълмент на незабавни плащания в шведски
крони.
Инициативата идва като отговор на нарастващите нужди на потребителите и бизнеса, които произтичат от увеличаващата
се трансграничната електронна търговия, туризма и миграционните потоци.
На практика шведски потребител би могъл да прехвърли крони на търговец на дребно във всяка държава от еврозоната,
като плащането ще бъде получено в евро за секунди. Клиент в еврозоната може да преведе еврото при плащане на стоки
в Швеция по същия начин.
Други държави с други валути, които се присъединяват към платформата Tips, също могат да се възползват от незабавни
разплащания в различни валути, посочват от ЕЦБ.
√ Румъния лекува удара от пандемията с мащабни инфраструктурни проекти
Двата най-големи проекта са в Букурещ
Държавата в Европейския съюз с най-лоша инфраструктура строи влакови линии и пътища с най-бърз темп от разпада на
комунизма насам, за да помогне на икономиката си да се справи с хаоса около Covid-19, съобщава Bloomberg.
Румъния, която има най-високо ниво на смъртност вследствие на заразата в източното крило на ЕС, обръща внимание на
проблема, който отдавна е затруднение за компании като Renault и Ford, както и причина гражданите да се насочват към
по-богатите западни страни на континента. Това е сфера, в която правителството може да постигне победа преди
парламентарните избори през декември, когато трябва да дойдат и средствата за възстановяване от Брюксел.
“Развитието на транспортната инфраструктура е базата за икономическо възстановяване в Румъния”, заяви президентът
на страната Клаус Йоханис миналия месец. “Имаме огромен шанс в идните години да развием тази инфраструктура, като
използваме средствата на ЕС, с които разполагаме”, добави той.
Двата най-големи проекта са в Букурещ - железопътна връзка между летището и центъра на града, която ще започне да
оперира през декември, и първата нова линия на метрото от 30 години насам.
И двата проекта се забавиха с години, но получиха тласък, след като кандидат, подкрепен от упвавляващата партия на
премиера Лудовик Орбан, спечели контрола над столицата на последните местни избори. Той също така е увеличил
усвояването на европейски средства, използвайки 2,7 милиарда евро (3,2 милиарда долара) през първите 10 месеца на
2020 г. - два пъти повече спрямо същия период миналата година.

Румъния продължава да има най-лошата инфраструктура 13 години след присъединяването си в ЕС.
Графика: Bloomberg
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Румънската инфраструктура се нарежда на последно място сред тези на държавите членки на ЕС, откакто страната се
присъедини към блока, заедно с България, през 2007 г. Румъния, която има население от 20 милиона души, няма и
достатъчно магистрали, като е добавила едва 42 км през 2019 г.
Тази година страната планира да удвои този темп - добре дошли новини за автомобилните производители, които отдавна
се оплакват, че липсата на магистрала, свързваща заводи в Румъния със съседна Унгария, генерира огромни загуби.
„Набирането на инвестиции в инфраструктура може да има значителни макроикономически ползи“, заяви
Международният валутен фонд в скорошен доклад. „Това би осигурило така необходимия стимул за активност вследствие
на пандемията“, добавят от фонда.
Има и предизвикателства по отношение на плановете на Румъния. Влакът на летището ще се движи на големи интервали
и търсенето е засегнато от пандемията, а пътниците на метрото се оплакват от застаряващи вагони. Но подобренията в
инфраструктурата помагат на икономика, която се прогнозира да се свие с 6% тази година.
Орбан вече одобри проект за 900 милиона евро за магистрала, която е дългоочаквана в страната. Шестгодишният план
може дори да помогне за друга цел на Румъния - приемане на еврото.
Гуверньорът на централната банка Мугур Исареску многократно посочва, че страната ще бъде готова за тази промяна,
„когато има първата магистрала, която пресича Карпатските планини“.
√ Близо 500 хиляди са планираните съкращения във Великобритания от началото на коронакризата
Само през август застрашените от съкращения служители във Великобритания са 58 хиляди
Само през август застрашените от съкращения служители във Великобритания са 58 хиляди, като общата цифра от началото
на пандемията достига 498 хиляди, съобщава BBC. Работодателите, които са съкратили повече от 20 души, са се увеличили
с четири пъти спрямо същия период миналата година.
Въпреки това данните отчитат спад спрямо нивата през юни и юли, когато бяха планирани общо 150 хиляди съкращения.
Макар обаче данните спрямо миналата година да поставят страната пред сериозни изпитания, показателите от лятото
регистрират леки подобрения спрямо началото на пандемията. Редица големи компании от най-тежко засегнатите
сектори, като търговията на дребно и ресторантьорството, обявиха големи съкращения, включително Debenhams, DW
Sports, Marks & Spencer, Pret a Manger, дружествата за обмяна на валута Travelex и WH Smith.
58 000 позиции, изложени на риск, само за месец август, са значително по-нисък брой от предходните месеци, но остават
с близо 150% повече в сравнение със същия период на миналата година.

„През август имаше усещане за оптимизъм, започнахме да виждаме повече разходи (от страна на потребителите) и поголяма активност, имаше надежди за бързо възстановяване“, заяви Ребека Макдоналд, старши икономист в мозъчния
тръст Joseph Rowntree Foundation. "Това обаче изглежда малко вероятно сега", добавя тя.
Говорител на правителствените служби е на мнение, че „подкрепата, която осигурява правителството за запазване на
работните места, е абсолютен приоритет". "Помагаме на служителите да запазят своята работа чрез заплащане на част от
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заплатата в размер на 1000 паунда, и създаваме нови работни места за младите хора по схемата Kickstart на стойност 2
милиарда британски лири, удвоявайки броя на медиците на първа линия", отбелязва той.
Но защо тогава продължава да расте броят на работодателите, които планират съкращения?
Високите цифри за планирани съкращения може да се дължат на работодателите, които планират да съкратят работниците
си след края на правителствената схема за подпомагане на 31 октомври. Тази схема, при която правителството изплаща
част от заплатите на служителите, когато работодателите нямат тази възможност, помогна да се намали броят на
съкращенията. Общо 9,6 милиона работни места бяха запазени благодарение на програмата.
Министърът на финансите Риши Сунак представи нова политика за подпомагане на заетостта, при която правителството
ще изплаща заплатите на служителите, които да работят на половин работен ден. Дори новият план да не е напълно
задоволителен, той гарантира запазване на част от работните места, макар и на половин работен ден.
"Много работодатели ще трябва да вземат трудни решения през следващите месеци. Предвид плана на новия модел на
финансиране е много вероятно през зимата да има увеличаване на броя съкращения", смята Макдоналд. "Притесняваме
се, че най-нископлатените работници в най-засегнатите сектори ще бъдат ударени от кризата най-силно", отбелязва тя.
Правителството на Великобритания задължава работодателите да подават предварително заявление HR1, когато планират
съкращения на повече от 20 души в предприятие.
Данните на Националното статистическо бюро на страната (ONS) отчитат 156 000 съкращения от май до юли спрямо 107
000 през предходния тримесечен период.
Тези цифри обаче не включват съкращенията на по-малко от 20 души в предприятие и не може да даде яснота каква е
реалната бройка на безработни в Кралството. В тези цифри не са включени и подадените заявления HR1 от Северна
Ирландия, което води до притеснения каква е действителната цифра на безработните на Острова.
√ Австралия засилва фискалната си подкрепа
Това ще изтласква бюджетния ѝ дефицит до нива, невиждани в мирно време
Австралия представи многостранен фискален план, който изтласква бюджетния ѝ дефицит до нива, невиждани в мирно
време, в опит да засили възстановяването и да създаде работни места за десетките хиляди останали без работа заради
мерките за ограничаване на Covid-19, съобщава Bloomberg.
"Основният дефицит на страната ще нарасне до 213,7 милиарда долара (153 милиарда долара), или 11% от брутния
вътрешен продукт, през 12-те месеца до юни 2021 г.", заяви финансовият министър Джош Фриденберг пред парламента
във вторник. Процентът на безработицата се очаква да достигне своя връх от 8% по-късно тази година - ниво, записано за
последно преди 22 години на фона на азиатската финансова криза.
„Това е шок, който се случва веднъж на век и изисква безпрецедентно ниво на подкрепа“, заявиха от Министерството на
финансите. Правителството в момента приема допълнителни мерки за временна подкрепа за повишаване на доходите на
домакинствата, разширяване на дейността на инвестициите в бизнеса и инфраструктурата и намаляване на нивото на
безработица.
„Няма възстановяване на икономиката без възстановяване на работни места. Няма възстановяване на бюджета без
възстановяване на работни места “, каза Фриденберг пред депутатите.
По неговата програма нетният дълг ще достигне връх от 43,8% от БВП през юни 2024 г. - от 24,8% през последната фискална
година - и пазарът на облигации ще набъбне над 1 трилион долара след 1-и юли 2021 г.
Разходните мерки включват също намаляването на данъците от до 1-и юли тази година - ход, който беше първоначално
планиран за 2022 г.
Заедно с това, в бюджета ще бъде увеличен с 14 милиарда австралийски долара за нови и съществуващи инфраструктурни
проекти, за които се очаква да подкрепят 40 000 работни места.
Предвижда се и т.нар. кредит за наемане или 200 австралийски долара на седмица за компании, които наемат служител
под 30 години и 100 австралийски долара за тези, които наемат лица на възраст между 30 и 35 години
„Австралийците ще разполагат с повече собствени пари, за да харчат за онова, което има значение за тях“, каза
Фриденберг.
Централната банка на Австралия подпомага усилията на правителството, като изпълнява програма за изкупуване на
облигации, поддържайки ниски разходите за заеми в икономиката. Институцията запази непроменените основните си
лихви по-рано във вторник, заявявайки, че продължава да обмисля възможностите си и че справянето с високия процент
на безработица е „важен национален приоритет“.
Австралийските власти прогнозират, че ограниченията на държавната граница, наложени за спиране на
разпространението на Covid-19, ще бъдат премахнати до края на 2020 г. Постепенно завръщане на чуждестранни студенти
и постоянни мигранти се предполага в края на 2021 г., казаха от Министерството на финансите. Това са решаващи фактори
за секторите на образованието и туризма в страната.
√ Търговският дефицит на САЩ удари 14-годишен връх
Общият внос се увеличава с 3,2% до 239 млрд. долара, докато износът нараства с 2,2% на месечна база до 171,9 млрд.
долара
Търговският дефицит на САЩ се разширява през август, достигайки най-високото си ниво от 2006 г. насам, тъй като страната
внася рекордно количество потребителски стоки на фона на повишено търсене преди сезона на празничните пазарувания,
съобщава Bloomberg.
Общата разлика в търговията със стоки и услуги се увеличава до 67,1 млрд. долара през август от ревизираните 63,4 млрд.
долара през юли, информира Bloomberg, позовавайки се на данните на Министерството на търговията, публикувани във
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вторник. В същото време положителното салдо при сектора на услугите е спаднало до 16,8 милиарда долара, достигайки
най-ниското си ниво то 2012 г., а дефицитът при търговията със стоки се разширява до рекордно ниво.
Общият внос се увеличава с 3,2% до 239 млрд. долара, докато износът нараства с 2,2% на месечна база до 171,9 млрд.
долара.
Пандемията на коронавируса обезсмисли някои от усилията на администрацията на Тръмп за намаляване на дефицита,
които започнаха да дават плодове, преди Covid-19 да възпрепятства веригите на търсене и предлагане. Американски
компании, които намалиха запасите си в началото на блокадата, наскоро увеличиха вноса, за да попълнят същите тези
запаси преди празниците.
Междувременно понижената икономическа активност в чужбина е довела до по-малки подобрения в износа на стоки от
най-голямата икономика в света. Обемите на търговията са по-високи от пандемичните минимуми, достигнати през май,
но остават понижени спрямо първоначалния скок след вдигането на ограниченията.
Общата стойност на американския износ и внос се е увеличила до почти 411 млрд. долара - все още доста под нивата си
от преди пандемията.
Туристическите посещения в САЩ намаляват за шести пореден месец, отчитайки спад от 77% на годишна база. Вносът на
услуги, вариращ от застраховки и финансови услуги до строителство и пътувания, нараства до почти 36,1 милиарда долара.
Капитал
√ Туризмът започна да освобождава работна ръка
Новите безработни се увеличават до 8 хил. за седмица в края на септември
Новорегистрираните безработни в бюрата по труда в страната превишават 8200 през седмицата 28 септември - 4 октомври,
а 5400 души са наети на работа. Това означава, че безработицата в страната нараства с 2800 души, което е най-значителният
ръст отчетен от Агенцията по заетостта от май насам. Разбивката на данните показва, че превишението на новите
безработни спрямо новонаетите е най-голямо в Бургас и Варна.
От началото на извънредното положение общият брой нови безработни, регистрирали се в бюрата по труда, превишава
248 хил., докато хората, постъпили на работа през същия период, са малко над 153.6 хил. След първоначалния скок от
въвеждането на извънредното положение и ограничителните мерки безработицата започна да намалява около средата
на май, но през юли тенденцията отново се обърна и броят на безработните отново превишава този на новонаетите.
Седмица с над 8 хил. нови безработни последно беше отчетена през 11-17 май.
Ръст по морето
През седмицата 28 септември - 4 октомври най-голям брой нови безработни отчита Бургас - близо 1000 души, следван от
столицата със 723 и Варна с 695. А ако се погледне само нетното увеличение на безработицата за седмицата, в топ 3
попадат Бургас (с ръст от 704 души), Варна (с 394) и Добрич (с 232).
Това не е изненада предвид края на туристическия сезон, когато секторът освобождава голяма част от сезонните кадри. За
справка, в Бургас последно е отчетен толкова висок брой нови безработни в бюрата по труда през седмицата 13-19 април,
а във Варна - 4-10 май. За разлика от безработните, броят на новонаетите през седмицата нараства много по-слабо спрямо
предходната.
От началото на извънредното положение областта с най-голям брой новорегистрирани безработни е София - с 32.6 хил.,
но пък е и с най-много новонаети - близо 16 хил. души. Второто място заема Пловдив, където безработицата от 16 март е
нараснала с близо 11 хил. души. На трето е Благоевград с близо 17 хил. нови безработни през последните 6 месеца и малко
под 10 хил. новонаети. Пазарът на труда в югозападна България пострада значително от корона кризата основно заради
големият дял на лека промишленост, която все още се възстановява от първоначалния шок.
√ Годината на земеделците
2019 г. беше изключително добра за производителите и търговците със земеделска продукция
Темата накратко
• Миналата година беше изключително добра за производителите и търговците със земеделска продукция.
• Добрата реколта и високите цени вдигнаха оборотите на 100-те най-големи компании в сектора с 19%.
• Ефектът от продължителното засушаване тази година обаче вече се вижда в слабите резултати при пшеницата.
По-добра реколта и по-високи цени. Това стои зад силните резултати на земеделския сектор през миналата година.
Традиционно сред най-големите компании се нареждат основно зърнопроизводители и търговци, като с малки
изключения преобладаващата част от тях са български дружества. В същото време животновъдите са далеч по-малко, а
производители на плодове и зеленчуци на практика липсват от лидерския списък.
Приходите на 100-те най-големи компании в сектора се увеличават с 19% през миналата година, като добавят повече от
1.3 млрд. лв. към сумарния резултат. Макар и по-плавно, растат и печалбите.
Като цяло годината беше по-добра за селскостопанските производители, като при всички основни култури беше отчетена
по-силна реколта. Най-голям беше ръстът при царевицата (13%), а производството на пшеница се увеличи с повече от 6%.
В същото време цените на международните пазари бяха по-високи, което се отрази благоприятно на резултатите на
търговците на зърно, каквито са по-голямата част от най-едрите компании в сектора.
Продължителното засушаване тази година обаче не дава основание за много оптимистични прогнози. Това се
потвърждава и от по-слабите резултати при прибраните досега култури.
Челната тройка
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Двете най-големи компании в сектора - "Каргил България" и "Севан", запазват водещите си позиции през миналата година.
След тях в челната тройка обаче се нарежда ново дружество - "Билдком", което почти удвоява оборота си и се изкачва от
седма позиция предходната година. Благодарение на силния ръст през 2019 г. трите лидера успяват да преминат
бариерата от 1.5 млрд. лв. оборот общо.
Лидерът "Каргил", който е част от американската група Cargill, работи от близо 15 години в България, като се занимава
основно с търговия със зърнени и маслодайни култури. Компанията има офис във Варна, откъдето контролира транспорта
по море. През 2014 г. групата добави и нови дейности в българското си портфолио, като отвори център за споделени бизнес
услуги в София. С персонал около 900 души той обслужва бизнесите й в Европа, Близкия изток и Африка, като предоставя
услуги в областта на финансите, транспорта и логистиката, доставките и човешките ресурси.
Вторият в класацията - търговецът на зърно "Севан", от друга страна, е българска компания. Тя е създадена преди четвърт
век в Бургас от Артур и Армен Акопян, които са и основните собственици. През миналата година "Севан" регистрира
впечатляващ ръст - 62%, което се дължи на по-големите изтъргувани обеми заради по-силната реколта. Основните пазари
са в Азия, а зърното се изнася през "БМФ Порт Бургас". Компанията има и четири дъщерни дружества, които се занимават
с производство на земеделска продукция в района на Бургас и Карнобат.
Значителен пробив през миналата година прави компанията за търговия със зърно и маслодайни култури "Билдком" на
Ангел Георгиев, която удвоява оборота си и заема трета позиция в секторната класация. Част от групата на "Билдком" е и
най-големият производител на слънчогледово масло в страната "Олива", който активно разширява позициите си на пазара
последните години. През 2019 г. беше завършено строителството на нов, трети, завод за преработка на слънчоглед, рапица
и соя край Варна, който тази година трябва да достигне пълен капацитет.
Другите големи
Най-впечатляващият ръст в сектора обаче отбелязва класираната сега на 4-то място "Кофко интернешънъл България", която
е част от китайският гигант при храните Cofco. Оборотът й през миналата година скочи седем пъти, с което компанията се
изстреля с цели 31 позиции нагоре. Това е и най-същественото разместване в секторната класация като цяло. Като се
изключи то, представянето на компаниите в топ 10 е сравнително балансирано - половината се изкачват с по две-три места
нагоре, а другата половина отстъпват с толкова.
Китайският конгломерат започна да прави директно бизнес в България преди две години, като 2019 беше първата му пълна
година на местния пазар. Това е и причината за резкия скок на оборота. Бизнесът на Cofco в страната е свързан изцяло с
търговия със зърно.
Петата в класацията компания - "АДМ България трейдинг", е единствената в топ 10, която през миналата година отчита лек
спад на приходите и загуба, която обаче е значително по-малка, отколкото през 2018 г. Компанията се занимава с търговия
със зърно и е част от американската група Daniels Midland Company (ADM), която е собственик и на разградския завод за
преработка на царевица "Амилум". През 2017 г. "АДМ България трейдинг" изгради и собствено пристанище за зърно в
Силистра с инвестиция за 11 млн. лв.
В топ 20 по-значителен ръст (55%) отчита варненският търговец на белен слънчоглед и зърнени култури "Меджик флейм",
който е собственост на Едуард Багдасарян. Като цяло за последните три години компанията удвоява приходите си, след
като към търговската си дейност добави и преработка. През 2017 г. дружеството направи първата си линия за белене на
слънчоглед в Добрич, а впоследствие разшири дейността си. Заради по-високата добавена стойност на продуктите
преработката ще засилва значението си за компанията. Интересът й към този бизнес се вижда и от обявените наскоро
намерения на "Меджик флейм" да придобие един от най-големите преработватели на селскостопанска продукция в
страната - "Клас олио", и свързаната с него "Кабакум груп - импорт експорт". Сделката наскоро получи одобрение от
Комисията за защита на конкуренцията.
Като цяло девет от компаниите в сектора през миналата година успяват да преодолеят бариерата от 200 млн. лв. оборот,
а 100-милионния праг прескачат 19 от дружествата.
Слаби прогнози
След рекордните резултати през миналата година обаче 2020 г. се очертава като далеч по-слаба, като основната причина
е сушата в много райони на страната, включително Добруджа. Земеделци в Североизточна България казват, че сушата е
унищожила около 90% от площите с пшеница и рапица, а подобни лоши резултати се очакват и при слънчогледа и
царевицата.
По данни на земеделското министерство реколтата на пшеница тази година е с 20.6% по-ниска, като са произведени 4.6
млн. тона зърно, а добивът е спаднал с почти една четвърт до 393 кг на декар. За сравнение - през 2019 г. бяха прибрани
над 6.1 млн. тона жито при среден добив 514 кг на декар. С близо 36% по-малко е и произведената маслодайна рапица
тази година.
Към началото на септември значителен спад има и в производството на царевица и маслодаен слънчоглед, макар че
прибирането на реколтата там не е приключило. Заради продължителното засушаване обаче средните добиви от двете
култури към момента са с около 30% по-ниски от миналогодишните.
Проблемът обаче далеч не е местна специфика. Силни суши тази година имаше в цяла Югоизточна Европа, като освен
България особено засегнати са Румъния, Гърция и Украйна. Това неизбежно ще се отрази на реколтата в региона.
В световен план обаче прогнозата за пролетниците е силно положителна, като се очакват рекордни равнища както при
царевицата, така и при слънчогледа. Производството на пшеница тази година също е много добро, включително в Русия,
макар че Европа като цяло не може да се похвали с високи резултати, като особено слаби са те във Франция - най-големият
производител и износител на пшеница. На този фон цените остават високи, подкрепяни най-вече от силното търсене.
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√ bTV ще има нов собственик на 13 октомври
Европейската комисия одобри покупката на телевизионната компания CME от фонда на Петр Келнер PPF
"Европейската комисия одобрява без условия, предложеното придобиване на Central European Media Enterprises (CME) от
PPF Group (...) и смята, че сделката не повдига никакви притеснения от гледна точка на конкуренцията в европейското
икономическо пространство". Това се казва в официалното съобщение на дирекцията в ЕК, която отговаря за
конкуренцията - европейският еквивалент на КЗК.
Това беше последната пречка пред това фондът на чешкият бизнесмен Петр Келнер (който в България притежава и телеком
компанията "Теленор") да придобие едни от най-гледаните телевизии тук, както и в Чехия, Словакия, и Румъния.
Съобщението на КЗК беше последвано веднага и от прес рилийз на самата CME, в който се казва, че сделката ще бъде
приключена след една седмица - на 13 октомври.
С това целта на Петр Келнер да има една от двете големи телевизии в България се изпълни, въпреки съпротивата на
българското правителство. Преди година, след като PPF придоби българският телеком бизнес на "Теленор", беше сключена
и сделка за покупката на най-голямата медийна група в България - тази около "Нова телевизия". С безпрецедентно до този
момент решение обаче българската КЗК забрани сделката. По-късно стана ясно, че Келнер е получил предложение да
вземе за съдружник българския бизнесмен Кирил Домусчиев, но е отказал. Броени дни по-късно КЗК е забранила сделката.
След няколко месеца тогавашният собственик на "Нова" - шведската компания MTG започна нова процедура за продажба,
като този път предварително беше поискано одобрението на българското правителство. В резултат на тези консултации
беше сключена сделка с Кирил Домусчиев, която КЗК светкавично разреши.
Сделката на Петр Келнер за CME (и съответно bTV) сега отново не е минала без опити за съпротива от българска страна. В
официалното съобщение за разрешаването на покупката сега Европейската комисия изрежда и какви официални
притеснения са били изказани за българския пазар. Процедурата на Генерална дирекция "Конкуренция" включва и питане
на местните регулатори. Според съобщението за България са били изразени притеснения, че новият собственик може да
спре да продава рекламно време в тв каналите на своите конкуренти - другите големи телеком компании. "Комисията
смята, че новият собственик няма да има възможност, или икономически стимул да спре да продава рекламно време на
конкурентите си. Комисията също смята, че има достатъчно алтернативни ТВ канали със сравними аудитории и сравним
рекламен инвентар, които ще останат на пазара", се казва в официалното съобщение.
За България сделката за bTV ще има голямо отражение на няколко пазара. Смяната на собствеността на един от найгледаните канали ще има отражение върху медийния и рекламния пазар. Синергията с "Теленор" ще се отрази и на
телеком пазара и конкуренцията там. Сделката има огромно значение и от политическа гледна точка. След купуването на
"Нова телевизия" от близкия до властта Кирил Домусчиев и превръщането на новините и публицистиката там в част от
правителствената пропаганда, bTV остана единствената свободна медиа с голяма аудитория. Ако Петр Келнер е сключил,
или сключи сделка с правителството, или предпочете да препродаде българския канал, това ще означава, че ще бъдат
загасени сериозна част от прожекторите на свободната журналистика.
БНТ
√ Парламентът прие на първо четене промени в Закона за екологичните щети
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични
щети.
Промените са свързани с задълженията на страната ни да докладва за екологични щети пред Европейската комисия.
Определят се и следващите периоди на докладване - до 30 април 2022 и на всеки пет години след това.
Промените минаха без дебат в залата.
√ Плащания над 10 000 лв. – само чрез превод или по сметка, напомня НАП
Национална агенция за приходите (НАП) напомня, че съгласно действащото законодателство плащанията на територията
на страната в размер на и над 10 000 лв. трябва да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка.
Поводът за напомнянето е резултатът от извършения от приходната агенция подробен анализ на предаваните по
дистанционната връзка между фискалните устройства и сървъра на НАП данни от документи за продажби и сторно
операции в периода 17.06.2020 г.-17.08.2020 г.
Установено е, че от средата на юни до средата на август са издадени 2 620 фискални и системни бона за продажби, в които
има начин на плащане „В брой“ със стойност равна или надвишаваща 10 000 лв., без същевременно да е издаден сторно
фискален или системен бон към тях и без стопанисващото фискалното устройство задължено лице да е вписано в регистъра
на обменните бюра и да извършва сделки с чуждестранна валута в наличност, което би го освободило от поставения от
закона праг. От тях 598 са за суми в диапазона от 10 000 лв. до 20 000 лв., а 15 – от 1 000 000 лв. до 7 650 748 661 лв.
Нарушенията са извършени от над 480 задължени лица в близо 70 вида търговски обекта, сред които такива за търговия
на едро и дребно с хранителни стоки и с некласифицирани другаде стоки или услуги.
Неспазване на изискването за прага от 10 000 лв. при разплащания в брой е установено и в ресторанти, хотели и закусвални,
както и в обекти за тютюневи изделия, алкохол и безалкохолни напитки, при продажба на автомобили и мотоциклети,
предоставяне на медицински услуги и др.
НАП обръща специално внимание на бизнеса за предвидените в Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ)
значителни санкции за лицата, които извършат или допуснат извършването на нарушения с разплащания в брой. На
физическите лица се налага глоба в размер 25 % от общия размер на направеното плащане, а юридическите лица подлежат
на имуществена санкция в размер 50% от общия размер на направеното плащане.
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Икономическите оператори следва да имат предвид, че в НАП се получават данни на всеки 5 минути за всички издадени
фискални и служебни бонове за продажби, регистрирани и отчетени чрез ФУ/ИАСУТД и че приходната агенция има
възможност да извършва своевременен анализ на получената информация и данъчен контрол.
√ Имунолог от БАН: До Нова година ще е готов прототипът на българската ваксина срещу коронавирус
Българските учени продължават да работят по ваксина срещу коронавируса. До Нова година ще е готов прототипът, след
това сме готови за клинични изпитания. Това съобщи в "Денят започва" доц. Пенка Петрова, директор на Института по
микробиология към БАН.
По думите ѝ, дали българската ваксина ще е по-евтина зависи от производствените мощности и от това доколко държавата
ще се ангажира с производството. Затова и науката трябва да се подпомага регулярно, защото при поява на нова пандемия
ние ще можем да реагираме адекватно, обясни доц. Петрова.
Нашата протеинова ваксина се е съсредоточила върху генома и би трябвало да действа срещу всички щамове.
В момента се тестват руската и ваксината на "Астра Зенека", като резултатите и за двете са много обнадеждаващи, смята
ученият.
Повишението на случаите на заразени с коронавирус у нас през последните се дължи на отхлабените мерки, на това, че
децата тръгнаха на училище. Вирусът в момента мутира с по-ниска честота, отколкото се разпространява.
Можем да направим извод, че той е по-силно заразен, но по-малко смъртоносен.
В момента България е в оранжевата зона на Европа и няма защо да сме обезпокоени, това са нивата от юли, допълни тя.
Учените продължават да изследват геномите на вируса, като е установено, че при 12 000 различни има около 1200 мутации.
Всеки десети вирус е мутирал, но тенденцията е да се върви към по-малко смъртоносни щамове.
В Европа и в България преобладават едни и същи щамове.
По думите ѝ, с цел превенция е препоръчително да се промени хранителният ни режим. Установено е, че при недостиг на
селен в организма има по-голям риск от фатален изход на заболяването.
В България обаче няма тежки селенови дефицити, тъй като селенът се среща в традиционни за българите храни,
като зърнените - пшеница, овес, ръж.
Силно препоръчителни са ядки като бразилския орех, както и морските продукти. Нужни за организма ни са и
антиоксидантите, затова е необдходимо да приемаме достатъчно витамин C и витамин D.
Ако един на 10 човека е прекарал коронавирус, това значи, че той има антитела. Трябва непременно да се следи нивото
на антитела, за да се знае как може да се противодейства, смята доц. Петрова.
Оказва се, че част от лекарствата, които хората със съпътстващи заболявания приемат непрекъснато, всъщност
провокират коронавируса, затова тези хора са толкова рискова група.
Софиянци спазват най-добре мерките - виждате навсякъде по магазините и в затворени места се носят маски, каза още
доцентът.
√ Експертът Иван Хиновски: "Топлофикация" има най-малка вина за проблема със сметките за парно
Наближава новият отоплителен сезон, а все още част от абонатите продължават да не разбират и да не получават
изравнителните сметки за парно за предходния. Същевременно хората останаха с впечатление, че ще плащат по-малко
заради намаляването на цената на газа.
"В целия този сценарий най-малка вина има "Топлофикация-София", коментира в студиото на "Денят
започва" енергийният експерт Иван Хиновски. Според него дружеството е било вкарано в грешна схема от политиците.
В първия ден, в който се е казало, че ще има връщане на пари, енергийни експерти са декларирали в медиите, че
връщането ще причини огромен хаос в икономиката. Не само "Топлофикация" е надплатила за природен газ, уточни
Хиновски.
"Болшинството потребители на "Топлофикация" си заявяват потребление под реалното потребление. Тези хора
знаят много добре, че трябва да доплащат."
Според Хиновски в момента имаме уникален сценарий, в който за четири месеца има четири различни цени на газа, четири
месеца с различни цени на топлинната енергия и това се е насложило с изравнителните сметки.
Получиха се сигнали от хора, които не ползват парно, през апартаментите им минават тръби и се оказва, че трябва да
платят стотици левове.
Енергийният експерт обясни, че минаването на тръби през апартамента е вид ползване на енергия. Те са
отоплителен уред.
"Имайте предвид, че много голяма част от тези хора нямат включено отопление официално, а вътре в тях 18-20 градуса е
температурата", каза Хиновски.
Според него проблемът с изравнителните сметки е бил политически. Грешката на "Топлофикация" е, че е започнала да
връща пари преди да се излезли изравнителните сметки.
√ Дискусия за финансирането на политическата дейност организираха от "Прозрачност без граници"
Какви промени трябва да бъдат направени с цел да се осигури повече прозрачност при финансирането на политическата
дейност и почтеност на изборния процес у нас. Това бяха темите на дискусия, организирана от асоциация "Прозрачност
без граници" с акцент върху международните стандарти в тази област.
Не закъсняла, а догонваща - така организаторите нарекоха днешната дискусия по теми, които според тях са от
изключително значение за българското общество.
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"Последните промени в Изборния кодекс бяха експресни. Дискусия нямаше. Дебат нямаше. Без финансова обосновка и
обществено обсъждане", каза Калин Славов - изпълнителен директор на "Прозрачност без граници".
Затова и според Славов, макар и пост фактум, в контекста на наложено вето и приближаващи избори, по тези теми трябва
да се говори. Според Хелене Кортренд от фондация "Фридрих Еберт" в обществото трябва да има консенсус по основни
въпроси преди да се стигне до избори.
"От гледна точка на чужденец мога да кажа, че недоверието в политическата система в България е достигнало
опасни нива. И ще е въпрос на сериозни усилия от страна на всички, за да се възвърне този консенсус в обществото",
каза Хелене Кортленд - фондация "Фридрих Еберт".
Важно предизвикателство пред българското законодателство е да се върне доверието на хората в изборния процес.
Изтъкнати бяха и проблемите при формирането на изборната администрация и участието в медиите, подчинено според
доц. Наталия Киселова на пазарни правила, а не на политическа конкуренция на мнения.
"В момента участието в медиите е като във фризьорски салон", каза доц. Наталия Киселова .
Само БНР и някои предавания по БНТ спазват политическия плурализъм. Затова и според Киселова е важно да има
безплатен минимален достъп до обществени медии.
И един интересен извод от дискусията - когато няма политическа представителност в парламента - конфликтът се
премества на улицата. И това в България трябва да се промени.
√ Генералният секретар на НАТО е на посещение в Гърция
НАТО е в търсене на решение на кризата между Гърция и Турция. Генералният секретар на Алианса Йенс Столтенберг е на
посещение в Атина само ден, след като проведе разговори с турския президент Реджеп Ердоган в Анкара.
Столтенберг се срещна с премиера Мицотакис, външния министър и други членове на кабинета.
Целта на НАТО е утвърждаване на механизъм за деескалация на напрежението в Източното Средиземноморие.
За да седне на масата за преговорите обаче, Гърция настоява Турция да изтегли корабите си от спорните води. Експерти
подчертават, че намесата лично на Йенс Столтенберг, е знак, че до военен конфликт между Анкара и Атина няма да се
стигне.
Мениджър
√ Социалната политика - най-голямото перо в бюджет 2021.Обмислят и отмяна на лимитите за детски добавки
Да отпадне подоходния критерий за получаване на детски добавки -такова предложение се обсъжда в момента и се
планира да залегне в бюджета за следваща година. Това съобщи социалният министър Деница Сачева пред журналисти.
Идеята е детските добавки да са универсални. Това е нещо, което съществуваше преди години, беше отменено може би
преди 15 години, обясни тя.
Всички деца в България трябва да бъдат равнопоставени, категорична бе министърът на труда. Общият бюджет, който ще
ни бъде необходим, увеличен за следващата година, би бил 390 милиона лева, подчерта Сачева.
В момента около 800 000 деца получават такава добавка. С мярката още около 400 000 ще започнат да я получават, посочи
тя.
Социалната политика ще бъде най-голямото перо в бюджета за следваща година, допълни тя. По думите ѝ се предвиждат
повече пари за хората с увреждания и националните програми за заетост.
Правителството обмисля и варианти за увеличение на пенсиите. Премиерът Борисов вече обеща публично, че добавките
от 50 лева ще се дават до края на мандата ан това правителство. Обсъжда се и вариант за преизчисляване на пенсиите с
дохода от 2015 г., като при това положение ще могат да бъдат преизчислени пенсиите на 1,1 млн. души. Има
и предложение, което е по линия на синдикатите, за преизчисляване на всички пенсии, като се промени съответно и
индивидуалният коефициент, така че да може да се запази солидарният и справедлив модел на социалното осигуряване
у нас.
Решение за осъвременяване на пенсиите ще бъде взето на предстоящ коалиционен съвет, каза днес Сачева и допълни, че
единственото сигурно към момента е, че пенсионерите ще получават по 50 лв. до края на март 2021 г.
√ Държавата пренасочва още 78 млн. лв. еврофинансиране за подкрепа на бизнеса, ударен от COVID-19
Министерството на икономиката ще пренасочи още 78 млн. лв. от наличните европейски фондове към бизнеса, който е
пострадал от кризата с коронавируса. Парите идват от от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, обяви
Илияна Илиева – главен директор и ръководител на Управляващия орган на ОПИК, цитирана от БТА.
До края на тази седмица се очаква обявяването на пълния пакет с документи по двете процедури за обществено
обсъждане, след това и официалното им обявяване за кандидатстване.
Тя добави, че се работи по промяна на Закона за управление на средства от ЕС, с което ще може да се отвори процедурата
по облекчени правила за оценка и за кандидатстване при съкратени срокове.
Първата процедура е за осигуряване на оперативни средства за малки предприятия, които през 2019 г. са имали минимум
оборот от 500 хил. лева. Допустими до процедурата ще са малки предприятия с минимум две приключени финансови
години. Средствата, които ще бъдат допустими, са за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност,
настъпили заради коронавируса. Разходите ще са за оборотни средства и за покриване на текущи нужди, разходи за
суровини, материали, горива, труд, възнаграждения и други, обясни експертът. Обявяването на процедурата е в края на
този месец. Експертът съобщи, че има уверение от ЕК, че временната рамка, по която се предвижда да започне тази
процедура - до края на месеца, ще бъде удължена или до средата на 2021 г., или до края на следващата година. Това ще
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осигури спокойствието, че ще могат да бъдат изплатени средствата до всички нуждаещи се фирми също в кратки срокове,
каза експертът.
Другата процедура е за предоставяне на подкрепа на малки и средни предприятия за реорганизация и адаптиране на
работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста на COVID-19. Тук ще са допустими всички
предприятия - микро-, малки и средни, като предвижданият режим на подкрепа е минимални помощи, а предприятията
трябва да имат една приключила финансова година - 2019 г., и да са осъществявали стопанска дейност през същата година.
Няма заложен минимум от оборот, каза експертът. Дейностите, които ще се подкрепят, са свързани със създаване не
безопасни условия на труд и за адаптиране на работа в условията на COVID-19. Така ще бъдат допустими разходи за
дълготрайни и недълготрайни активи, включително леки текущи строително-монтажни ремонтни дейности за адаптация
на работните помещения и за разходи за материали и консумативи за колективни предпазни средства за защита,
хигиенизиране и дезинфекция, реорганизиране и адаптиране на работните процеси, като това включва и дигитализация,
допълни Илиева.
√ Кристалина Георгиева: Предстои ни дълго и неравно изкачване от дълбините на кризата
Тазгодишната икономическа криза може да се окаже не толкова лоша, колкото очаквахме първоначално, но пътят към
възстановяването остава стръмен. Това заяви директорът на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева,
предаде Си Ен Би Си
През юни МВФ прогнозира свиване на световния брутен вътрешен продукт с 4,9% през 2020 г. Световната икономика обаче
надмина очакванията на фонда през второто и третото тримесечие. Това вероятно ще доведе до лека възходяща ревизия
в прогнозата за икономически растеж, която МВФ ще представи другата седмица.
„Картината днес не е толкова ужасяваща. Сега отчитаме, че развитието през второто и третото тримесечие е било малко
по-добро от очакваното“, коментира Георгиева по време на изказване във Вашингтон.
Тя обясни, че това добро представяне се дължи на предприетите „безпрецедентните мерки“.
„Правителствата по света осигуриха фискална подкрепа за домакинствата и фирмите в размер на около 12 трлн. долара.
Безпрецедентните действия по паричната политика поддържат кредитния поток и помагат на милиони фирми да
продължат работа“, коментира тя.
Тези мерки обаче водят до сериозен ръст на държавния дълг. Според МВФ световният държавен дълг ще достигне
рекордните 100% от глобалния БВП.
„Рисковете остават високи, особено тези от банкрут и надценяване на определени активи. Много страни са в по-уязвима
позиция, тъй като нивата им на дълг нараснаха заради мерките за подкрепа на икономиката и загубите на приходи от
редица бизнеси“, заяви Георгиева.
От МВФ не очакват световната икономика да се върне на нивото си от преди пандемията „в средносрочен план“.
От Фонда предупреждават, че икономическото представяне през идните месеци и години ще зависи основно от развитието
на пандемията.
„Световната икономика изплува от дълбините на кризата, но това бедствие далеч не е приключило“, коментира Георгиева,
определяйки фазата, в която се намираме в момента, като „дълго и неравно изкачване“.
„Пътят напред е белязан от необичайно висока несигурност. По-бързият напредък по здравните мерки, включително
ваксините и другите лекарства, може да ускори изкачването. Нещата обаче може и да се влошат, особено ако има нов ръст
на огнищата“, добави тя.
√ Основните умения, които ще търсят работодателите след COVID-кризата
Коронавирусът разтърси пазара на труда по целия свят. Резки скокове на безработицата бяха първото, но и очертаващо се
като едно от продължителните последствия на COVID-кризата. Много от хората, останали без работа се чувстват
обезсърчени от внезапно нарасналата конкуренция в битката за работно място.
На база своя опит и наблюдения над работодателите в 60 пазара, световният лидер в HR решенията Adecco Group създаде
кратко ръководство в помощ на търсещите нова работа с най-важните насоки за основните умения, които се търсят и ще
се търсят на пазара на труда в следващите месеци:
1. Адаптивност и устойчивост
Работодателите са изправени пред задачата да търсят баланс в оперативното управление между нивото на персонала и
разходите за труд. Заради това гъвкавото работно време става все по-популярно, а очакванията към служителите са да
могат да се справят с променящата се работна среда и задължения. Има компании, които са изправени пред трудни
решения и много от тях се борят да продължат да функционират седмица за седмица. Затова работодателите търсят
екипни играчи, които могат да допринесат при трудни обстоятелства и да работят самостоятелно, когато е необходимо.
Устойчивостта е способността на служителите да се справят с промените, когато се случат, и да поддържат една и съща
работна етика.
Търсещите работа, демонстриращи тези качества несъмнено ще бъдат предпочитани на пазар на труда. Затова е
препоръчително в автобиографията или мотивационното писмо да се изтъкват лични качества като: адаптивност,
устойчивост, гъвкавост и кооперативност.
2. Дигитални умения и аналитичност
Не е тайна, че работното място бързо става все по-фокусирано върху технологиите и вече наистина напредваме към
напълно осъзната дигитална ера. Разбира се, това означава, че компютърните умения са не само норма в момента, но се
изискват и умения, които са много по-технически. Администрирането на уебсайтове, програмирането и управлението на
бази данни сега са силно желани от работодателите. Затова е хубаво да надградите своите компютърни умения.
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Съществуват много безплатни онлайн видеа дори в YouTube, с които може да повишите техническите си и дигитални
познания и да ги добавите във вашето CV.
3. Лидерски умения
Работодателите търсят служители, които ще създадат усещане за общност в екипа, дават пример и работят за постигане на
общата фирмена цел. Едно от най-добрите неща, които можете да направите, когато кандидатствате във фирма, е да
прикачите мотивационно писмо и да обясните защо сте ентусиазирани да работите за тях. Със сигурност това ще ви отличи
от останалите кандидати.
4. Емоционална интелигентност
Работили ли сте някога в екип, в който се справя добре въпреки различията между хората? Това е проява на високо ниво
на емоционална интелигентност на хората в него. Едно от ключовите съображения, които работодателят ще направи по
време на процеса на наемане, е къде ще се впишете в настоящия екип и колко добре ще се интегрирате. Затова трябва да
се стремите да демонстрирате, че сте професионални, учтиви, вежливи и добросъвестни, когато изпълнявате работните си
задължения. Емоционалната интелигентност понякога се бърка с това да можеш да показваш емоции открито. Всъщност
е точно обратното - става дума по-скоро за мъдростта да знаеш кога да показваш емоции и кога не е подходящо. Истината
е, че COVID-19 все още може да бъде с нас през следващата година (или дори години напред), така че търсенето на работа
сега няма да бъде лесно начинание. Възползвайте се от възможността да актуализирате автобиографията си, да оцените
набора си от умения спрямо нуждите на работодателите и след това да се позиционирате като кандидат, от който
работодателите се нуждаят.
√ Европейският съд забрани шпионирането през интернет
Европейският съд постанови, че повсеместното и безразборно събиране на потребителски данни от интернет е незаконно.
Според решението то може да бъде позволено единствено когато правителствата се сблъскват със "сериозна заплаха за
националната сигурност", предаде Ройтерс.
Решението може да ограничи правомощията на разузнавателните служби във Франция и на други места в Европа.
При подобна ситуация пълният достъп до информацията на потребителите на телефонни и интернет услуги трябва да се
ограничава само до периода, в който това е "строго необходимо".
Темата беше повдигната от правозащитни организации, а развръзката по нея вероятно ще отекне и извън пределите на ЕС
с оглед на това, че правителствата на САЩ и Китай увеличиха набора си от средства за следене в името на националната
сигурност, отбелязва Ройтерс.
Днешното решение на Европейския съд е резултат от четири отделни дела, заведени във Франция, Белгия и
Великобритания, чиито правителства пожелаха да имат на свое разположение по-голям инструментариум за следене, чрез
който да пазят сигурността на гражданите си.
"Подобна намеса в основни права трябва да бъде придружена от ефективни предпазни механизми и да бъде проверявана
от съдебна или независима административна институция", реши съдът.
√ Брюксел активира подготовката за Брекзит без сделка
Европейската комисия смята, че съществува сериозен риск от провал на преговорите за бъдещите отношения с
Великобритания след напускането на Евросъюза. В тази връзка се активизира подготовката на институциите и държавитечленки от ЕС за Brexit без споразумение. Това съобщи вчера зам.-председателят на Европейската комисия Марош
Шефчович, който е с ресор Междуинституционални отношения и перспективи пред Европарламента.
"Разполагаме с по-малко от 100 дни до Brexit, но преговорите са далеч от приключване”, сподели той. Ръководителят на
ЕК Урсула фон дер Лайен е разговаряла с министър-председателя Борис Джонсън и двамата са констатирали, че е постигнат
известен напредък в преговорите, но и предстои да се свърши още много. Времето за сключване на споразумение до края
на годината е твърде малко, тъй като дава на преговарящите по-малко от четири седмици за сделката, която след това
трябва да премине през продължителен процес на одобрение, пише „Асошиейтид Прес“.
Според Шефчович британският премиер Борис Джонсън допълнително е усложнил ситуацията с приемането на
законопроект, заради който блокът обвини Великобритания в нарушаване на международното право и започна процедура
срещу страната. „Спазването на споразумението е първо въпрос на закон, но също и на доверие и добросъвестност“,
отбеляза Шефчович.
Преговарящите продължават да търсят общ език, за да избегнат евентуалната несигурност, митата и бюрокрацията, които
биха навредили на икономиките на двете страни, когато преходният период за Острова приключи на 1 януари 2021 година.
Но докато почти постигнаха съгласие в много области по време на шестмесечните преговори, те остават в задънена улица
заради достъпа на европейските риболовни лодки до водите на Великобритания. Освен това ЕС има притеснения, че
британските планове за субсидиране на сектори като технологиите ще доведат до нелоялна конкуренция.
В същото време два дипломатически източника съобщиха за "Ройтерс", че Брюксел и Лондон са близо до споразумение
по една от крючовите теми - за реципрочните социални права за техните граждани след Брекзит.
Все още обаче няма напредък по три от най-големите теми – правата за риболов, гаранции за справедлива конкуренция
и процедурите за разрешаване на спорове в бъдеще. Въпреки това източниците твърдят, че напредъкът в преговорните
дела е чувствителен и дава основа за разбирателство и по другите въпроси.
„Доближаваме се в позициите си, въпреки че в общественото пространство продължава да се използва риториката на
Брекзит без сделка“, е коментирал един от двата дипломата пред "Ройтерс".
Лидерите на 27-те страни-членки ще се срещнат на 15 и 16 октомври в Брюксел, за да отчетат докъде е стигнал
преговорния процес.
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√ Трима изследователи на най-тъмните тайни на Вселената поделят Нобела за физика
Един от най-екзотичните и любопитни феномени във Вселената – черната дупка, донесе Нобелова награда за физика на
трима учени от Калифорния, които ще си поделят паричния фонд от 1.1 млн. долара на института Каролинска. Сър Роджър
Пенроуз получава половината от наградата заради приноса си в науката с достигането до извода, че образуването на черна
дупка е надеждно предсказание на общата теория на относителността на Алберт Айнщайн. Другите двама нобелисти в
тази категория, Андреа Гец и Ранхард Генцел, съвместно откриват „свръхмасивен компактен обект в центъра на нашата
галактика“.
„Откритията на тазгодишните лауреати поставиха нова основа в изследването на компактни и свръхмасивни обекти“, заяви
Дейвид Хавиланд, председател на Нобеловия комитет по физика в речта си на специална церемония в Стокхолм днес,
цитиран от „Ройтерс“.
Гец е четвъртата жена в историята, която получава престижната награда за физика след Мария Кюри през 1903 година,
Мария Мейър през 1963 година и Дона Стрикленд през 2018 година.
Сър Роджър Пенроуз е британски математик и релативист, който през 60-те години на миналия век изчислява повечето от
основните параметри на черните дупки. Той е роден на 8 август 1931 година в гр. Колчестър, графство Есекс, съобщи сайтът
Nobelprize.org.
След като се дипломира по алгебрична геометрия в университета в Кембридж през 1957 година, той преподава в
университети в Англия и САЩ. От 1954 г. До 1973-а е професор по приложна математика в лондонския Бъркбек Колидж,
допълва енциклопедия "Британика". От 1973 година Пенроуз е ръководител на катедрата по математика в университета в
Оксфорд. Получава благородническа титла през 1974 година за заслугите му пред науката. През 1969 година Пенроуз
доказва, заедно със Стивън Хокинг, че цялата материя във вътрешността на черните дупки се свива до геометрична точка
в пространството, в която масата достига безкрайна плътност при нулев обем, предава БТА.
Пенроуз развива също метод за картографиране на регионите на времепространството, обкръжаващи черните дупки.
Подобна карта, наречена "Диаграма на Пенроуз", помага за онагледяването на ефектите от гравитацията на обект,
приближаващ се до черна дупка.
Ученият е носител на многобройни награди. Сред тях фигурират Кралският орден на Кралското научно дружество /1985/ и
престижната израелска награда за физика на фондацията "Волф" /1988/. През 1990 г. е отличен с наградата на дружеството
"Алберт Айнщайн". През 1971 г. става носител на приза "Нейлър" на Британското математическо дружество.
√ Европейските фондови борси търсят посока във вторник
Oсновните индекси на водещите фондови борси в Европа търсят посока във вторник, след като загубите в технологичния
сектор и корпоративните сделки засенчиха оптимизма на Уолстрийт, пише Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 записа спад от 0,67 пункта, или 0,18%, до 364,96 пункта. Немският DAX се понижи с
1,18 пункта, или 0,01%, до 12 827,13 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 23,86 пункта от
стойността си, или 0,4%, достигайки ниво от 5 919,08 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 3,26 пункта, или
0,07%, до 4 875,13 пунта
Световните пазари си отдъхнаха, след като американският президент Доналд Тръмп се завърна в Белия дом, където ще
продължи лечението си от коронавирус. Тръмп бе настанен в Националния медицински център „Уолтър Рийд“ в петък,
след като даде положителна проба за COVID-19.
„Макар че здравословното състояние на Тръмп може отново да попадне под светлината на прожекторите на по-късен
етап, в момента неговото изписване остави пазарите без посока“, коментира Конър Кембъл от Spreadex.
Европейският технологичен индекс SX8P и здравният SXDP, които са най-силно представящите се секторни показатели от
началото на годината, поведоха пониженията днес, като записаха спад съответно от 0,85% и 0,19%.
Акциите на Puma поевтиняха с 1,74%, след като френската група за луксозни стоки Kering съобщи, че е финализирала
продажбата на 5,9-процентовия си дял в германската компания. Книжата на Kering поевтиняха с 0,69%
Акциите на френската компания за управление на отпадъците и водите Suez скочиха с 3,83%, след като нейният конкурент
Veolia успя да придобие 29,9-процентов дял в компанията, която е собственост на енергийния гигант Engie. Книжата на
Veolia и Engie поскъпнаха с 0,02% и 1,09%.
Ръст на Уолстрийт
Водещите американски борсови индекси регистрираха повишения във вторник на фона на изписването на американския
президент Доналд Тръмп от болницата, което намали притесненията относно изборите през ноември, предаде Си Ен Би
Си. Инвеститорите също така гледат с оптимизъм на възможността Конгресът на САЩ да постигне споразумение за новият
пакет от мерки за стимулиране на икономиката.
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 465,83 пункта, или 1,68%, до 28 148,64 пункта. Широкообхватният показател
Standard & Poor’s 500 напредна с 60,19 пункта, или 1,8%, до 3 408,63 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества
Nasdaq отчете ръст от 257,47 пункта, или 2,32%, до 11 332,49 пункта.
Пазарите тръгнаха нагоре ведна, след като Тръмп написа, че ще бъде освободен от Националния медицински център
„Уолтър Рийд“ в Мериленд, където прекара три дни, след като в петък даде положителна проба за коронавирус.
Позитивно на борсите се отрази и новината, че председателят на Камарата на представителите Нанси Пелоси е провела
продължителен телефонен разговор с финансовия министър Стивън Мнучи, като двамата са дискутирали различните
предложения за сумата, която трябва да бъде отделена за новия пакет от фискални стимули.
Надеждите за постигането на компромис между двете камари на Конгреса се повишиха, след като Пелоси заяви, че
диагнозата на Тръмп може да промени динамиката на преговорите. призова компаниите да отложи съкращаването на
работни места, уверявайки ги, че финансовата подкрепа за сектора ще дойде скоро.
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Повишения в Азия
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха ръст във вторник, следвайки
вчерашните печалби на Уолстрийт, предаде Маркетоуч.
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши със 121,59 пункта, или 0,52%, до 23 433,73 пункта.
Акциите на Honda Motor, Dai-ichi Life Holdings и Softbank поскъпнаха съответно с 2,11%, 2,40%, и 2,41%.
Хонконгският показател Hang Seng напредна с 212,87 пункта, или 0,9%, до 23 980,65 пункта, като най-големи печалби бяха
регистрирани в технологичния сектор, където акциите на AAC Technologies, Sunny Optical, Tencent и Xiaomi поскъпнаха
съответно с 4,57%, 3,46%, 0,48%, 2,88%
В Южна Корея бенчмаркът Kospi отчете ръст от 7,9 пункта, или 0,34%, до 2 365,9 пункта, като цените на книжата на гигантите
Samsung Electronics и LG Electronics се повишиха съответно с 0,51% и 2,50%.
Австралийският показател ASX 200 се повиши със 20,5 пункта, или 0,35%, до 5 962,1 пункта, след като Централната банка
на Австралия остави паричната си политика без промяна.
Борсите в континентален Китай останаха затворени заради официални празници.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX
отчете ръст от 0,24 пункта, или 0,06%, до 422,15 пункта. BGBX40 напредна с 0,24 пункта, или 0,25%, до 95,87 пункта. BGTR30
се повиши с 0,93 пункта, или 0,20%, до 475,45 пункта. BGREIT остана без промяна при ниво от 135,30 пункта.
Cross.bg
√ Специализираният съд заседава по делото КТБ
Специализираният наказателен съд ще заседава днес по делото КТБ.
Подсъдими по него са бившият мажоритарен собственик на банката Цветан Василев и още 17 души. Процесът срещу
Василев се води задочно.
За предстоящото заседание по процеса се очаква да продължи разпитът на свидетелката Албена Андреева, която според
медийни публикации, е най-приближеният човек до основния свидетел Бисер Лазов.
Преди дни стана ясно, че Висшият съд в Белград е потвърдил, че са изпълнени всички законови предпоставки бившият
собственик на Корпоративна търговска банка Цветан Василев, обвинен в длъжностно присвояване в особено големи
размери, да бъде предаден на правосъдните органи на Република България. Адвокатът му Константин Симеонов вече каза,
че решението ще бъде обжалвано.
√ Автоинструктори излизат на протест
Автоинструктори излизат на протест. Те ще се съберат в 13 часа на площад „Батенберг". Целта им е да изразят
недоволството си от предложените промени в обучението на кандидат-шофьорите.
Идеята е да се повиши качеството на обучението и така да се намалят инцидентите и жертвите по пътищата. Според бранша
обаче, идеите ще родят корупционни практики и много от автошколите няма да могат да отговорят на изискванията.
√ Евродепутатите ще гласуват поправки в проекторезолюцията за България
Очаква се тази вечер евродепутатите да гласуват внесените общо 49 поправки в проекторезолюцията за върховенството
на закона в България и продължаващите близо 3 месеца протести. Повечето от поправките целят да смекчат критичните
пасажи срещу премиера и правителството.
Корекциите в тази насока са внесени от евродепутатката от Европейската народна партия Роберта Мецола и колегата и от
партията на европейските консерватори и реформисти Ангел Джамбазки. Мецола настоява в документа да бъдат добавени
случаите с президентските съветници, обвинени в търговия с влияние и подбуда за извършване на длъжностни
престъпления.
Тя иска да фигурира и текст, в който се твърди, че известен магнат на казина, туризъм и строежи, срещу когото са
повдигнати 18 обвинения, финансира продължаващите протести, като явно визира укриващия се в Дубай бизнесмен Васил
Божков.
"Президентът, който има конституционното задължение да бъде политически неутрален, е взел директна линия на
поведение в опозиция на правителството, поискал е неговата оставка и използва протестите като платформа за своята
позиция", се казва в друга искана от нея поправка. Мецола предлага текст за отпадане на мониторинга по механизма за
сътрудничество и проверка, както и друг, в който да се отбележи, че няма изискване за прозрачност на собствеността на
медиите онлайн, а пропуските в регулаторната рамка за тях често се експлоатират от проруски медии.
Ангел Джамбазки е внесъл 9 поправки, в които настоява да паднат текстовете, с които се изразява съжаление за
отхвърлянето от страна на България на Истанбулската конвенция, както и съпътстващата я дезинформация, а също така и
за речта на омразата срещу малцинствата, която използват много депутати, а имунитетът ги пази от наказателно
преследване.
√ Според проучване на CNN Байдън има 16% преднина пред Тръмп
По-малко от месец преди президентските избори в САЩ през ноември настоящият президент Доналд Тръмп изостава от
кандидата на Демократическата партия Джо Байдън с 16 процентни пункта, показва проучване, проведено от агенцията
SSRS по поръчка на Си Ен Ен (CNN).
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От запитаните гласоподаватели 57 процента са заявили, че ще гласуват за Байдън, 41 процента - за Тръмп, а 1 процент - за
друг кандидат. Това е най-голямата разлика между двамата, регистрирана в проучванията на телевизионния канал от
началото на кампанията.
Девет от десет гласоподаватели заявяват, че вече са решили за кой кандидат ще гласуват на изборите. Едва 8 процента
казват, че може да променят решението си, а 1 процент нямат предпочитание към никого засега. Това означава, че просто
няма достатъчно избиратели, отворени за убеждаване да променят нагласите си, коментира Си Ен Ен.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
За яйцата, свободата на словото и свободата на мнението. Къде остава плурализмът?;
Защо общинският съвет в Балчик реши да наложи забрана за изграждане на 5G мрежа в града? Подробностите на
живо;
Да отпадне ли подоходният критерий за детските надбавки? Дискусия в студиото;
Защо евтиното парно се оказа скъпо? Какви ще са сметките през новия сезон?;
На кого са козите, които се разхождат из пловддивските улици и как попаднаха в жилищен асансьор? Разгадаваме
мистерията;
Нова телевизия, „Здравей България"
Ексклузивно - прогнозата за броя на заразените с COVID-19 и за броя на потенциалните заразоносители - коментар
на математика на Националния оперативен щаб - проф. Николай Витанов;
За проекта за промяна на Конституцията - гостува зам.-председателят на временната парламентарна комисия Искрен Веселинов от „Обединени патриоти";
Преди националния протест на автоинструкторите - ще останат ли в закона промените, срещу които се обявяват.
Разговор с директора на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" - Бойко Рановски;
Ще има ли справедлива присъда за убийството на 18-годишната Аднреа от Галиче - преди началото на делото говорят близките й;
В „Дръжте крадеца!" - обирджия с няколко опита за взлом на различни места в столичния квартал „Гео Милев";
Съмнения за насилие над дете - малтретирано ли е тригодишно момче в детска градина в Русе?;
След репортажите на Румен Бахов - безпризорните бикове са заловени и улиците на „Лозенец" вече са спокойни.
Кой се оказа собственик на животните?;
11 медици с COVID-19 в Пловдив само за ден - какви мерки взимат властите?
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Иво Прокопиев прехвърля свой финансов бизнес на вицепремиер при царя;
в. 24 часа - Съдът може да одържави колекцията на Божков по искане на прокуратурата или комисия "Антикорупция";
в. 24 часа - Войната Нинова - Йончева се премести в Брюксел, БСП нареди на своите да са против нейна резолюция;
в. 24 часа - Финално: 650 лв. става минималната заплата, 504 лв. чисто ще остават на най-ниско платените;
в. Монитор - Над 900 лева заплата от държавата за приемните семейства;
в. Телеграф - Закопчаха 200 дилъри до школа и вузове;
в. Телеграф - Вземаме 500 лв., ако лежим в болница с COVID;
в. Труд - 2 милиона евро за убит на пътя;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Без кръщенета и сватби в Белица - града на лекарите Вакльови;
в. 24 часа - Поразената авиация - над 90% срив и милиарди загуби;
в. 24 часа - Ограничават още водата за Варна и Бургас;
в. 24 часа - Още 200 млн. лв. помощ за бизнеса до края на месеца;
в. Монитор - Военният министър предаде писмо до Тръмп от Борисов;
в. Монитор - Бобокови избягали от "Монбат" насред аферата с опасния боклук;
в. Труд - Пробутват ни гей-бракове като борба с корупцията;
в. Труд - Одържавяват колекцията на Божков;
в. Труд - 156 млн. лв. безвъзмездни средства за малкия бизнес;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Бойко Рановски, директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация": Спираме опитите за
манипулации и измами при шофьорските курсове;
в. Монитор - Христо Христов, председател на Асоциацията на вносителите на автомобили: 7 от 10 коли втора ръка у нас
идват от Италия;
в. Телеграф - Директорът на 119-то СУ Диян Стаматов: Връщаме по 10 деца със симптоми на грип;
в. Труд - Кардиологът проф. Младен Григоров пред "Труд": Не вярвам на пророчествата на Бил Гейтс за COVID-19;
Водещи анализи
в. 24 часа - Учители и лекари - те трябва да са с най-високи заплати;
в. Монитор - Приемната грижа - алтернатива, а не поминък;
в. Телеграф - Всяко дете е важно;
в. Труд - Много шум за нищо.
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√ Предстоящи събития в страната на 07 октомври
София
От 9.00 часа ще се проведе редовно заседание на Народното събрание.
От 10.00 ч. чрез видеоконферентна връзка ще се проведе редовно правителствено заседание.
От 10.00 часа в зала „Европа" в сградата на КНСБ ще се проведе форум на тема „Социален диалог и колективно
трудово договаряне в сектор Култура".
От 11.00 часа в Зоологическата градина в София официално ще бъде открит реконструираният сектор „Примати".
От 12.00 часа пред Министерството на земеделието, храните и горите на традиционния Фермерски фестивал ще
се състои първо публично представяне на арт инсталация за хранителни отпадъци.
От 13.00 часа на пл. „Александър Батенберг" ще се проведе общонационален автоинструкторски протест заради
предложенията за изменения в Наредба №37 и Наредба №41, регламентиращи дейността на центровете за
обучение на шофьори.
От 13.00 часа в сградата на КНСБ на площад „Македония" 1 ще се проведе пресконференция по повод проекта на
Стратегия за устойчиво енергийно развитие на България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.
От 14.00 часа в зала 134 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по икономическа политика
и туризъм.
От 14.30 часа в зала 142 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по въпросите на децата,
младежта и спорта.
От 14.30 часа в зала 3 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по външна политика.
От 14.30 часа в зала 248 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по образованието и
науката.
От 14.30 часа в зала 356 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по транспорт,
информационни технологии и съобщения.
***
Асеновград
От 9.00 часа в шах клуба на улица „Цар Иван Асен ІІ" 76 ще започне раздаване на хранителни продукти по
оперативна програма от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица.
***
Видин
От 10.30 часа в Конферентния център на Областна администрация ще се проведе трудова борса по проекта „Готови
за работа", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд.
***
Добрич
От 16.00 часа в офиса на ГЕРБ на бул. „25-и септември" общински съветници от МК ГЕРБ (СДС) Добрич ще проведат
приемна за граждани
***
Казанлък
От 17.30 часа в парк „Розариум" ще се състои празничен концерт по случай 50-годишнината от създаването на
Центъра за специализация и професионална подготовка в Казанлък.
***
Шумен
От 9.30 часа в Градската градина ще се състои лекоатлетическият крос „Златна есен" за ученици от 3 до 12 клас.
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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