Важни обществено-икономически и политически теми

БНР
√ НС обсъжда президентското вето по Изборния кодекс
Правната парламентарна комисия изслушва единственият кандидат да оглави ЦИК
Народното събрание ще обсъди ветото на държавния глава Румен Радев върху разпоредби в Изборния кодекс, които
предвиждат гласуване не само с машини, но и с хартиени бюлетини.
Президентът възразява срещу прокарания смесен вот – с машини и с хартиени бюлетини с ръчно преброяване, което
обезсмисля, по думите му, машинното гласуване.
Радев посочва, че подобни решения трудно могат да се обяснят с друго, освен с желанието да се отворят достатъчно
възможности за хаос и изборни манипулации в полза на управляващите.
В мотивите на ветото се атакува и изцяло прехвърлената отговорност върху Централната избирателна комисия да определя
дали да се наемат или закупят машините, което според президента означава бягство от отговорност на парламента.
Държавният глава изразява несъгласие с възможността да се провеждат референдуми и по въпроси от компетентността
на Велико народно събрание.
БСП и ДПС обявиха, че изцяло подкрепят ветото на държавния глава, тъй като се припокрива с исканията им за гласуване
само с машини. ГЕРБ и Обединени патриоти обаче дадоха заявка да отхвърлят ветото на президента с мотива да се даде
възможност на гражданите да избират как да гласуват – с машина или с хартиена бюлетина. Мотивите на опозицията
окачествиха като противоречиви и правно неиздържани.
Вчера мнозинството в правната парламентарна комисия отхвърли ветото на президента върху част от промените в
Изборния кодекс.
В подкрепа на възраженията на Румен Радев се обявиха само представителите на БСП и на ДПС.
Правната парламентарна комисия ще изслуша единственият номиниран за председател на Централната избирателна
комисия Александър Андреев - в момента говорител на ЦИК.
Кандидатурата му беше внесена от управляващата партия ГЕРБ по предложение на Федерацията на независимите
студентски дружества. Организацията е член на Обществения съвет към Комисията.
Гласуването в пленарната зала е насрочено за утре.
Председателският пост в Централната избирателна комисия е вакантен от края на август, когато оставка подаде Стефка
Стоева. Тя обясни, че се оттегля по лични причини, но в изявление пред колегите си посочи и нестабилното изборно
законодателство и прехвърлянето на отговорността за машинното гласуване изцяло на Комисията.
√ Визита на Екатерина Захариева в Словакия
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева заминава на посещение в Словакия, където ще
участва в международната конференция ГЛОБСЕК.
ГЛОБСЕК е независима неправителствена организация, ангажирана с повишаване на сигурността, просперитета и
устойчивостта в Европа и по света чрез изследвания и анализи на външната политика и международната среда.
Тема на международния форум е коронавирусът и глобалното сътрудничество като единственият ефективен начин за
справяне с тази криза. Ще бъдат обсъдени също сътрудничеството в рамките на ЕС, отношенията със страните от Западните
Балкани, Източното партньорство и Южното съседство.
В рамките на 15-ото издание на форума ГЛОБСЕК министър Захариева ще бъде един от основните панелисти в дискусията
„Политиката на Европейския съюз за съседство след пандемията от Covid-19.
√ Сачева: За пенсиите до 369 лв. индексация от 10%, за по-високите - 5 на сто
От първи юли догодина пенсиите между 300 и 369 лева ще се индексират с около 10 процента, а за тези над 369 лева
индексацията ще е 5 на сто, обяви пред Нова телевизия социалният министър Деница Сачева.
Таванът на пенсиите ще надхвърли 1 400 лева, минималната пенсия ще е 300 лева още от януари 2021 година. Това ще се
заложи в проекта за бюджета за следващата година,, посочи тя.
До месец март 2021 година пенсионерите ще продължават да получават по 50 лева допълнително, допълни социалният
министър.
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Предлага се и еднократните помощи за децата от първи и осми клас също да са без подоходен тест и сумата да е 300 лева,
при 250 през тази година.
Универсалните детски добавки са европейска практика, тя действаше до 2011 година, сега се връщаме на нея, подчерта
Сачева и уточни, че мярката няма общо с изборите. Целта ѝ е да се стимулира да има повече деца в България, да се покаже,
че всички деца са с равни права, посочи тя.
Според разчетите тази мярка, която ще засегне 1,2 млн. деца, ще струва на държавата още 398 млн. лева, съобщи
социалният министър.
Запитана относно резолюцията за върховенството на закона у нас, която предстои да бъде гласувана от Европейския
парламент днес, Сачева посочи:
"Аз гледам на проекторезолюцията не като на звучен шамар, а като на опит за свободно движение на проблеми от страна
на нашите политически опоненти".
Социалният министър е убеден, че проблемите в страната трябва да бъдат решени от България.
Тя добави още, че корупция у нас със сигурност има, но трябва да се гледа обективно. "Борбата с корупцията е
изключително трудно занимание и не минава през Фейсбук и подобен тип механизми", добави тя.
√ Българската агенция става член на Международната мрежа за малки и средни предприятия
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия става член на Международната мрежа. Това
подкрепиха на две четения депутатите с ратифициране на устава на Международната мрежа за малки и средни
предприятия и на устава на Асоциацията на европейските организации за насърчаване на търговията.
Международната мрежа за малки и средни предприятия има за цел да насърчава международното сътрудничество и
партньорството в сферата на иновациите и технологичния трансфер за малки и средни предприятия, държавни органи,
неправителствени организации, търговски камари.
С членството на България в организацията агенцията ще има достъп до различни международни инициативи за
насърчаване на малкия и среден бизнес, добри практики и възможности за намиране на потенциални партньори и
финансиране.
Членството на страната ни предвижда заплащане на годишен членски внос с общ размер до 11 800 евро, които ще бъдат
осигурени от бюджета на Министерството на икономиката.
√ Дни на кариерата в информационните технологии и аусорсинга за 11-и път
Единадесетото издание на „Дни на кариерата - Информационни технологии, комуникации и аутсорсинг“ се открива днес
в Националния дворец на културата. След София, най-големият кариерен форум във водещите сектори на икономиката,
ще посети Пловдив, Варна и Габрово.
Eдинственият браншови кариерен форум в секторите на високите технологии и аутсорсинга за втора година ще излезе
извън столицата в търсене на квалифицирани кадри във водещите икономически сектори, като до 20 октомври ще
обиколи и другите тграда. A заради епидемията за първи път, oсвен присъствено, форумът ще бъде проведен и изцяло
онлайн като виртуален Ден на кариерата в секторите ИТ комуникации и аутсорсинг - на 21 октомври.
Очаква се събитието в София да открият министърът на труда и социалната политика Деница Сачева и заместникминистърът на образованието Петър Младенов. Партньори на форума са още Министерството на икономиката, Столичната
община, Агенцията по заетостта, Община Варна, Областна администрация Габрово и Тракия Икономическа зона.
√ Световната банка предупреди за милиони хора в бедност заради Covid-19
Световната банка предупреди за милиони хора, които ще изпаднат в бедност, заради икономическия ефект от Covid-19.
В региона на Европа и Централна Азия се очаква най-тежката рецесия от финансовата криза през 2008 година, прогнозират
от Вашингтон. Очакваният срив на брутния вътрешен продукт е с 4,4 на сто.
Причиненото от пандемията свиване на икономиката тази година се очаква да увеличи бедността във всички страни от
Европа и Централна Азия, допълват от Световната банка.
При линия на бедност от 3,20 долара на ден прогнозата предполага допълнително нови 2 200 000 души да изпаднат в
бедност.
При линия от 5,50 на ден, праг, използван за страните с нива на доходи над средните, увеличението на броя на бедните
ще бъде с нови 6 милиона души, прогнозират от Вашингтон.
Според експертите пандемията вече има неблагоприятно отражение върху системите на образованието и
здравеопазването в региона.
Вирусът вече уби хиляди хора, а много от тези, които оцеляха, получиха дългосрочни увреждания на здравето.
Затварянето на училища може да рефлектира в образователни пропуски, изразяващи се в от 1/3 до цяла учебна година,
като това се очаква да засили неравенствата, защото ще засегне пропорционално ученици от уязвими групи, пише в
доклада на Световната банка.
Според експертите растежът се очаква да се възстанови през 2021 г. в диапазона от 1,1 до 3,3 на сто. Прогнозата обаче
остава крайно несигурна, а рисковете са в нисходяща посока, коментират от анализаторите от Вашингтон.
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√ Студентите от ТУ се обучават на авиосимулатор собствено производство
Студентите от Техническия университет се обучават на авиосимулатор собствено производство. Уникалната машина е
проектирана от самите тях и им дава практически опит за летене.
Вижте повече във видеото.
√ Ще спаси ли помощта от държавата транспортните фирми?
30 милиона лева помощ ще бъде предоставена заради COVID кризата. Преди средствата да са стигнали реално до фирмите
с пътнически превози обаче - в Русе масово продават автобусите си, за да покриват загубите.
Азми Адемов се занимава с транспорт на пътници от 20 години. Притежава 25 автобуса и микробуса, осигурява работа на
над 30 служители - шофьори, техници и администрация. COVID кризата обаче е на път да погуби бизнеса му. Над половин
година превозните му средства са паркирани в гаражите, защото липсват туристически и междуселищни курсове. На път
са само три микробуса по три междуселски линии.
Азми Адемов: Ние не изкарваме пари, ние в момента нищо не правим, само стоим. Пътниците вече се оттеглиха от
този вид транспорт. Не искат да пътуват с автобуси, всичките си имат коли. Автобусите вървят на 30 процента.
Бизнесменът е обявил почти всички автобуси и микробуси за продажба още в началото на епидемията през пролетта, но
досега никой не е проявил интерес към тях. Има и кредити, но засега банките не го притискат. Ситуацията го принудила да
съкрати част от шофьорите.
Надежда за оцеляване Азми Адемов вижда във финансовата помощ за превозвачите, която правителството отпусна
миналата седмица. Вече подготвя документи по мярката, за да ги подаде в първия възможен момент.
Според Адемов пътническият транспорт играе важна роля за възстановяването на икономиката след пандемията. Но за да
се съживи поне на половина, ще са нужни много повече пари и по-бърза реакция от страна на държавата при
предоставянето им.
√ Италия удължи извънредното положение, маските на открито са задължителни
От днес носенето на маски на открито е задължително в Италия. Страната отбеляза негативен рекорд на новите случаи за
денонощие. Най-голям ръст на инфекциите в Европа беше регистриран в Чехия.
Италия удължи въведеното заради COVID-19 извънредното положение до 31 януари. Вече е задължително носенето на
маска на открито. Глоба от 1000 евро очаква тези, които откажат да спазват мярката.
Министър-председателят Джузепе Конте препоръча маски да се носят и у дома. Регионалните власти ще имат правомощия
да затягат съществуващите мерки, но не и да ги отменят едностранно. Вчера в Италия бяха потвърдени над 3600 нови
случая, което е с хиляда повече за денонощие. Такова увеличение не е регистрирано от средата на април. Страната беше
първата в Европа, засегната от коронавируса. От началото на пандемията заразените в Италия за около 334 000.
"Маската трябва да се носи по всяко време. Изключение може да има само на псти улици. Трябва да сме по-твърди, за да
избегнем нови по-строги ограничения за социалната и производствената дейност", каза Джузепе Конте, министърпредседател на Италия.
Във Фейсбук министърът на здравеопазването Роберто Сперанца съобщи, че е подписал заповед, предвиждаща
задължителни тестове да вируса за пристигащи от Белгия, Холандия и Чехия.
По данни на чешкото здравно министерство новите случаи са 5 335, което е най-голямото увеличение за ден от началото
на пандемията. В Европа това е и най-големият ръст на инфекции на човек от населението. От март досега заразените в
Чехия са 95 360 при население 10,7 милиона души. Починалите са 829.
News.bg
√ Създават Единен регистър по устройство на територията
Единен регистър по устройство на територията ще създадат в Министерството на регионалното развитие и
благоустройството. Той ще обединява в себе си всички регистри, водени от министерството, Дирекцията за национален
строителен контрол, областните администрации, общинските администрации и администрациите на районите в градовете
с районно делене. Това съобщиха от Министерския съвет след днешното онлайн правителствено заседание.
Регистърът е една от приетите от правителството промени в Закона за устройство на територията, с които се цели
подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса,
както и прецизиране на процеса, свързан с предоставяне на административни услуги по реда на ЗУТ.
В регистъра ще се публикуват разрешения за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и
монументално-декоративни елементи и заповеди за премахването им, разрешения за изработване на устройствени
планове и техните изменения, актове за одобряването им, както и разрешения за строеж.
Регистърът ще съдържа също удостоверения на консултантите, извършващи оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване строителен надзор, технически паспорти на строежите, актове за въвеждане
в експлоатация на строежите и заповеди за премахване на незаконни строежи.
Регистърът ще бъде интегриран с порталите за отворени и за пространствени данни. Всички данни в него ще са достъпни
по електронен път. Ще се дадат ограничени права за ползване на отделна информация, без възможност за промени от
гражданите.
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Условията и редът за публикуване на информация в единния регистър и за поддържането й в актуален вид ще бъдат
определени с наредба на Министерския съвет. До неговото създаване издадените актове ще се публикуват по досегашния
ред.
Целта на промените в ЗУТ е чрез обединяване на данните за устройственото планиране на територията, инвестиционното
проектиране и строителството да се осигури бърз достъп до тях и по-добро административно обслужване. По тази причина
е предвидено административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи
публични функции и органите на съдебна власт да установяват служебно за нуждите на съответното производство всички
обстоятелства, вписани в единния регистър въз основа на съответните идентификационни данни, посочени от заявител,
молител или жалбоподател.
Предвижда се още с наредба да бъдат определени общи правила за организацията на административното обслужване по
ЗУТ и да се утвърдят образци на документи за всички административни услуги, извършвани по реда и условията на този
закон. Целта е намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, като се уеднакви броят и видът на
изискващите се документи за една и съща услуга, видът и съдържанието на заявленията за предоставяне на
административни услуги и осигуряването на различни възможности за подаване на заявления за извършване на услугите
и получаване на готовите документи.
С приемането на законопроекта ще се оптимизират разрешаването на изработване на устройствени планове и техните
изменения, одобряването на устройствени планове и техните изменения, одобряването на инвестиционни проекти,
издаването на разрешения за строеж, на разрешения за ползване на строежи от първа, втора и трета категория и на
удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта и пета категория, регистрирането на технически
паспорти за строежи, издаването на удостоверения за търпимост, на разрешения за поставяне на преместваеми обекти и
за поставяне на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи.
Изчерпателно са регламентирани изискванията, при които може да бъде дадено съгласие или основанията за отказ, както
и особените правила при издаване на предварително съгласие за геозащитни мерки и дейности или строителство на
сгради и съоръжения в свлачищни райони.
Регламентира се също редът за служебно съгласуване на проектите на подробни устройствени планове със
заинтересованите централни и териториални администрации, както и със специализираните контролни органи в случаите,
когато за съгласуването не се изисква издаване на актове при условията, по реда и сроковете, определени в специален
закон.
Предвидено е и писмено съгласие на съответния министър за промяна на предназначението на сграда или част от такава,
която е обект на образованието, науката, здравеопазването или културата, както и на спортни обекти, съоръжения или на
части от тях, да се предоставя служебно на главния архитект на община или на компетентен орган.
√ Тръмп поиска САЩ да изтеглят войските от Афганистан до Коледа
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иска всички американски войници да напуснат Афганистан до Коледа,
информира АФП.
Трябва малкото останали наши смели мъже и жени, които служат в Афганистан да се приберат вкъщи до Коледа, написа
той в "Туитър".
На 29 февруари в Катар бе сключено споразумение с талибаните. САЩ обещават да се изтеглят до средата на 2021 г. в
замяна обещание на талибанското движение, че няма да позволят страната да бъде използвана от екстремисти.
Талибаните започнаха мирни преговори с афганистанското правителство в Доха, но разговорите са в застой, след като
твърдолинейни сунитски екстремисти настояват за налагане на шериата.
Обещанието на Тръмп идва по-малко от месец преди изборите в САЩ. Той изостава от Джо Байдън в социологическите
проучвания и иска да покаже, че е изпълнил предизборното си обещание да прекрати "безкрайните войни".
В момента САЩ имат 8600 войници в Афганистан.
Investor.bg
√ Преувеличават ли централните банки ползата от количественото облекчаване?
Мащабните им покупки на активи стимулираха растежа, но може би не чак толкова
Количественото облекчаване (QE) беше големият монетарен експеримент на последното десетилетие.
Повечето централни банкери вярват, че мащабните покупки на активи са ускорили растежа и са вдигнали инфлацията по
време на няколко кризи. Критиците отговарят, че въздействието е било незначително и посочват потенциални странични
ефекти, като например насърчаването на прекомерния риск и подклаждането на неравенството. Наличните данни
изглежда подкрепят оптимистичния възглед. Но до каква степен можем да се доверим на тези резултати, пише
Фердинандо Джулиано за Bloomberg.
Нова научна статия поражда още съмнения относно аргументите за QE. Икономистът от Чикагския университет Лубош
Пастор и трима негови колеги са анализирали около 50 проучвания, разглеждащи ефекта от покупките на активи върху
растежа и инфлацията. Те установяват, че изследователите, работещи в централните банки, обикновено откриват поголямо въздействие на тази политика от академичните такива и стигат до заключението, че централните банкери имат
стимули (например възможни повишения), за да бъдат твърде благосклонни към QE.
Първото нещо, което трябва да знаем за подобни проучвания относно покупките на активи, е, че измерването на техните
икономически последствия е проблематично. Невъзможно е да се каже как щеше да се държи икономиката без тези
покупки, както и да се разграничат ефектите от други събития, настъпили по същото време. Така че изследователите трябва
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да правят различни допускания и да използват разнообразни модели. Тези избори оказват огромно влияние върху
резултатите от изследванията.
Икономистите от Чикагския университет установяват, че като цяло според разгледаните от тях проучвания QE има
положителен ефект върху инфлацията и растежа. Тази констатация оправдава централните банки, които предприеха
такава политика - Федералният резерв на САЩ, Европейската централна банка и Английската централна банка.
Те обаче установяват също така, че проучванията на служители на централни банки показват въздействие върху растежа в
пика на QE, което е с над 0,7 процентни пункта по-високо от това, отчетено от академичните. (Това е значителна разлика,
като се има предвид, че средният ефект според всички проучвания е 1,57%.) По отношение на инфлацията, разликата в
ефекта от QE в неговия пик между двата вида изследвания е повече от 1,2 процентни пункта. Централните банки също са
използвали по-позитивен език при обобщаването на резултатите в резюметата си.
След това икономистите изследват причината за тези несъответствия. Те предполагат, че кариерните съображения може
да са изиграли роля и предоставят някои доказателства, че анализаторите от централните банки, които отчитат найголямото въздействие на QE, са имали по-голям шанс да получат повишение. Икономистите също така показват, че не
всички централни банки отчитат сходни резултати: служителите на германската Bundesbank, която беше твърд противник
на покупките на активи в еврозоната, установяват по-малки ефекти върху растежа от учените.
Статията обаче има някои важни ограничения. Като начало, броят на анализираните проучвания е малък, което не
оправдава твърдите заключения. Възможно е също така учените да имат стимули в обратната посока: изследване, което
казва, че QE е имало малко или никакво въздействие върху растежа и инфлацията, противоречи на доминиращата
парадигма и следователно може да има по-големи шансове за публикуване в академично списание. Учените може също
да разглеждат по-тясното въздействие на паричните стимули - например такова, което игнорира ролята на очакванията на
хората. Това може да обясни по-малките ефекти, които те установяват.
Въпреки това статията подчертава основен проблем в изследванията на централните банки. От QE през въвеждането на
отрицателни лихви до въздействието на банковите регулации върху кредитирането, централните банки често разглеждат
въздействието на собствените си политики. Те осигуряват изключителна среда за изследователите да изучават тези
въпроси, но и трябва да гарантират своята репутацията и последователността на посланията си. Този проблем е още поактуален в еврозоната, където националните централни банки се боричкат помежду се, за да наклонят в своя полза
консенсуса в ЕЦБ.
Може би начинът за истинска оценка на въздействието на паричната политика е всички работни документи на централните
банки да се четат с отворен ум и нотка скептицизъм. Методите и данните от изследванията са на разположение за оценка
и проверка. Ако резултатът не е убедителен, той няма да издържи изпитанието на времето.
√ Личните лекари ще издават направление за PCR тест за коронавирус
Това ще става по строги критерии и след подписване на анекс към НРД
Общопрактикуващите лекари ще имат право да издават направления за изследване с PCR на граждани от пациентските си
листи - суспектни за COVID-19, съобщават от Министерството на здравеопазването.
Това ще стане след предстоящо сключване на анекс към Националния рамков договор (НРД) - по строги критерии,
изготвени от Българския лекарски съюз, Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и
Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.
До подписването на анекса, в извънболничната помощ направления за PCR изследване ще продължат да издават
специалистите по инфекциозни болести, пулмология, педиатрия и УНГ болести. Новото е, че те ще имат право да издават
по-голям брой направления от сегашния. Правото си да назначават изследване ще запазят и след промените в НРД.
Успоредно с това организацията на общопрактикуващите лекари ще подготви алгоритъм за път на пациента при личния
лекар през есенно-зимния сезон. Документът ще бъде утвърден и разпространен до всички заинтересовани страни след
съгласуването му с Министерството на здравеопазването.
Това беше решено на проведена среща между министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов и представители
на БЛС – в лицето на д-р Иван Маджаров и д-р Николай Брънзелов, на НЗОК – с представител управителят проф. Петко
Салчев, на РЗИ-София град, на столични лечебни заведения и членове на Националния оперативен щаб.
В рамките на срещата бяха дискутирани още обезпечеността с болнични легла за пациенти с COVID-19, текущите данни за
разпространение на коронавирусната инфекция в страната, както и действащите противоепидемични мерки.
„На този етап не се налага втвърдяване на мерките, продължаваме да следим всички показатели на ежедневна,
ежеседмична и 14-дневна база. Към момента нямаме притеснения относно разпространението на COVID-19 и готовността
на здравната система", посочи главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.
В. Монитор
√ МС реши: Пращаме хуманитарна помощ от маски, ръкавици и дезинфектанти на Ливан
България ще предоставя хуманитарна помощ на Ливанската република. Това става ясно след днешното заседание на
кабинета. МС е взело решение за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Ливанската република от
Българския Червен кръст (БЧК).
Помощта е както следва: семейни палатки за настаняване при бедствия -3 бр.; защитни маски тип KN95 - FFP2 - 6 000 бр.;
защитни предпазни ръкавици - 10 000 бр.; дезинфектант за ръце, опаковка по 1 л - 100 бр.; антибактериален гел за ръце,
опаковка по 0,500 л - 500 бр.; защитен комплект ЗКЕБИ - 50 бр.; защитен гащеризон за многократна употреба - 20 бр.;
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защитно облекло за многократна употреба - 20 бр.; защитен водонепроницаем гащеризон с качулка за многократна
употреба - 20 бр.
Общата стойност на хуманитарната помощ е в размер на 34 429,34 лв. От кабинета уточняват, че Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението” на МВР превозва хуманитарната помощ до гр. Виена, Република Австрия.
√ Сътрудничим си с Хърватия за развитие на туризма
Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на туризма на Република
България и Министерството на туризма и спорта на Република Хърватия за разширяване на сътрудничеството в областта
на туризма като основа за водене на преговори между двете държави. Това стана ясно от заседанието на МС.
Страните ще си партнират за развитието и популяризирането на зимен, здравен, спортен и културен туризъм.
С тази цел вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова замина на работно посещение в Хърватия. Там тя ще
се срещне с тамошния туристически министър Николина Бърняц. По-късно Николова ще посети хърватския парламент и
ще разговаря с председателя на парламентарната Комисия по туризма Бранко Гърчич. Програмата на ресорния министър
включва и среща в Хърватския туристически съвет с директора му Кристиян Станичич.
В рамките на визитата е предвиден и разговор на министър Николова с ръководството на българската национална общност
в Хърватия.
√ Университети, НПО и партии могат да предлагат експерти в комисията за нова конституция
Университети, неправителствени организации и партии могат да предлагат членове на експертната комисия, която ще
обсъжда проекта на ГЕРБ за нова конституция. Това реши единодушно на първото си заседание временната комисия за
разглеждане на конституцията единодушно с 9 гласа „за“.
"Водила съм вече разговори с представители и от академичната общност и с бивши конституционни съдии. Всеки от
членовете на комисията може да предлага членове за експертния съвет. Колкото повече мнения и становища има, толкова
по-добре за доклада, който трябва да изготвим", коментира още в началото шефката на временната комисия Десислава
Атанасова от ГЕРБ, тъй като Борис Ячев от НФСБ попита кой ще предлага членовете на експертния съвет.
Красимир Ципов от ГЕРБ направи предложение да се добави текст, че комисия може да изпрати текста на всички
заинтересовани страни, като съдилища и министерства.
Независимият Спас Панчев добави, че трябвало да се поканят хора и от президентството, за да не се получавало делене.
Атанасова му обясни, че нямало текст към който да добави искането му, но обеща, че при заседания на комисията ще
уведоми и президентската институция.
По- късно пред журналисти Десислава Атанасова обясни, че въпросът за нова Конституция опира до политическа воля. тя
призова колегите си, които не участват във Временната комисия за Конституцията, да излъчат експерти в нея.
„Имаше предложения от колегите предложения за експертен съвет към състава на комисията да могат да правят
неправителствените организации и представителите на университети, както и народни представители и парламентарни
групи. Призовавам отново колегите, които не участват в състава на комисията, поне да изпратят или да излъчат, или да
предложат експерти, които да участват. Това не е Конституцията и проектът на ГЕРБ, а Конституцията на Република
България“, каза още Атанасова
По думите ѝ, колкото по-сериозно и академично присъствие има, толкова по-ценен и съществен ще бъде дебатът. Тя
поясни, че другата седмица формално изтича срокът за тези предложения.
Десислава Атанасова коментира и призивите на Корнелия Нинова съсловните организации да не реагират. „Смятам, че
всеки, който държи на титлата си, на знанията си, не би се съобразил с партийна повеля. Апелирам да участват всички
признати авторитети в областта на конституционното право. Този дебат ще е важен не за това Народно събрание и този
доклад на комисията, но ак осе вземе решение, в който и да е момент да има ВНС, този доклад, на тази комисия, само ще
даде допълнителни доводи в частта, която обсъжда ВНС и промените в Конституцията“, заяви още Атанасова.
Банкеръ
√ Променят Закона за обществените поръчки
Правителството одобри на вчерашното си заседание законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените
поръчки. С предложените промени се прецизират изисквания, произтичащи от европейското законодателство в областта
на обществените поръчки.
Уеднаквява се подходът при определяне качеството възложител на публичните и частните лечебни заведения чрез
отпадане на изискването за вида на собствеността. Така лечебни заведения, които са изцяло частна собственост, но се
финансират с повече от 50 на сто от държавния и/или общинския бюджет, или от бюджета на Националната
здравноосигурителна каса попадат в кръга на възложителите. Също така се разширява обхватът на измененията в
договорите и рамковите споразумения, които се квалифицират като съществени. Целта е да се ограничат случаите на
допустими отклонения от първоначално сключения договор.
Допълнените текстове уреждат издаването на индивидуалните административни актове на възложителите, като се
прецизират реквизитите на решенията, създавани чрез Централизираната автоматизирана информационна система
„Електронни обществени поръчки“.
При възлагането на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява са предвидени нови възможности, аналогични
на процедурите за възлагане на поръчки на по- висока стойност, като прилагане на т.нар. обърнат ред за възлагане и
удължаване на срока за получаване на оферти в определени случаи.

6

Предвижда се и уеднаквяване на подхода за определяне размера на санкциите, които Комисията за защита на
конкуренцията налага при установяване на нарушения. Въвеждат се граници от 1 до 3 на сто и от 5 до 10 на сто в зависимост
от сериозността на нарушението.
√ Държавата засилва още 450 млн. лв. към схемата 60/40
Правителството удължава срока за изплащане на компенсации на работодателите за запазване на заетостта от 1 октомври
до 31 декември 2020 г., съобщи премиерът Бойко Борисов по време на вчерашното правителствено заседание.
Компенсациите отново ще са в размер на 60% от осигурителния доход и 60% от дължимите от работодателя осигурителни
вноски за месец август 2020 година.
"Всички пострадали предприятия от кризата могат да разчитат на подкрепата ни, като за нея сме предвидили 450
млн. лв. от Фонд "Безработица". До момента мярката 60/40 работи отлично, запазихме над 300 000 работни места,
а с новия й дизайн ще сме помогнали на общо 500 000 души. Само с активна подкрепа към бизнеса ще запазим ниските
нива на безработица у нас. За нас е изключително важно българските граждани да са спокойни, че имат работа и
препитание", обясни министър-председателят.
От уточненията на Борисов може да се направи сметка, че по схемата вече са изхарчени 550 млн. лв., защото
първоначалният й бюджет бе в размер на 1 млрд. лева.
Както "Банкеръ" вече писа, правителството ще финансира схемата 60/40 с изгоден заем от Европейския съюз по програмата
SURE.
Заемът ще е в размер на 511 млн. евро. Максималният срок за погасяване на задължението е 15 години.
За да получи средствата, страната ни издаде гаранции по инструмента SURE в размер на 107,5 млн. евро. Засега не е ясно
каква е лихвата. "Финансовата подкрепа ще бъде предоставена под формата на заеми, отпуснати при изгодни
условия", уверява обаче Европейската комисия.
Предстои ЕК да набере средствата на международните капиталови пазари от името на ЕС и да ги предостави на държавите,
които са ги поискали. Тогава ще стане ясно и каква е цената на задължението под формата на лихва.
√ Борисов обеща, че догодина ще има надбавки за всички деца
Ще заложим в бюджета за следващата година всички семейства с деца, независимо от доходите на родителите, да
получават всеки месец детски надбавки. За семейства с едно дете – 40 лв., за семейства с две деца – 90 лв., за
семейства с три деца – 135 лв. Помощта ще обхване 1 200 000 деца. По този начин ще разширим подкрепата за всички
родители в България във времето на пандемия. Това съобщи премиерът Бойко Борисов във Фейсбук.
Мярката вече е поставена за обсъждане от Министерството на труда и социалната политика. Ресорният министър Деница
Сачева заяви във вторник, че се предвижда необходимите средства да бъдат заложени в бюджета за 2021 година.
„Всички деца трябва да са равнопоставени. Общият бюджет би бил 398 милиона лева. Около 800 000 деца получават
надбавки. Идеята е още 400 000 да започнат да я получават. Дебатите предстоят още този месец”, съобщи Сачева.
В момента детските надбавки се изплащат в пълен размер, само ако на човек от семейството се пада доход до 410 лева.
Ако доходът е до 510 - се взима част от детските.
√ Лобизъм сви три пъти прогнозните приходи от тол-системата
Тежкотоварният трафик е намалял заради кризата с Covid-19, но само с 20%
Лобистките "хватки", прилагани активно и системно от фирмите за тежкотоварен автомобилен транспорт у нас,
са основната причина приходите от въведената на 1 март тол система да паднат три пъти под прогнозните..
Постъпленията от тол такси в периода от 1 март, когато влезе в търговска експлоатация тол системата в България, до 31
август (последният отчетен месец), са малко над 63 млн. лева. Това съобщи Националното тол управление (НТУ) към
Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) в отговор на въпросите, изпратени от „БАНКЕРЪ“.
За сравнение – година по-рано, от 1 март до 31 август 2019 г. за всички категории МПС над 3,5 т са продадени електронни
винетки на стойност 79,4 млн. лв., става ясно от отговорите на НТУ. Това е с около 16 млн. лева (или с 24% ) повече, спрямо
първите 6 месеца от работата на тол системата.
Такова сериозно намаление на приходите от тол такси ръководствата на НТУ и на АПИ със сигурност не са и сънували
дори в най-кошмарните си сънища. Но от около 4 години всички министри на регионалното развитие и на
транспорта проглушиха ушите на публиката, че единствено въвеждането на тол системата ще допринесе за справянето с
дългогодишния проблем за недофинансирането на АПИ, което пречи за ефективната поддръжка на съществуващите
пътища и ограничава строежа на нови пътни отсечки у нас.
„Между 600 и 800 млн. лв. е годишният недостиг заради липсата на тол система в България“ - заяви Николай Нанков през
май 2017 година. А предшественичката му Лиляна Павлова твърдеше, че „тол системата ще донесе повече приходи –
удвояване, утрояване и много повече инвестиции“.
Малко по-късно – в средата на декември 2017 г., другият голям лобист за въвеждането на тол системата – бившият
министър на транспорта Ивайло Московски, заяви в Несебър, че очаква „около 1 млрд. лв. приходи от тол системата, които
ще бъдат насочени за подобряване на инфраструктурата“, както и че системата „ще наложи справедлив начин на
таксуване“. А в официална информация от 2 юли 2019 г.,предназначена да опровергае твърдение в медиите, че 1,3 млрд.
лева от тол таксите щели да изтичат безконтролно към „Капш“, НТУ поясни: „Сумата 1,3 млрд. лева е размерът на
очакваните приходи от пътни такси след въвеждането на тол за тежкотоварните автомобили на база обявената през април
консервативна тарифа, която ще бъде редуцирана“ .
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Както се вижда от тези цитати прогнозните приходи от тол системата през последните близо 4 години постоянно са
нараствали .... в изказванията на различните официалните лица, ангажирани с внедряването й - от 600-800 млн. през 1
млрд. та чак до 1.3 млрд. лева в средата на миналата година.
За да се разбере колко големи са били тези очаквания ще посочим, че приходите от пътни такси от автомобили от
категорията над 3.5 тона през 2018 г. са били 357 млн.лева, а през 2019 г. – 392 млн. лева. Следователно очакванията в
МРРБ, МТИТС, АПИ и НТУ наистина са били за 3- и дори 4-кратен ръст на приходите от пътни такси.
Както се вижда от справките приходите от тол системата през първите 6 месеца от съществуването й са малко над 63 млн.
лв., т.е далеч под очакваното. Разбира се, за това си има обективни причини, които не само приземиха мечтите за високи
приходи,ами направо ги удавиха в блатото на обществената реалност.
„Прогнозите на НТУ предвиждаха 450 млн. лв. приходи от тол такси за 2020 година. Според анализите на бизнеса
постъпленията трябваше да варират между 30-40 млн. лв. месечно. Активният мониторинг на най-натоварените отсечки
от републиканската пътна мрежа през месеците юни, юли и август ясно показва, че вследствие на епидемията от COVID19 тежкотоварният трафик в страната е намалял с 20% в сравнение със същия период на 2019 година. През 2020 г. средно
превозните разстояния са намалели с 30% в сравнение с 2019 г. за същия период. До 31 август реализираните
постъпления на месечна база са 3 пъти по-малко от заложените в прогнозата“ - пише в официалния отговор, изпратен от
Националното тол управление в отговор на поставените от „БАНКЕРЪ“ въпроси.
Този изключително конкретен и коректен отговор на НТУ казва твърде много. Но не посочва другата, още по-важна
причина за далеч по-малките от прогнозираните приходи от експлоатацията на тол системата.
А тя си е лобизъм от най-чиста проба! Лобизъм 24 карата!
След продължително брожение в началото на годината автомобилните фирми и изпълнителната власт най-после успяха
да се договорят за драстично намаляване както на тол таксите, така и на самия обхват на тол системата. На 10 януари
превозвачите и премиерът Бойко Борисов си стиснаха ръцете за договорените средно с 40% по-ниски тол такси спрямо
официално приетата от кабинета на 18 декември 2019 г. тарифа.
Според изявления на бившия строителен министър Лиляна Павлова отпреди 4 години тол такси и винетки ще се плащат за
около 17 000 км от републиканската пътна мрежа, която е почти 20 000 км. След сериозен натиск от автомобилните
превозвачи обхватът на тол системата беше намален наполовина, а в края на краищата на заседанието си на 19 февруари
– само 10 дни преди влизането в експлоатация на системата, кабинетът ограничи дължината на платените от камионите
и автобусите пътища до едва 3115 км. Така, в крайна сметка тези, които най-много ползват и амортизират пътната
инфраструктура – по думите на цял куп министри и зам.-министри на строителството и транспорта, плащат за по-малко
от 16% от пътищата, които рушат!
Къде ли останаха лозунгите, че тол е най-справедливата система за таксуване?!
На въпрос на „БАНКЕРЪ“ възнамерява ли управлението да направи предложение за промяна на тарифите на тол системата,
от НТУ отговориха следното:
„Националното тол управление оперира електронната система за събиране на пътни такси на база време и на база
изминато разстояние съобразно приетите от Министерски съвет тарифи и обхват. Към обсъждане на изменения в обхвата
или тарифата на тол системата може да се пристъпи в активен диалог с транспортния бранш и съвместен анализ на
генерираните данни за движението на тежкотоварни камиони по републиканската пътна мрежа.“
„Абсурд! Кой ще тръгне да прави промени на тарифата в такава изострена предизборна обстановка?!“ – такъв беше пък
краткият коментар на Красимир Лалов, зам.-председател на Националното сдружение на българските превозвачи.
Свитите приходи от пътни такси поставят под въпрос не само поддръжката на пътищата в България, но дори и за
изплащането на самата система. „Предвид затрудненията на транспортния бранш заради световната
пандемия, експертите от НТУ предвиждат инвестицията за внедряване на тол системата в България да се изплати до 5
години след въвеждането й в търговска експлоатация“ – посочват от управлението.
„Месечната издръжка на тол управлението за 2020 г. е средно 2 млн. лева. Разходите на Националното тол управление са
15% от генерираните от системата приходи, което е сред най-ниските нива в Европа. Издръжката на тол системата в
Германия е 24% от постъпленията, в Белгия - над 30%, а във Франция – 18%“ – пише още в отговора си пресцентърът на
НТУ.
От управлението обясняват сключването на нов договор с консорциума „Капш трафик солюшънс“ на стойност 117.9 млн.
лв. без ДДС с необходимостта от осигуряване на техническа обезпеченост на експлоатацията на тол системата:
„Електронната система за пътни такси изисква постоянното поддържане на работоспособността й, а за това е необходим
непрекъснат денонощен мониторинг на всичките й параметри, реакция преди възникването на евентуален технически
проблем и превантивното му разрешаване в максимално кратък срок. В момента това се прави от IT екипа в НТУ. Заетите
щатни бройки към този момент са 25, а са нужни 63, т.е. попълненни са 40% от необходимия капацитет. По тази причина
е необходимо специалистите на НТУ да бъдат подпомогнати от външни IT експерти, което ще бъде гаранция за
техническата обезпеченост и експлоатация на системата. По подобен начин в момента се поддържа тол системата в Чехия,
а преди години е оперирана и системата в Германия“ – се казва в информацията.
От въвеждането си в експлоатация тол системата постоянно създаваше проблеми на превозвачите, в резултат на което те
губеха много средства, хабят нерви и ценно време. Явно проблемите са били доста сериозни, след като в средата на юли
превозвачи протестираха срещу нея в Русе. В интерес на истината НТУ реагира почти светкавично и на 17 юли разкри
приемни за превозвачи в 8 областни града, разположени в близост до най- натоварените пътища на страната.
За всички е ясно обаче, че докато тол таксите и самият обхват на тол системата не бъдат възстановени в първоначално
проектираните параметри – приходите от нея ще са малко и ще продължаваме да шофираме по набраздени от коловози
и нашарени с дупки републикански пътища.
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√ Отпускат 10 млн. евро на компании в сферите култура и творчество
Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Райфайзенбанк (България) подписаха гаранционно споразумение за 10 млн.
евро, благодарение на което банката ще може да увеличи кредитирането за българските малки и средни предприятия, и
малките публични компании в сфера култура и творчество.
Гаранционната схема е в рамките на програмата "Творческа Европа" на Европейската комисия, управлявана от
Европейския инвестиционен фонд, подкрепена също така и от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).
"Кризата COVID-19 оказа силно влияние върху всяка част от обществото. Когато възстановяваме икономиките си,
сферите култура и творчество имат особена нужда от подкрепа. Готови сме да продължим да помагаме на
българската икономика и в пост COVID-19 възстановяването", коментира вицепрезидентът на Европейската
инвестиционна банка Лиляна Павлова. Тя допълни, че настоящето споразумение с Райфайзенбанк е важен сигнал за това,
че Групата на Европейската инвестиционна банка помага на всички сектори на икономиката и доразвива дългосрочната
подкрепа за бизнеса в България.
"С подкрепата на Европейския съюз, днес обявяваме първата по рода си операция в България, която ще отключи 10
млн. евро за ново финансиране на малки фирми и публични предприятия в сферите на културата и творчеството.
Щастливи сме, че можем да се възползваме от дългогодишното ни сътрудничество с Райфайзенбанк, за да помагаме
на българския бизнес да запазва работни места по време на икономическото възстановяване от пандемията COVID19”, каза главният изпълнителен директор на ЕИФ Ален Годар. Той коментира, че повечето банки в Европа имат ограничен
опит с бизнеси от сферата на културата и творчеството, тъй като те често се смятат за високорискови и имат ограничени
възможности за обезпечение.
"Хората, работещи в МСП в областта на културата и творчеството, бяха особено засегнати от мерките по време
на карантината поради пандемията от COVID-19. Радвам се, че това споразумение за финансиране с Райфайзенбанк
(България), подкрепено от ЕФСИ, ще предостави допълнителни ресурси за запазване на работните места в сектора
на културата и изкуствата, което е от изключително значение за запазването на културното многообразие и
качеството на живот в Европа", заяви Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Европейската
комисия.
"Благодарение на отличното ни партньорство с Европейския инвестиционен фонд сме оказали подкрепа на 4 000 проекта
на български малки и средни фирми с повече от 450 млн. евро. Сега разширяваме тази подкрепа и към малките и средни
предприятия от секторите на културата и изкуствата, които бяха силно засегнати от пандемията и последствията от нея, но
в същото време са от голямо значение за обществото като цяло, особено в толкова предизвикателни времена", допълни
Оливер Рьогл, главен изпълнителен директор на Райфайзенбанк (България).
√ Брюксел въвежда нови правила за колективно финансиране
Парламентът прие на 5 октомври правила, които улесняват платформите за колективно финансиране в ЕС,
свързващи стартиращи бизнеси и инвеститори. Правилата целят да направят по-лесно функционирането в целия
единен пазар на платформи, които дават възможност на инвеститори да предоставят капитал на компании.
Законодателството разширява достъпа на стартиращи и малки компании до потенциални инвеститори и осигурява на
инвеститорите по-голям избор от проекти и по-добра защита. Платформите за колективно финансиране с дейност в повече
от една страна в ЕС ще трябва да се съобразяват с единен набор от основни изисквания вместо с различни правила за всяка
страна. Правилата ще важат за доставчици на услуги за колективно финансиране, които набират до 5 млн. евро на проект
за година.
Какво представлява колективното финансиране?
Стартиращите и иновативните компании често имат трудности с получаването на финансиране по традиционни начини
като банкови заеми. Доставчиците на услуги за колективно финансиране позволяват на такива компании да се свържат и
да наберат средства от множество малки инвеститори. Обикновено набирането на средства става през дигитални
платформи.
Съществуващите национални правила за колективно финансиране не са еднакви и правната несигурност е пречка за
инвестиране в проекти в други страни. Това също ограничава възможностите за компании, които искат да привлекат
инвестиции, особено ако те финансират на по-малки пазари.
Как новите правила защитават инвеститорите
Един от големите рискове при колективното финансиране е, че решенията на инвеститорите не се ръководят от данни, а
са повлияни от емоции. Фалирането на малки компании и забавянето на доставката на стоки са сред проблемите, които
инвеститорите не успяват да предвидят.
Новите правила на ЕС изискват платформите за колективно финансиране да дават ясна информация за потенциалните
финансови рискове за всеки проект. Инвеститорите трябва да имат достъп до инвестиционен проспект за проектите,
подготвен от организатора на проекта или от платформата.
Новите правила за доставчиците на услуги за колективно финансиране ще започнат да се прилагат една година след
публикацията им в Официалния вестник на ЕС.
√ ЕП предлага нов механизъм, който ще замени Доклада за върховенството на закона
Необходими са годишни, специфични за всяка държава препоръки за задействане на механизма за защита на ценностите
на Европейския съюз, производствата за установяване на неизпълнение на задължения и бюджетните изисквания. Това се
казва в резолюция, приета в сряда с 521 гласа „за“, 152 „против“ и 21 „въздържал се“, Европейският парламент представя
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предложението си за постоянен механизъм на ЕС за защита на демокрацията, принципите на правовата държава и
основните права.
Необходимостта от ефективен механизъм
В текста евродепутатите отново изразяват загриженост, че в няколко държави от ЕС „се увеличават и укрепват авторитарни
и нелиберални тенденции“, допълнително утежнени от пандемията от COVID-19, както и от „корупцията, дезинформацията
и обсебването на държавата от частни интереси“. Посочва се също, че ЕС не разполага с необходимите инструменти, за да
се справи с подобна „безпрецедентна и ескалираща криза на неговите основополагащи ценности“, като се изтъква
неспособността на Съвета да постигне значителен напредък в текущите процедури по член 7 и се отбелязва, че това
„предоставя възможност за трайно отклонение от ценностите“.
С цел правният ред на Европейския съюз, основните права на неговите граждани и доверието в Съюза в международен
план да бъдат ефективно защитени от нарушенията на ценностите, установени в член 2, евродепутатите предлагат
създаването на основан на доказателства механизъм, който да се прилага еднакво, безпристрастно и справедливо за
всички държави членки, като същевременно се зачитат принципите на субсидиарност и пропорционалност.
Междуинституционално споразумение за „годишен цикъл на наблюдение на ценностите на Съюза“
Новият „годишен цикъл на наблюдение“ трябва да включва превантивни и корективни аспекти, изградени около
специфични за всяка държава препоръки, със срокове и цели, свързани с конкретни мерки, включително процедурите по
член 7, производствата за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка и бюджетните изисквания
(когато влязат в сила). Предложението на Парламента ще консолидира и замени съществуващите механизми като
неотдавнашния Доклад на ЕК относно върховенството на закона.
„Предложението ни заменя и допълва няколко инструмента, които се доказаха като неефективни, като предвижда
установяването на годишен цикъл на наблюдение. При несправяне със сериозни проблеми, идентифицирани в този
контекст, би могло да се пристъпи към специфични корективни мерки, които ще са по-ефикасни от настоящата ни
несъгласувана уредба, особено щом бъдат свързани с бюджетните изисквания. Сключването на междуинституционално
споразумение ще изпрати категоричен сигнал, че ЕС е решен да защитава конституционните си основи“, каза
докладчикът Михал Шимечка (Renew, Словакия).
Евродепутатите очакват Комисията да представи предложение въз основа на резолюцията.
√ Рекордна глоба за "Газпром" от 7.5 млрд. долара заради "Северен поток-2"
Полската служба за защита на конкуренцията и потребителите (UOKiK) глоби "Газпром" и пет европейски компании, които
си сътрудничат с него, и настоява те да прекратят споразумението за партньорство по изграждането на газопровода
"Северен поток-2". Това обяви на пресконференция ръководителят на отдела Томаш Хрустни, цитиран от ТАСС.
На петте компании е наложена обща глоба от 385 милиона злоти (100 милиона долара), а „Газпром“ е глобен с 29
милиарда злоти (7,6 милиарда долара). Наложените глоби на партньорите по "Северен поток-2" е максималната и е равна
на 10% от годишния оборот на всяка от компаниите.
"В рамките на 30 дни след излизане на решението участващите в проекта компании трябва да прекратят договора за
строителство", информира Хрустни и обясни, че компаниите могат да оспорят решението на регулатора.
Мотивите за санкцията на полския регулатор са: "Изграждането на газопровода "Северен поток-2" нарушава полското
антимонополно законодателство, правилата за лоялна конкуренция и завършването на неговото строителство може да
доведе до ръст на цените на газа."
Реакциите
"Газпром" не е съгласен с решението на полския регулатор IOKiK и ще го обжалва. "Решението на UOKiK нарушава
принципите на законен, съизмерим и справедлив процес, а безпрецедентния размер на глобата сочи за желанието с
всякакви средства да се попречи на реализацията на "Северен поток 2", гласи отговорът на компанията, цитирана от ТАСС.
В частност от Shell заявяват, че проучват решението и ще определят следващите стъпки.От OMV пък са уверени в спазването
на всички закони по отношение на газопровода "Северен поток 2".
Междувременно прессекретарят на руския президент Владимир Путин - Дмитрий Песков, в разговор с журналисти е
заявил, че "Газпром" може и трябва да предприеме необходимите правни действия.
"Информацията е съвсем нова, тя трябва да бъде анализирана от правна гледна точка. Не се съмнявам, че всичко, което
може и трябва да се направи по отношение на предоставянето на някои противодействия, ще бъде направено от
корпорацията", е посочил Песков.
√ Ще разклати ли конфликтът в Карабах пазара на петрол и газ?
Очевидно засега въоръженият конфликт в Нагорни Карабах не оказва отрицателно въздействие върху световния пазар на
нефт и газ, а участниците на пазара игнорират заплахата от спиране на доставките на нефт и газ от Азербайджан поради
ниското търсене на енергийни ресурси в света и наличието на резервни производствени мощности в други страни.
Ho ако ĸoнфлиĸтът пpepacнe в шиpoĸoмaщaбнa вoйнa, тoвa щe дoвeдe дo paзpyшaвaнe нa ocнoвнитe тpъбoпpoвoди и
cмyщeния в дocтaвĸитe нa eнepгийни cypoвини oт Aзepбaйджaн, ĸoeтo мoжe дa имa yжacни пocлeдици зa cъceднитe
дъpжaви, пише в анализ по темата Андрей Карабянц за агенция "Прайм".
Eĸcпopтнитe тpъби нa Aзepбaйджaн
Aзepбaйджaн дocтaвя пo-гoлямaтa чacт oт пeтpoлa, пpoизвeдeн нa Kacпийcĸия шeлф, пo тpъбoпpoвoдa Бaĸy - Tбилиcи Джeйxaн (БTД). Kpaйнaтa тoчĸa нa БTД e дълбoĸoвoдeн нeфтeн тepминaл нa бpeгa нa Cpeдизeмнo мope в близocт дo тypcĸия
гpaд Джeйxaн. Toзи тpъбoпpoвoд изнacя пeтpoл oт гpyпaтa пoлeтa в Kacпийcĸия шeлф, ĸoитo ce paзpaбoтвaт oт двa
ĸoнcopциyмa, pъĸoвoдeни oт бpитaнcĸия eнepгиeн гигaнт ВР.
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Aзepбaйджaнcĸи нeфт ce изнacя и пo тpъбoпpoвoд, cвъpзвaщ Бaĸy c тepминaлa Cyпca нa чepнoмopcĸoтo ĸpaйбpeжиe нa
Гpyзия, а той е c ĸaпaцитeт 140 xиляди бapeлa нa дeн. За всички е ясно, че нeфтът ocтaвa ocнoвният изтoчниĸ нa бoгaтcтвo
нa Aзepбaйджaн въпpeĸи cпaдa в пpoизвoдcтвoтo cлeд 2010 г. Cпopeд Mиниcтepcтвoтo нa eнepгeтиĸaтa нa страната пpeз
минaлaтa гoдинa oбeмът нa пpaтĸитe дo Cyпca възлизa нa 3,75 милиoнa тoнa.
Mинaлaтa гoдинa в чyжбинa ca пpoдaдeни 31,2 милиoнa тoнa нa cтoйнocт 14,4 милиapдa дoлapa. Πpoгнoзиpa ce, чe тaзи
гoдинa пpoизвoдcтвoтo нямa дa нaдвишaвa 35 милиoнa тoнa, a изнocът щe бъдe oĸoлo 29 милиoнa тoнa. B cъщoтo
вpeмe пopaди ниcĸитe цeни нa пeтpoлa пpиxoдитe oт изнoc щe нaмaлeят c пoнe eднa тpeтa cпpямo минaлaтa гoдинa.
Гaзът идвa дa зaмeни пeтpoлa
Aĸo пpoизвoдcтвoтo нa пeтpoл в Aзepбaйджaн пaднe, тoгaвa пpoизвoдcтвoтo нa гaз ще отбележи своя pъст. Блaгoдapeниe
нa paзвитиeтo нa гaзoвoтo ĸoндeнзaтнo нaxoдищe Шax Дeниз пpeз минaлaтa гoдинa пpoизвoдcтвoтo нa тъpгyeм гaз ce e
yвeличилo c 27,8% cпpямo 2018 г. - дo 19,93 милиapдa ĸyбични мeтpa, като Aзepбaйджaн e изнecъл 12,2 милиapдa
ĸyбичecĸи мeтpa гaз зa 2,5 милиapдa дoлapa.
Πpиpoдният гaз ce изнacя пo гaзoпpoвoдa oт Южeн Kaвĸaз зa Гpyзия и пo-нaтaтъĸ зa Typция. Πpoдължeниeтo нa
южнoĸaвĸaзĸия гaзoпpoвoд e ТАNАР (Tpaнcaнaдoлcĸи гaзoпpoвoд) - oт Epзypyм дo гpaницaтa c Гъpция. Южнoĸaвĸaзĸият
гaзoпpoвoд, ТАNАР и ТАР - Tpaнcaдpиaтичecĸият гaзoпpoвoд oт тypcĸo-гpъцĸaтa гpaницa дo бpeгa нa Итaлия - oбpaзyвaт
Южния гaзoв ĸopидop (ЅGС).
Дocтaвĸитe нa гaз пpeз Южния гaзoв ĸopидop зa cтpaнитe oт Южнa Eвpoпa тpябвa дa зaпoчнaт пpeди ĸpaя нa тaзи гoдинa.
Bъпpeĸи фaĸтa, чe ЅGС щe ocигypи пo-мaлĸo oт 3% oт нyждитe нa EC зa внoc нa гaз, тoзи пpoeĸт ce пoлзвa c пълнa пoдĸpeпa
oт EC и CAЩ, тъй ĸaтo се paзглeждa ĸaтo aлтepнaтивa нa pycĸитe дocтaвĸи нa гaз.
Oпacнo близo
Bcичĸи мaгиcтpaлни тpъбoпpoвoди, c изĸлючeниe нa Бaĸy - Hoвopocийcĸ, ca пoлoжeни близo дo ceвepнaтa гpaницa нa
Apмeния нa paзcтoяниe нe пoвeчe oт 20 ĸм.
Близocттa нa ocнoвнитe тpъбoпpoвoди дo apмeнcĸaтa гpaницa зacтpaшaвa изнoca нa нeфт и гaз oт Aзepбaйджaн. Tемата за
зaплaxaта бeшe пoвдигнaтa пo вpeмe нa cблъcъци през лятoто, ĸoгaтo вoeннитe дeйcтвия ce пpoвeждaxa нe пo
дeмapĸaциoннaтa линия в Haгopни Kapaбax, a пo apмeнcĸo-aзepбaйджaнcĸaтa гpaницa в нeпocpeдcтвeнa близocт дo
тpъбoпpoвoдите.
Ho лoгиĸaтa нa вoйнaтa ce paзличaвa oт мнeниeтo нa зaпaднитe eĸcпepти. Πo вpeмe нa pycĸo-гpyзинcĸaтa вoйнa пpeз 2008
г. Tбилиcи oбвини Mocĸвa, чe възнaмepявa дa yнищoжи нeфтoпpoвoдa Бaĸy - Tбилиcи - Джeйxaн. Oбвинeниeтo бe
нeocнoвaтeлнo. Pycĸитe вoeнни нe бяха изпpaвeни пpeд зaдaчaтa дa yнищoжaт тpъбoпpoвoдa, тaĸa чe пo нeгo нe нанесоха
yдapи.
Πpeз cъщaтa гoдинa oбaчe фopмиpoвaниятa нa Kюpдcĸaтa paбoтничecĸa пapтия (ΠKK) нaпaднaxa нeфтoпpoвoдa Бaĸy Tбилиcи - Джeйxaн в Typция в пpoвинция Pифa. Bъпpeĸи "yлтpa нaдeжднaтa" cиcтeмa зa cигypнocт тpъбoпpoвoдът бeшe
взpивeн и изпoмпвaнe нa пeтpoл нe бeшe извъpшвaнo в пpoдължeниe нa двa мeceцa. Работническата партия нe cĸpи
yчacтиeтo cи в aтaĸaтa cpeщy тръбопровода, нo aмepиĸaнцитe oбвиниxa pycĸитe cпeциaлни cлyжби зa тoвa.
B cлyчaй нa yнищoжaвaнe нa нeфтoпpoвoдитe Бaĸy - Tбилиcи - Джeйлaн или Бaĸy - Cyпca, Aзepбaйджaн имa възмoжнocт дa
изнacя пeтpoлa cи пpeз pycĸa тepитopия пo мapшpyтa Бaĸy - Hoвopocийcĸ, aĸo бъдe пocтигнaтo пoдxoдящo cпopaзyмeниe.
Oбeмът нa изнoca oбaчe знaчитeлнo щe нaмaлee - ĸaпaцитeтът нa тpъбoпpoвoдa Бaĸy - Hoвopocийcĸ e caмo 5 милиoнa тoнa
гoдишнo.
Hямa aлтepнaтивни мapшpyти зa изнoc нa гaз oт Aзepбaйджaн. Aĸo гaзoпpoвoдът oт Южeн Kaвĸaз бъдe пoвpeдeн, изнocът
нa aзepбaйджaнcĸи гaз щe cпpe нaпълнo.
Bъздeйcтвиeтo въpxy cъceдитe
Зaпaднитe eĸcпepти cмятaт, чe пpeĸъcвaниятa в дocтaвĸитe нa пeтpoл и гaз oт Aзepбaйджaн нямa дa пoвлияят нa cвeтoвния
пaзap, нo пocлeдицитe зa peдицa cъceдни дъpжaви мoгaт дa бъдaт изĸлючитeлнo cepиoзни.
Typция e ocнoвният пoтpeбитeл нa aзepcĸи гaз. Πpeз янyapи - aвгycт тaзи гoдинa пoĸyпĸитe мy ca ce yвeличили c пoвeчe oт
25% в cpaвнeниe cъc cъщия пepиoд нa 2019 г., дocтигaйĸи 7,2 милиapдa ĸyбичecĸи мeтpa. Pъcтът нa дocтaвĸитe нa гaз oт
Aзepбaйджaн и втечнен природен газ oт Kaтap, CAЩ и Aлжиp пoзвoли нa Typция дa нaмaли знaчитeлнo внoca нa pycĸи гaз
и дa пoиcĸa знaчитeлни oтcтъпĸи oт Гaзпpoм пpи cĸлючвaнe нa нoви дългocpoчни дoгoвopи.
Ocвeн тoвa Aнĸapa cъщo пoлyчaвa знaчитeлни cpeдcтвa ĸaтo плaщaния зa тpaнзит нa пeтpoл пpeз тpъбoпpoвoдa БTД.
Cпopeд cъщecтвyвaщитe cпopaзyмeния тaзи гoдинa Гpyзия щe зaĸyпи 2,37 милиapдa ĸyбични мeтpa oт Aзepбaйджaн и caмo
200 милиoнa ĸyбични мeтpa oт Pycия. Πpeз пъpвитe oceм мeceцa нa 2020 г. Гpyзия e внecлa 1,5 милиapдa ĸyбичecĸи мeтpa
aзepcĸи гaз. B cлyчaй нa пълнo cпиpaнe нa дocтaвĸитe пo Южнoĸaвĸaзĸия гaзoпpoвoд пo вpeмe нa oтoплитeлния
ceзoн Гpyзия e изпpaвeнa пpeд eнepгийнa ĸpизa.
Πpeз янyapи - aвгycт тaзи гoдинa Уĸpaйнa пoчти yдвoи внoca нa пeтpoл в cpaвнeниe cъc cъщия пepиoд нa 2019 г., дo 901,5
xил. тoнa. Aзepбaйджaн ocтaвa нaй-гoлeмият дocтaвчиĸ нa yĸpaинcĸия пaзap въпpeĸи cпaдa в дeлa нa тaзи cтpaнa дo 68%.
ЅОСАR дocтaвя и пeтpoлни пpoдyĸти зa Уĸpaйнa, ĸoитo ce пpoдaвaт чpeз coбcтвeнa диcтpибyтopcĸa мpeжa.
Πpeĸpaтявaнeтo нa дocтaвĸитe нa нeфт и гaз щe пpичини гoлeми щeти нa aзepcĸaтa иĸoнoмиĸa. Πpeз янyapи - юни тaзи
гoдинa дeлът нa пeтpoлa във вaлyтнитe пpиxoди нa Aзepбaйджaн oт изнoc нa cтoĸи възлизa нa oĸoлo 70% и ĸaтo ce взeмe
пpeдвид пpиpoдният гaз и пeтpoлнитe пpoдyĸти, нaдxвъpля 90%.
Koнфлиĸтът в Haгopни Kapaбax излиза извън peгиoнa. Яpocттa нapacтвa. Πpoтивoпoлoжнитe cтpaни ce cтpeмят дa cи нaнacят
мaĸcимaлни щeти eднa нa дpyгa. Πpи тeзи ycлoвия се yвeличaвa вepoятнocттa oт пpeĸъcвaнe нa дocтaвĸитe нa пeтpoл и гaз
oт Aзepбaйджaн дo cъceдни cтpaни и дo cвeтoвния пaзap: B oгъня бpoд нямa.
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Икономически живот
√ Как процъфтява износът на дървесина
Убеждават ни, че всичко е законно и научно, но хората в страната вярват повече на своите очи – и на 50килограмовите си кучета…
Това е напълно погрешно! – заяви във Фейсбук Георги Костов, учен лесовъд и заместник-министър на горите в
правителствата на ГЕРБ до 2017 г., по повод на публикация в Икономически живот с провокативното заглавие
„Българската гора пътува към Гърция“. В статията бяха цитирани официални данни за международния износ по страни,
доказващи неефективността и несъразмерността на българския износ на дървесина и дървен материал през последните
години.
Новите статистики затвърждават предишното заключение: в условията на воден и климатичен стрес, по-умните страни
внасят дървесина, а тези като България „печелят“ от износ. По данни на UNCTAD – конференция на ООН, поддържаща
данни за международната търговия, българският износ на дървесина и дървен материал през 2019 г. възлиза на 104 млн.
долара, 59% от които отиват към Гърция.
Износът на дървесина от българските земи за Гърция е исторически, но контекстът в наши дни вече е друг. Горите
изпълняват екосистемни функции, много по-скъпи от милионите, които си поделят големите играчи в дърводобива. А
загубата на екосистемните функции на горите, изразяваща се също и в бедствия като суша и разрушителни наводнения,
обикновено трябва да се компенсира с публични средства.
По тази причина, а и заради факта, че преобладаващият дял на горите в България са държавна собственост, е редно да
погледнем критично на използването на дървесината като средство за големи частни, а дори и публични „печалби“. Трябва
да сме критични и към внушения от типа „проблеми няма, вярвай ми“.

И така, пред очите ни е графика, базирана на данни на UNCTAD, която демонстрира, че с ГЕРБ износът на дървесина от
България меко казано процъфтява. През 2010 г., когато първото правителство на ГЕРБ пое грижата за българските гори,
експортът на дървесина и дървен материал в номинално изражение е скочил с 57%. На следващата година износът
нараства с нови 47%, след което се задържа на това високо ниво. Близо е до ума, че увеличаването на износа е свързано с
увеличаване на изсичането на горите.
Цитираната статистика за експорта е „сурова“. Тя не отчита 1) инфлацията; 2) промяната във валутния курс и 3) промяната
в пазарните цени на експортираните стоки. Но тези фактори не могат да обяснят повече от 10-15 пр. пункта в годишните
колебания на експорта. А наблюдаваните движения в износа на продукти на базата на дървесина през разглеждания
период са тройно и четворно по-големи. Нещо повече – ниският курс на долара до 2015 г. вероятно „изглажда“ част от
дърводобивните заслуги на ГЕРБ.
В номинално изражение, най-силна е 2014 г., когато от България са били изнесени дървесина, дървен материал и
промишлено преработена дървесина за общо 290 млн. долара. През 2019 г., освен 104 млн. долара дървен материал, са
изнесени още 58.5 млн. долара преработена дървесина. Без да знаем какъв е контекстът, не е възможно да кажем дали
това е „много“ или „малко“. Затова да чуем три човешки истории, които разкриват актуалното състояние в управлението
на горите.
Преди месец, жители на варненския квартал „Аспарухово“ се събраха и собственоръчно прогониха секачите от горите по
хълмовете над техните жилища. По-късно те изгониха и представителите на горското стопанство, дошли да убеждават
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населението, че сечта е законна. Гражданите решиха да вземат нещата в свои ръце (включително, по техни думи, с
помощта на „40-50-килограмови кучета, които понякога се откъсват от каишките и бродят из горите“).
Ако някой е забравил, наводнението в „Аспарухово“ през 2014 г. отне 13 човешки живота – и експертизите доказаха, че
причината са отпадъци от незаконен дърводобив. Всъщност, склоновете над Варна са залесени през 50-те години на XX
век именно, за да се спрат убийствените наводнения. Но паметта на институциите явно е по-къса.
Жителите на „Аспарухово“ негодуват срещу т.нар. „осветителни сечи“, уредени с Наредба 8 от 2011 г. „Когато законът,
правен от дървената мафия, не е в интерес на гражданите, те отказват да се съобразят с него и заявяват, че ще бранят
гората с всички средства“ – пишат за себе си във Фейсбук разбунтувалите се варненци. Отговарят им хиляди коментари от
типа: „Във всички сфери гражданите трябва да вземат нещата в свои ръце! Държавата или е абдикирала, или защитава
интереса на шепа хора!“
Втора история: „Нарича се горско стопанство, но стопани там няма – има търговци, които идват и нареждат какво да се
сече“, каза преди дни пред БНР кметът на Малко Търново Илиян Янчев. „Още със създаването на Югоизточното държавно
предприятие нещата бяха направени така, че да не бъдат контролируеми… Горите се секат ежедневно, това прави
впечатление на много хора и това няма как да продължи“.
Янчев пояснява и механизма: в търговете за добив в определен горски сектор участват фирми, които представят цялата
нужна документация – но щом веднъж търгът е спечелен, на терена стъпват подизпълнители, които „секат с пълна пара“:
„мъртви души“, роми без трудови договори и медицински надзор. Янчев повдига и въпроса, с който започнахме: „Защо
изобщо трябва да изнасяме дървесина? Това е национално богатство!“
Единственото, което може да стори кметът, за да спре – напълно законното – изсичане на Странджа, е да забрани
ползването на общински пътища от претоварените с дървесина тирове. Но дали този трик ще е успешен, когато става дума
за милиони? Отново, както и в „Аспарухово“, хора, загрижени за държавната гора отчаяно търсят начини да
спрат насърчаваната от днешната държава свръх-експлоатация на горските ресурси.
Трета история: граждани от Котел забелязват и снимат огромни камиони, натоварени с трупи на 130 годишни букове: за
няколко седмици преброяват 85 тира, т.е. са били отсечени над 2500 куб.м. Вековните дървета (които по закон трябва да
са защитени) са отрязани край изворите на един от притоците на Луда Камчия, във вододайните зони на язовирите,
захранващи Бургас и Варна. Сега изворите пресъхват. И отново: граждани и активисти определят износа на дървен
материал като основен двигател за зверската сеч.
Предвид снимките с трупи на вековни букове и надвисналата над половината страна водна криза, прокуратурата този път
не можа да запази мълчание. Главният прокурор написа в Twitter: „Сече се вековна гора в планината. Време е да спрем
унищожението на уникалната българска природа“.
„А дано, ама надали“, да цитирам тук една любима фраза на доц. Георги Костов. Случай на едромащабна кражба на
дървесина в Странджа, дори по-фрапиращ от този край Котел, престоява в прокуратурата вече четири години. Според
изтъкнатия лесовъд доц. д-р Дико Патронов, тогава незаконно са били изсечени 300 дка стари гори край Резово, добити
са 4000 куб.м. дървесина. Наглостта била такава, че 2500 куб.м. от незаконната дървесина била продадена с документи.
Но тази информация още чака своя прокурор.
И така, имаме една световна база данни, която показва, че по време на управлението на ГЕРБ износът на дървесина от
България скача като Стефка Костадинова. Имаме конкретни случаи на дърводобив – и в законна, и в незаконна форма –
който вреди на обществения интерес. Имаме примери на гражданска самоорганизация из цялата страна, в опит за
опазване на горите и техните екосистемни функции. Имаме и потвърждения, че ръстът на експорта е водещ мотив за сеч.
Трябва да знаем, че заслугата на ГЕРБ за „печалбите“ от дърводобива е закономерна, защото се основава на приетия през
2011 г. нов Закон за горите, чийто идеолог е именно доц. д-р Георги Костов. С този закон, в горското стопанство беше
приложен държавно-пазарен модел, с шест мегаломански държавни предприятия, от които се очаква след търгове да
възлагат на бизнеса дейности в горите. Директорите на тези предприятия, стопанисващи една четвърт от площта на
България, имат внушителни правомощия… и заплати.
Веселин Нинов, директорът на Североизточното държавно предприятие, за 2019 г. година е взел 170 хил. лв. заплата. „Аз
не се срамувам от доходите си“ – отвръща горският на журналистически въпрос. И уточнява: „Откакто аз съм директор на
предприятието, приходите нараснаха от 30 млн. лв. на 55 млн. лв. при един и същ обем добита дървесина“.
Дали обемът на добива е един и същ може да се провери, включително със сателитни снимки. А и не всичко е обем: една
е стойността на вековните буки, друга е на камион с вършина. По-важно е, че множащите се истории за скандален
дърводобив не са изолирани случаи, а закономерен резултат от избраната след 2010 г. система за организиране на
управлението на държавното горско стопанство. Стъпил върху примери от цялата страна за надигаща се гражданска
съпротива срещу „горските“, мога спокойно да заявя след доц. д-р Георги Костов: „Политиката ви за горите e напълно
погрешна“.
√ Драстично намаляване нивата на парникови газове до 2030-та прие ЕП
До 2030 година емисиите парникови газове да се намалят с 60 процента, спрямо нивата им от 1990-та. Това решение бе
подкрепено от Европейския парламент, съобщава „Инвестор“.
Намаляването е доста по-съществено от досегашната цел – 40 %.
Предложението е прието с минимално мнозинство – 352 гласа “за” срещу 326 гласа “против”, като подкрепата идва от
зелените, социалистите и демократите.
Politico коментира, че това решение е победа за зелените и дава ход на идеята ЕС да се превърне във въглеродно неутрална
зона до 2050 година.
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Намаляването на емисиите е спорна тема сред държавите в ЕС. Промените в климатичното законодателство на общността
тепърва ще бъдат дискутирани на съвета на министрите на околната среда, насрочен за 23 октомври, припомня
„Инвестор“.
√ Тръмп стопира разговорите за нови икономически стимули
“Президентът ви обърна гръб”, написа кандидатът на демократите за Белия дом Джо Байдън в туит, насочен към
американците.
Повод за това стана неочакваното решение на президента Тръмп да прекрати разговорите с демократите относно пакета
за икономическа помощ, съобщава Ройтерс. Новината за спиране на преговорите за нов кръг от стимули предизвика
моментален спад с 2 процента на акциите на Уолстрийт.
„Наредих на моите представители (в Конгреса, бел.ред.) да спрат да водят преговори до след изборите, когато веднага,
след като спечеля, ще приемем основен законопроект за стимулиране, който се фокусира върху трудолюбивите
американци и малкия бизнес“, написа Тръмп в Twitter.
На фона на тази увереност Ройтерс цитира свое проучване, според което одобрението за Джо Байдън нараства с 4 %, като
разликата между двамата претенденти е вече 12 на сто – 52 % за Байдън, срещу 40 за Доналд Тръмп.
В реч в Гетисбърг, Пенсилвания, Байдън заяви, че страната преживява “тотална безмилостна партизанска война”.
„Носенето на маска не е политическо изявление. Това е научна препоръка “, изтъкна демократът, намеквайки за
нежеланието на Тръмп да носи маска дори след заразяването си с коронавирус.
Лидерът на републиканците в Сената Мич Макконъл коментира, че е съгласен с Тръмп, изтъквайки казаното от президента,
че „те (преговорите за икономически стимули) няма да дадат резултат и трябва да се концентрираме върху постижимото“.
Според президента на САЩ „постижимото“ е избирането от Сената на номинирана от Тръмп Ейми Кони Барет за нов член
на Върховния съд.
Мениджър
√ България ще докладва за екологични щети пред ЕК на всеки 5 години
България ще докладва за екологични щети пред Европейската комисия на всеки пет години. Това приеха без дебат
депутатите, гласувайки на първо четене промените в Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на
екологични щети.
Законопроектът, внесен от Министерски съвет, е свързан с задълженията на страната ни да докладва за екологични щети
пред ЕК. Определят се и следващите периоди на докладване - до 30 април 2022 и на всеки пет години след това.
В момента в действащия закон е регламентиран само първият срок на докладване до Европейската комисия – до 30 април
2013 г., който е изпълнен.
С промените не се въвеждат нови процедури, а се прецизира контролът при изпълнение на мерки за предотвратяване на
непосредствена заплаха за причиняване на екологични щети или за отстраняване на екологични щети.
√ Правната комисия отхвърли президентското вето върху Изборния кодекс
След близо час дебат правната комисия в Народното събрание отхвърли президентското вето върху Изборния кодекс. "За"
повторното приемане на кодекса гласуваха 11 членове на комисията, 9 "против" и един "въздържал се", с което той бе
приет, а ветото отхвърлено, информира Агенция "Фокус". Частичното вето над закона засягаше частта, в която се посочва,
че на следващите избори ще се гласува както машинно, така и с хартиени бюлетини.
Окончателното решение за ветото ще бъде взето от пленарната зала. Новото обсъждане на Изборния кодекс е заложено
като точка първа за днес.
Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание предвижда ветото да се счита за преодоляно, ако
парламентът приеме повторно закона с мнозинство повече от половината от всички народни представители.
„Нашата парламентарна група няма да подкрепи ветото на президента, ще подкрепи законопроекта, който сме гласували
в зала“, каза председателят на правната комисия и депутат от ГЕРБ Анна Александрова. Според нея голяма част от
избирателите не желаят да гласуват на машини, така че депутатите са длъжни да им осигурят това право.
От БСП обявиха, че ще подкрепят ветото на държавния глава и изтъкнаха, че голяма част от мотивите на президента се
припокриват с мнението на групата по време на първото и второто четене на промените в изборното законодателство. ДПС
обявиха, че ще подкрепят ветото.
√ САЩ планират Център за киберзащита в България
10-годишна Пътна карта за сътрудничество между Република България и САЩ в областта на отбраната подписаха
българският министър на отбраната Красимир Каракачанов и секретарят по отбраната Марк Еспър на среща в Пентагона.
Споразумението предвижда задълбочаване на сътрудничеството в региона на Черно море, подпомагане изпълнението на
целите на способностите на НАТО, коопериране в сферата на киберсигурността и укрепване на устойчивостта при кризи.
Сред приоритетите на сътрудничеството до края на 2030 г. в Пътната карта са очертани следните цели:
- Привеждане на сътрудничеството със САЩ в областта на сигурността в съответствие с целите за способности на НАТО и
националните приоритети, с акцент върху модернизацията, готовността и мобилността в съответствие с договореностите
на НАТО;
- Подпомагане на отбранителните институции за по-отчетливата им и прозрачна работа, което ще допринесе за поефективното усвояване на военни способности от следващо поколение;
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- Задълбочаване на сътрудничеството в Черноморския регион за възпиране и противодействие на външни заплахи в
морското и въздушното пространство;
- Задълбочаване на сътрудничеството в Черноморския регион с цел ефективно възпиране и противодействие срещу
външни заплахи и предизвикателства във военноморската и военновъздушната сфера;
- Коопериране в областта на киберсигурността за подобряване на мерките за отбрана с цел предотвратяване на
злонамерени кибернетични прониквания и атаки срещу отбранителни системи, разкриване и неутрализиране на такива
действия и атаки и ефективно противодействие срещу противниците;
- Подпомагане на България при ангажименти по Член 3 на Северноатлантическия договор за изграждане на национална
устойчивост, която представлява комбинация от гражданска подготвеност и военен капацитет.
По линия на чуждестранната военна помощ се очаква България да получи от САЩ 15,4 млн. долара. С 8 млн. от тях би
трябвало да бъде изграден Център за киберзащита в България и да бъде финансиран също съветник по киберзащита,
съобщи БНТ като цитира собствена информация от дипломатически източници.
Очаква се още 810 000 щатски долара да бъдат заделени в подкрепа на обучението и оборудването на български
вертолетни екипажи за подпомагане на антитерористични операции.
Американското военно министерство се очаква да отпусне повече от 11 млн. долара в подкрепа на сигурността в Черно
море. 1,7 милиона - за различни видове обучения.
Марк Еспър похвали България като съюзник в НАТО за отделянето на 3% от брутния си вътрешен продукт за отбрана през
финансовата 2019 година. „Пътната карта очертава начини за подобряване на военните способности на двете страни и
повишаване на оперативната им съвместимост”, подчерта той. Тази пътна карта ще ни даде възможност не само да
засилим нашите двустранни отношения, но и да бъдем индивидуално полезни за националната отбрана на всяка една от
нашите две страни”, коментира Каракачанов. „Също да бъдем полезни и за НАТО, да можем да противодействаме на
зловредните влияния на нашите противници”. „Ние, разбира се, споделяме много интереси в областта на сигурността и
по-специално сигурността на Черно море, модернизацията на отбраната и сътрудничеството в областта на сигурността”,
посочи в допълнение Еспър.Министър Каракачанов потвърди българската позиция за интеграцията на държавите от
Западните Балкани в Европейския съюз, като изтъкна забавянето при изпълнението на някои от поетите от страна на
Република Северна Македония ангажименти по Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, с което се
създават затруднения в развитието на двустранните отношения. Работната програма на българския министър продължи в
Държавния департамент на САЩ с две срещи - с помощник-държавния секретар по политическите въпроси Дейвид Хейл
и с помощник-държавния секретар по политико-военните въпроси Кларк Купър. По време на срещите бяха коментирани
въпроси на сигурността в региона на Черно море, Западните Балкани и Близкия Изток; разширеното присъствие,
увеличение на мащаба и интензитета на съвместните учения и тренировки в рамките на съществуващото от 2006 г.
Споразумение за сътрудничество в областта на отбраната. В следващите дни предстоят срещи и разговори с губернатора
на щата Тенеси, както и с представители на Националната гвардия на Тенеси, с която от 1993 г. Българската армия има
установено двустранно сътрудничество и множество съвместни проекти.
√ Лидерските умения на бъдещето
Не е лесно човек да мисли за бъдещето, когато настоящето го изправя пред толкова много трудности и предизвикателства.
Именно в тези времена на несигурност и големи промени обаче е по-важно всякога да мислите с една (или няколко) стъпки
напред. Ето няколко умения, които трябва да усвоите и развиете сега, за да бъдете успешен лидер в бъдеще:
Позитивна нагласа към промените
Лидерите на бъдещето трябва да гледат с оптимизъм на промените, защото в близко време в света няма да има нищо
сигурно. Те не могат да си позволят лукса а бъдат парализирани от непознатото. Промените трябва да бъдат разглеждани
като възможности, а не като проблеми.
Ясен стил на общуване
Способността да надникнете в сложни за разбиране теми и да намерите смисъл в хаотични ситуация, изпълнени с
противоречия, а след това да представите събраната информация по ясен и разбираем начин, е изключително ценно
качество за всеки лидер.
Прозрачност, която гради доверие
Лидерите на бъдещето трябва да бъдат напълно автентични и прозрачни в комуникацията си с останалите. Дори когато
новините са лоши, те не трябва да крият истината от служителите си. Във време, в което доверието е от решаващо
значение, лидерите трябва да бъдат максимално честни със своите подчинени, независимо от обстоятелствата.
Гъвкавост
В бъдеще лидерите трябва да бъдат гъвкави – да могат да взимат бързи решения, да рискуват и да
преодоляват провалите си мигновено. Бъдещето носи много неясноти, а най-добрият подход в тези случаи е този на
пробата и грешката.
Способността да намирате нещо позитивно и в лошото
Лидерите на бъдещето трябва да имат умението да се учат от кризите и да превръщат предизвикателствата във
възможности. Подготовката и бързото мислене ще помогне на екипите и компаниите да се задържат на върха на вълната,
така че те да имат решение за преодоляването на всяко ново предизвикателство.
Самочувствието, нужно за разбиването на статуквото
Лидерите на бъдещето трябва да са достатъчно уверени в собствените си способности и познания, за да могат да правят
големи промени в своите екипи, организации и индустрии, а в крайна сметка и в самите себе си.
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Не знаем какво крие бъдещето, но едно е сигурно – успешните лидери ще бъдат онези, които знаят как да се справят с
всички промени и да печелят доверието на своите служители. Лидерите на бъдещето ще бъдат онези, които имат
въображението, почтеността и бързото мислене, необходими за постигането на наистина велики неща.
√ ЕП одобри промените в ръководството на Европейската комисия
Европейският парламент одобри вчера промените в ръководството на Европейската комисия след оттеглянето на
еврокомисаря Фил Хоган (Ирландия). Той подаде оставка в края на август след т.нар. скандал "Голфгейт" - събитие в голф
клуб в Кливлънд с над 80 гости, проведено в разрез с въведените ограничения за събиране на хора на едно място. Хоган
бе един от присъстващите, а "Голфгейт" струва и поста на министъра на земеделието на Ирландия Дара Калиъри. Участието
на Хоган в мероприятието предизвика обществено възмущение до степен, че премиерът и вицепремиерът на Ирландия
отправиха публично молба към него да обмисли въпроса с оставката си.
Досегашният зам.-председател на ЕП Марейд Макгинес (Ирландия) е одобрена за еврокомисар по финансовите услуги,
финансовата стабилност и капиталовите пазари, се посочва в съобщение на ЕП. При гласуването Макгинес получи подкрепа
от 583 евродепутати, 75 бяха "против", а 37 се въздържаха, предава БТА.
Зам.-председателят на ЕК Валдис Домбровскис (Латвия) занапред ще отговаря и по въпросите на търговията. Решението
на ЕП бе прието с 515 гласа "за", 110 "против" и 70 въздържали се.
√ ЕК емитира 100 млрд. общ дълг за социално подпомагане
Европейската комисия съобщи вчера, че ще емитира по схемата за временна заетост социални облигации на стойност до
100 милиарда евро, предаде БТА.
Средствата, получените от облигации, ще бъдат предоставени на държавите от ЕС като заеми. Парите ще послужат за
покриване на разходите, пряко свързани с финансирането на заетостта на непълно работно време и подобни мерки за
преодоляване на последиците от пандемията от Ковид-19.
Комисията ще следи как държавите използват получените заеми и какво е въздействието от мярката. Уточнява се, че
първите облигации ще бъдат на разположение на инвеститорите до края на месеца. Общо 17 държави от ЕС очакват
финансова подкрепа за временна заетост, за да бъде подпомогната защитата на работните места, се допълва в
съобщението.
√ Норвежкото правителство се готви да изтегли рекордна сума от суверенния фонд на страната
Правителството на Норвегия се готви да изтегли рекордна сума от суверенния си фонд, с помощта на която да продължи
финансирането по безпрецедентните мерки за стимулиране на икономиката и през 2021 г., предава Блумбърг.
Най-богатата скандинавска страна изчислява, че тази година т.нар структурно коригиран с петрола дефицит ще достигне
3,9% спрямо 2,9% през 2019 г. До 2021 г. той отново ще намалее до 3%.
Това означава, че трансферите по фонда ще достигнат рекордните 433 млрд. крони (46 млрд. долара) тази година и 371
млрд. крони през 2021 г. За сравнение, общите трансфери за 2019 г. се равняват на 229 млрд. крони. Изтеглената сума от
фонда ще бъде 346 млрд. крони през 2020 г. и 273 млрд. крони през следващата година.
„Пандемията от коронавирус нанесе най-тежките щети върху норвежката икономика от Втората световна война насам. Ще
направим всичко по силите си, за да сме сигурни, че Норвегия ще излезе от тази криза във възможно най-добро състояние“,
заяви финансовият министър Ян Торе Санер.
Норвежкото правителство прогнозира т.нар. континентална икономика, без отчитане на силно променливото офшорно
производство на петрол и газ, да се свие с 3,1% тази година, а през 2021 г. да нарасне с 4,4%.
„Активността се възстановява през последните месеци, но пътят пред нас е осеян с несигурност. Въпреки че подемът е побърз от това, което очаквахме през май, нивото на активност ще остана по-ниско от нормалното още дълго време“,
коментира Санер.
Норвегия е изправена пред значително по-лека рецесия в сравнение с повечето страни в Европа, като това се дължи до
голяма степен на суверенният й фонд в размер на 1,1 трлн. долара. Той дава възможност на правителството да въведе
мащабни мерки за подкрепа на икономиката без да се обръща към пазарите на облигации.
Най-големият производител на петрол в Западна Европа разчита на фонда за запълване на бюджетни дефицити, като тази
година правителството прибегна до изтегляне на рекордни суми от фонда. Това развитие принуди фонда да ликвидира
редица активи, които да покрият правителствените разходи.
„Правителството демонстрира висока готовност да подкрепя икономиката по време на кризата с коронавируса“, се казва
в бележка на банка SEB.
√ Би Би Си: До 60% от кредитите в помощ на бизнеса във Великобритания са били източени с престъпни схеми
До 60% от кредитите, отпуснати на частни компании във Великобритания като част от правителствените мерки за подкрепа
на икономиката, може никога да не бъдат върнати, предаде Би Би Си. Според разследване на медията общата сума на
загубите може да достигне 26 млрд. паунда. Голяма част от средствата са били източени от престъпници, които са създали
„кухи“ фирми, само за да получат достъп до държавните помощи под формата на кредити, но с ясното намерение никога
да не връщат тези пари.
Подобни са и оценките споделени от Мег Хилиер, председател на Обществения комитет по одитите.
Много от въпросните компании са регистрирани на името на хора, които нямат представа, че са замесени в престъпна
схема. Един от жертвите е Марк Телинг, който споделя пред медията, че е бил „притеснен до смърт“ да разбере, че
фиктивно притежава компания, която дължи 50 000 паунда.
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Престъпниците се сдобиват с лична информация чрез фишинг съобщения, регистрират фиктивна компания и теглят кредит
на нейно име. Според Министерството на финансите на страната към момента е имало 1,55 млн. молби за кредит, като
1,26 млн. от тях са били одобрени.
Схемата е насочена специално към най-малките компании, които не могат да си осигурят ликвидност в кризата. По нея се
отпускат кредити на стойност до 50 000 паунда, гарантирани на 100% от британската държава. Интересът към схемата е
бил много по-голям от очакваното, като досега са отуснати 48 млрд. паунда срещу планирани 26 млрд. паунда. По заемите
има гратисен период от 10 години и гъвкави погасителни планове.
Още през май експерти са коментирали, че начинът, по който схемата е изградена, създава много възможности за
измамници да се възползват от нея със злонамерени цели. Цял месец след стартирането на програмата е въведено
ограничение компаниите да получават само един такъв кредити. Националната одиторска администрация на
Великобритания е коментирала, че в случая несъбираемите вземания ще бъдат много повече от нормалните за пазара 5%.
Въпреки това големите банки ще направят печалба от близо 1 млрд. паунда от схемата. Толкова ще бъдат платени за
лихвите по кредитите от страна на държавата към банките, които са отпуснали парите.
√ Пренаписване на кода на живота донесе Нобел за химия на американка и французойка
Французойката Еманюел Шарпантие и американката Дженифър Даудна спечелиха Нобелова награда за химия за
"пренаписване на кода на живота", съобщи сайтът Nobelprize.org.
Отличието им се присъжда за разработване на метод за редактиране на генома. Те откриват един от "най-острите"
инструменти на генната технология - генните ножици CRISPR/Cas9 (КРИСПР/Кас9). С тях изследователите могат да променят
ДНК на животни, растения и микроорганизми с изключително висока точност, предава БТА.
Тази технология революционизира природните науки. Тя води до нови онко терапии и може да реализира мечтата за
лечение на наследствени болести.
Тази година паричната равностойност на наградата е 10 милиона крони (1,1 милиона щатски долара).
С тазгодишните лауреатки жените, удостоени с Нобелова награда за химия от учредяването на призовете до момента,
стават седем. Досега са я печелили Франсес Арнолд през 2018 г., Ада Йонат през 2009 г., Дороти Кроуфут Ходжкин през
1964 г., Ирен Жолио-Кюри през 1935 г. и Мария Кюри през 1911 г.
Миналата година Нобелова награда за химия спечелиха американците Джон Б. Гудинаф и Стенли Уитингам и японецът
Акира Йошино за разработването на литиево-йонните батерии.
Нобеловата награда за химия се присъжда от Кралската шведска академия на науките от 1901 г. Лауреати на Нобеловата
награда за химия с голяма известност са Сванте Арениус /1903/, Ърнест Ръдърфорд /1908/, Мария Кюри /1911/, Ирен и
Фредерик Жолио-Кюри /1935/.
√ Спад на борсите в Европа след отлагането на икономическите стимули в САЩ
Oсновните индекси на водещите фондови борси в Европа се понижиха в ранната търговия в сряда на фона на решението
на президента Доналд Тръмп да прекрати преговорите с демократите за нови икономически стимули., пише Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 записа спад от 0,59 пункта, или 0,16%, до 365,29 пункта. Немският DAX се понижи с
35,75 пункта, или 0,28%, до 12 870,27 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 13,02 пункта от
стойността си, или 0,22%, достигайки ниво от 5 936,92 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи с 6,51 пункта, или
0,13%, до 4 888,95 пункта.
Дотук се стигна след като Тръмп написа в Twitter, че е инструктирал представителите си да спрат преговорите с
демократите до след изборите.
„Веднага след като спечещя ще прокарам голям пакет стимули, който да подкрепи трудолюбивите американци и малкия
бизнес“.
По-късно Тръмп призова Конгреса да осигури чек от 1200 долара за американците както и да одобри финансова подкрепа
за авиопревозвачите.
„Този ход може да бъде разгледан като тактика за преговори“, коментира Крейг Ерлам от Oanda. „Прекратяваш
преговорите с надеждата, че демократите ще отстъпят от исканията си. Аз обаче съм скептично настроен относно
възможността да имаме сделка преди изборите“, добавя той.
Позитивно на пазарите се отрази финансовият доклад Tesco, като най-голямата верига за търговия на дребно във
Великобритания отчете печалба преди данъци от 551 млн. паунда за 6-те месеца до 29 август. Това представлява ръст от
29% спрямо същия период на 2019 г. Цената на книжата на Tesco скочи с 2,13%.
Акциите на Dialog Semiconductor поскъпнаха с 1,96%, след като компанията съобщи, че очаква по-високи приходи за
тримесечието, приключило на 25 септември, от прогнозираното досега. Според фирмата приходите й за последното
тримесечие са в размер на 386 млн. долара, което е над предходните прогнози за приходи между 340 и 380 млн. долара.
Загуби на Уолстгрийт
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха понижения във вторник, след като президентът на САЩ
Доналд Тръмп нареди да бъдат прекратени преговорите с демократите за нов план за новия план за стимулиране на
икономиката, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 375,88 пункта, или 1,34%, до 27 772,76 пункта, след като по-рано бе
напреднал с 200 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 47,68 пункта, или 1,4%, до 3 360,95
пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 177,88 пункта от стойността си, или 1,57%, достигайки
ниво от 11 154,6 пункта.
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Акциите на Boeing поевтиняха с 6,84%, повеждайки загубите в Dow. Цените на книжата на технологичните гиганти Amazon,
Facebook, Netflix поевтиняха съответно с 3,10%, 2,26% и 2,84%, а тези на Alphabet, Microsoft и Apple – с 2,15%, 2,12% и 2,87%.
Авиопревозвачите също отчетоха загуби, тъй като индустрията разчиташе на спешна помощ, за да избегне нови
съкращения. Акциите на United, Delta и Southwest Airlines поевтиняха с 3,65%, 2,95% и 2,36%.
Председателят на Камарата на представителите Нанси Пелоси коментира прекратяването на преговорите, като заяви, че
Тръмп „поставя себе си на първо място, за сметака на страната.
„Оттеглянето от преговорите демонстрира нежеланието на президента Тръмп да пребеори вируса. Той показва своето
презрение към науката, пренебрежение към нашите герои - здравните работници, хората на първа линия, учителите,
превозвачите и други, като отказва да сложи пари в джобовете на работещите, освен ако неговото име не бъде поставено
на чека", заяви Пелоси.
По-рано председателят на Федералният резерв Джером Пауъл отново призова за допълнителна фискална помощ, като
подчерта, че тя е от ключово значение за продължаване на икономическото възстановяване.
„Дори ако предприетите мерки се окажат по-големи от нужното, те няма да отидат на вятъра. Възстановяването ще бъде
по-силно и по-бързо, ако паричната и фискалната политика вървят ръка за ръка и осигуряват нужната подкрепа на
икономиката, докато кризата не бъде преодоляна“, коментира той.
Ръст в Азия
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха предимно повишения в
сряда, пренебрегвайки загубите в САЩ на фона на решението на Тръмп да прекрати преговорите се демократите за нов
пакет от икономически стимули, пише Маркетоуч.
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 10,91 пункта, или 0,05%, до 23 422,82 пункта.
Хонконгският показател Hang Seng напредна с 262,21 пункта, или 1,09%, до 24 242,86 пункта. Технологичният сектор бе
след големите печеливши, като акциите на Xiaomi, AAC Technologies и Tencent поскъпнаха с 1,40%, 3,33% и 1,42%.
В Южна Корея бенчмаркът Kospi отчете ръст от 21,04 пункта, или 0,89%, до 2 386,94 пункта.
Австралийският показател ASX 200 се повиши с 74,3 пункта, или 1,25%, до 6 036,4 пункта.
Борсите в континентален Китай остават затворени до 9 октомври заради официални празници.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс
SOFIX отчете спад от 1,29 пункта, или 0,31%, до 420,90 пункта. BGBX40 се повиши с 0,07 пункта, или 0,07%, до 95,90 пункта.
BGTR30 напредна с 0,19 пункта, или 0,04%, до 475,08 пункта. BGREIT се понижи с 0,15 пункта, или 0,11%, до 135,15 пункта.
Cross.bg
√ Представители на финансовите институции ще бъдат изслушани в НС
Очаква се представители на БНБ, Комисията за финансов надзор и Министерството на финансите да бъдат изслушани за
придобиването от държавата на акции на Първа инвестициона банка. Това ще стане във временната анкетна комисия в
Народното събрание.
Чрез Българската банка за развитие държавата притежава малко над 18% от частната банка. Придобиването им стана с цел
укрепване на капитала на търговската банка, което се осъществи и с частна инвестиция от милиардера Карел Комарек.
√ Президентът ще участва в тържествата за освобождението на Девин
Президентът Румен Радев ще участва в тържествата по случай 108 години от освобождението на Девин и региона.
Празникът ще започне с театрална постановка - "Калуна-каля" - представена от Родопския драматичен театър "Николай
Хайтов" - Смолян в Дома на културата. В 19,30 часа ще бъде официалното откриване на празника с гайдарски състав при
Общинския детски комплекс в Девин. Кметът на общината Здравко Иванов допълва:
"Ще открием паметна плоча с барелеф в памет на един от кметовете на град Девин, който е с най-голям принос за
развитието на града и общината. Той рано е прозрял каква ще бъде перспективата в развитието на района като
туристически център и основният му принос е в това, че е успял да прокара водопровод."
В 20 часа на площад "Игор Юруков" в града президентът Румен Радев ще приеме почетния караул и ще произнесе слово.
Празничната програма предвижда и тържествена заря-проверка с участието на военнослужещи от 101-и Алпийски полк в
Смолян и Военния духов оркестър от Пловдив.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Ремонтът на Изборния кодекс и политическите предложения - какво предстои - дискусия с депутатите Красимир
Ципов, Явор Божанков и Александър Сиди;
Стоките от първа необходимост - какво показват данните за цените на пазара;
Нови случаи на заразени медици в Пловдив - какви мерки ще предприеме областният кризисен щаб;
Зелена светлина за личните лекари - на кого ще издават направления за ПСР - тестове - и как това ще подобри
системата - д-р Любомир Киров;
Спорните правила за подготовката на кандидат-шофьорите - има ли диалог на бранша и Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация" - гост Бойко Рановски;
Нова телевизия, „Здравей България"
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Ще стигнат ли парите в бюджета за обещаната помощ? Социалният министър Деница Сачева за надбавките за
всички деца и 50-те лева бонус към пенсиите;
Опасна и агресивна към съседите си жена със съдебно решение за извеждане от жилището. Защо липсва грижа
както за нея, така и за сигурността на околните?;
Ръст на заразените с COVID-19. Да се върнат ли маските на открито? Разговор с доц. д-р Спас Спасков;
Акция "Маска". След рекордния брой заразени с коронавирус - полиция и контрольори на проверка в градския
транспорт;
За заразата от първо лице. Какво е да лекуваш и да се лекуваш от COVID-19?;
Авточасти-менте заливат търговската мрежа. Може ли ремонтът с тях да доведе до опасни ситуации на пътя?
Проверка в „На твоя страна";
"Преди да умра...". Какво стои зад провокацията на площад "Славейков"?

√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Пикът не бил от училищата, а от банкети;
в. Труд - Добавка за всяко дете от догодина;
в. Телеграф - Три прически плащат музиката в салона;
в. Монитор - 9 от 10 малки фирми бавят избора си на доставчик на ток;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Малтийка от ЕНП се заяде с президента Радев, румънка иска контрол над банките;
в. 24 часа - Би Ти Ви с нов собственик и май ново ръководство още другата седмица;
в. Труд - Глоби за капаро в брой за стоки над 10 хил. лв.;
в. Труд - Добавка за всяко дете от догодина;
в. Телеграф - Борим със САЩ кибератаките;
в. Телеграф - САЩ обявиха начало на лотарията за зелена карта;
в. Монитор - Вземаме направление за PCR от джипито;
в. Монитор - Трайчо и Мето играели с ЧСИ-та, проверяват човек от МВР за чадър;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Велислава Дърева, журналист: Идолът на Нинова е Тачър, която казва, че социализмът е вредна идея;
в. Труд - Експертът по антитерор Христо Смоленов пред "Труд": Европарламентът се превръща в инструмент за
психотерор;
в. Телеграф - Интернистът д-р Елена Радева на първа линия в битката във Франция: Престъпно е да се внушава, че COVID19 е като грипа;
в. Монитор - Зорница Русинова, зам.-министър на труда и социалната политика: Приемната грижа е най-добрата
алтернатива за дете, което не може да бъде настанено при близки;
Водещи анализи
в. 24 часа - Олигархията смачка пенсиите. Пак;
в. Труд - Препъникамъни пред икономиката ни;
в. Телеграф - Справедливост навреме;
в. Монитор - Ток или шок от свободния пазар за фризьорката Пенка.
√ Предстоящи събития в страната на 08 октомври
София
От 9.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание.
От 9.00 ч. в сградата на КНСБ на пл. „Македония" 1, зала „Европа", ет. 2, ще се проведе дискусионен форум под
надслов „Дигиталната и зелена трансформация в България", с участието на президента на КНСБ Пламен Димитров,
вицепремиера Томислав Дончев и министъра на труда и социалната политиката Деница Сачева.
От 10.00 ч. в Министерството на здравеопазването (конферентна зала, ет. 4) представители на Националния
оперативен щаб ще дадат брифинг за разпространението на COVID-19 у нас.
От 10.00 ч. в зала №4, ІІ етаж в Дома на науката и техниката, София, ул. „Г. С Раковски" № 108 ще се състои EIT Food
Awareness Day - второто по рода си събитие в България, насочено към всички заинтересовани страни в сферата на
хранително-вкусовата промишленост.
От 14.00 до 16.00 ч. в Интер Експо Център ще се проведе събитие под надслов „Не отлагай лечението си" в рамките
на изложението БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ.
От 14.00 ч. в зала 3 на сградата на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" № 1 Комисията по околната
среда и водите ще проведе заседание.
От 14.30 ч. в зала 248 на сградата на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по културата
и медиите ще проведе заседание.
От 14.30 ч. в зала 134 на сградата на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по бюджет и
финанси ще проведе заседание.
От 14.30 ч. в зала 232 на сградата на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по отбраната
ще проведе заседание.
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От 15.30 ч. в зала 130 на сградата на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по
здравеопазването ще проведе заседание.
От 15.30 ч. пред посолството на Азербайджан в София ще се състои мирен протест.
От 18.00 часа в централата на ПП АБВ на улица „Врабча" 23 ще бъде представена новата поетична книга на Илко
Иларионов „Поетичен свят".
От 18.30 ч. в Огледалната зала в Ректората на Софийския университет ще се състои премиерата на книгата „Нансен,
полярният изследовател, който искаше да промени света" от Хавиер Качо.

***
Бургас
От 16.30 ч. в Драматичен театър „Адриана Будевска" ще започне прожекция на филми, в рамките на „София филм
фест на брега".
***
Варна
От 19.00 часа в хотел „Черно море" вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие Филмовата академия, част от 18ия Международен фестивал на червенокръстки и здравни филми.
***
Девин
От 20.00 ч. на площад „Игор Юруков" президентът Румен Радев ще приеме почетния караул и ще произнесе слово,
след което ще се състои тържествена заря-проверка по случай Освобождението на Девин и региона.
***
Добрич
От 15.30 часа в Общината ще се проведе пресконференция за представяне на проект „Нов облик на Централен
пазар град Добрич и прилежащата му територия".
От 16.00 до 17.30 ч. в офиса на ГЕРБ-Добрич на бул.„25-и септември" № 3 (срещу „Стара къща") общинските
съветници от МК ГЕРБ (СДС) - Добрич Зорница Михайлова, Радослав Рачев, Павлин Тодоров, Кина Драгнева,
Камелия Койчева и Иво Пенчев ще се срещнат с граждани.
***
Ловеч
От 14.30 ч. на алея „Баш Бунар" ще стартира маршрутът по случай Световния
ден на ходенето.
***
Пловдив
От 13.00 часа в Областната администрация министърът на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов ще
присъства на заседание на Медицинския щаб.
***
Ямбол
От 15.30 ч. в Културно-информационен център „Безистен" ще бъде тържествено открита музейната сбирка
„Спортната слава на Ямбол".
От 18.30 ч. в Културно-информационен център „Безистен" ще се проведе церемония по награждаване на
спортисти.
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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