Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

НОВА ТВ
√ ЗА МЕРКИТЕ И КРИЗАТА: Ще се справи ли държавата?
Темата коментираха Васил Велев и Любомир Дацов
Ще насмогне ли социалната политика на продължаващата пандемия? Новите мерки на държавата коментираха Васил
Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, и финансистът Любомир Дацов.
„Ние даваме съвети как безработните да бъдат по-малко. В началото на кризата остро критикувахме липсата на мерки и
лошия им дизайн. Сега този процес е овладян. Със 105 000 са тези, които са освободени през февруари, от тези, които са
назначени”, заяви Велев.
„Никога не знаеш какъв ще е ефектът на мерките, които се взимат. Важен е принципът, който се залага, особено при
различните видове криза. При кризата, като тази с COVID-19, трябва да се направи нещо като мост. Трябваше да стигне до
това, че тя е масова, широко отворена и бърза и навременно. След това тази мярка трябва да се трансформира”, смята
Дацов.
Председателят на АИКБ прогнозира, че мярката 60/40 ще продължи и догодина. Според него подобни мерките трябва да
бъдат уредени от закона.
„Тя в момента е прекалено щедра, но в същото време не е ясна перспективата”, каза още той.
Целия разговор гледайте във видеото.
Vesti.bg
√ Ще се справи ли държавата с COVID-кризата
Ще насмогне ли социалната политика на продължаващата пандемия
Ще насмогне ли социалната политика на продължаващата пандемия? Новите мерки на държавата коментираха
пред NOVA Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, и финансистът Любомир
Дацов.
„Ние даваме съвети как безработните да бъдат по-малко.
В началото на кризата остро критикувахме липсата на мерки и лошия им дизайн. Сега този процес е овладян. Със 105 000
повече са тези, които са освободени от работа през февруари, от тези, които са назначени”, заяви Велев.
„Никога не знаеш какъв ще е ефектът на мерките, които се взимат. Важен е принципът, който се залага, особено при
различните видове криза. При кризата, като тази с COVID-19, трябва да се направи нещо като мост. Трябваше да стигне до
това, че тя е масова, широко отворена и бърза и навременно. След това тази мярка трябва да се трансформира”, смята
Дацов.
Председателят на АИКБ прогнозира, че мярката 60/40 ще продължи и догодина.
Според него подобни мерките трябва да бъдат уредени от закона. „Тя в момента е прекалено щедра, но в същото време
не е ясна перспективата”, каза още той.
Дарик
√ Васил Велев: Мярката 60/40 ще продължи и догодина
Ще насмогне ли социалната политика на продължаващата пандемия? Новите мерки на държавата коментираха Васил
Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, и финансистът Любомир Дацов в ефира
на NOVA.
„Ние даваме съвети как безработните да бъдат по-малко. В началото на кризата остро критикувахме липсата на мерки и
лошия им дизайн. Сега този процес е овладян. Със 105 000 са тези, които са освободени през февруари, от тези, които са
назначени”, заяви Велев.
„Никога не знаеш какъв ще е ефектът на мерките, които се взимат. Важен е принципът, който се залага, особено при
различните видове криза. При кризата, като тази с COVID-19, трябва да се направи нещо като мост. Трябваше да стигне до
това, че тя е масова, широко отворена и бърза и навременно. След тези мерки трябваше да се трансформират”, смята
Дацов.
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Председателят на АИКБ прогнозира, че мярката 60/40 ще продължи и догодина. Според него подобни мерките трябва да
бъдат уредени от закона.
„Тя в момента е прекалено щедра, но в същото време не е ясна перспективата”, каза още той.
Fakti.bg
√ Вacил Вeлeв прoгнoзирa, чe мяркaтa 60/40 щe прoдължи и дoгoдинa
Мяркaтa в мoмeнтa e прeкaлeнo щeдрa, нo в cъщoтo врeмe нe e яcнa пeрcпeктивaтa ѝ, рaзмишлявa прeдceдaтeлят
нa Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл в Бългaрия
Ниe дaвaмe cъвeти кaк бeзрaбoтнитe дa бъдaт пo-мaлкo. В нaчaлoтo нa кризaтa ocтрo критикувaхмe липcaтa нa мeрки и
лoшия им дизaйн. Ceгa тoзи прoцec e oвлaдян. Cъc 105 000 ca тeзи, кoитo ca ocвoбoдeни прeз фeвруaри, oт тeзи, кoитo ca
нaзнaчeни. Тoвa зaяви в eфирa нa "Нoвa тeлeвизия" прeдceдaтeлят нa Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл в Бългaрия
Вacил Вeлeв.
Прeдceдaтeлят нa AИКБ прoгнoзирa, чe мяркaтa 60/40 щe прoдължи и дoгoдинa. Cпoрeд нeгo пoдoбни мeркитe трябвa дa
бъдaт урeдeни oт зaкoнa.
„Тя в мoмeнтa e прeкaлeнo щeдрa, нo в cъщoтo врeмe нe e яcнa пeрcпeктивaтa”, кaзa oщe тoй.
„Никoгa нe знaeш кaкъв щe e eфeктът нa мeркитe, кoитo ce взeмaт. Вaжeн e принципът, кoйтo ce зaлaгa, ocoбeнo при
рaзличнитe видoвe кризa. При кризaтa, кaтo тaзи c СОVID-19, трябвa дa ce нaпрaви нeщo кaтo мocт. Трябвaшe дa cтигнe дo
тoвa, чe тя e мacoвa, ширoкo oтвoрeнa и бързa, и нaврeмeннa. Cлeд тoвa тaзи мяркa трябвa дa ce трaнcфoрмирa”, cмятa
финaнcиcтът Любoмир Дaцoв.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНР
√ Екатерина Захариева ще участва в заседанието на външните министри на ЕС в Люксембург
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева ще участва в Люксембург в заседанието на
министрите на външните работи на ЕС. Очаква се те да обсъдят допълнителни санкции срещу Русия във връзка с отравянето
на руския опозиционен лидер Алексей Навални.
Съветът, който ще заседава в Люксембург, ще проведе широка дискусия за отношенията с Русия, като вземе предвид
последния развой на събитията, свързан с човешките права в страната - ролята й като непосредствен съсед и други аспекти
от вътрешното положение. Министрите ще дискутират военната ескалация в Нагорни Карабах, ситуацията в Киргизстан и
Беларус, срещата на върха ЕС-Украйна.
Съветът ще бъде информиран за развитието на диалога Белград-Прищина.
Обстановката във Венецуела ще бъде друга точка в дневния ред, както и отношенията между ЕС и Латинска Америка и
Карибите и по-точно ситуажцията след проведеното заседание на министрите през юли. Заседанието беше фокусирано
върху влиянието на пандемията в региона.
√ Международна конференция за свободата на медиите в България
Международна конференция, посветена на свободата на медиите в България, ще се проведе днес в столицата. Домакин
на форума е евродепутатът Елена Йончева, която е член на парламентарната група на прогресивния алианс на
социалистите и демократите в Европейския парламент.
Основен гост ще бъде зам.-председателят на Европейската комисия и комисар за ценностите и прозрачността Вера
Йоурова.
След основните теми на конференцията са - състоянието на медийната свобода в България, причините за изоставането на
страната ни в международните класации, предизвикателствата пред новия български медиен закон, както и свободните
медии като условие, без което не могат демокрацията и върховенството на закона.
Друг акцент в обсъжданията ще са – европейските инструменти за ефективен медиен мониторинг, прозрачността на
собствеността на медиите, връзката между свободата на медиите и борбата срещу корупцията по високите етажи.
Сред панелистите на конференцията са журналисти от електронни и печатни медии, представители на организацията
“Репотери без граници“ и др.
√ ЕС обсъжда допълнителни санкции срещу Русия
Министрите на външните работи на ЕС ще обсъдят допълнителни санкции на Русия във връзка с отравянето на руския
опозиционен лидер Алексей Навални.
Съветът, който ще заседава в Люксембург, ще проведе широка дискусия за отношенията с Русия, като вземе предвид
последния развой на събитията, свързан с човешките права в страната - ролята ѝ като непосредствен съсед,
продължаващите дезинформационни кампании и други аспекти от вътрешното положение.
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Министрите ще дискутират военната ескалация в Нагорни Карабах, ситуацията в Киргизстан и Беларус, срещата на върха
ЕС-Украйна. Съветът ще бъде информиран за развитието на диалога Белград-Прищина.
Обстановката във Венецуела ще бъде друга точка в дневния ред, както и отношенията между ЕС и Латинска Америка и
Карибите и по-точно след проведеното заседание на министрите през юли, което бе фокусирано върху влиянието на
пандемията от Covid-19 в региона.
Дневник
√ Марияна Николова разчита българите да спасят зимния сезон
Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова разчита българите да подпомогнат и предстоящия зимен сезон,
както спасиха летния. Над 900 хил. българи са посетили родното Черноморие, а общият брой на пътувалите из страната е
2.7 млн., като чужденците са 1.1 млн., обяви пред БНТ тя. Николова посочи още, че е имало засилен интерес към Южното
Черноморие, както и спа курортите, които и в момента са подходящи за туризъм.
По думите й в условията на пандемията от COVID-19 туристите търсят по-малки места за настаняване, където може да се
спазва дистанция и в тази връзка ще оцелее тази част от бизнеса, която прилага иновативни практики и проявява гъвкавост.
По думите ѝ през предстоящите зимни месеци се очакват и чуждестранни посетители, най-вече от близките балкански
страни, които ще дойдат със сухопътен транспорт.
Николова заяви, че контролът за спазването на мерките в местата за хранене и развлечение е безкомпромисен и
регионалните здравни инспекции проверяват непрекъснато курортите, така че да се гарантира сигурността на всички гости.
И най-малкото нарушение, няма да бъде толерирано, заяви тя.
За мерките, които правителството предприема за подпомагане на бизнеса, вицепремиерът обясни, че социалните мерки
са на стойност над 2.2 млрд. лв. И допълни, че първоначално бизнесът е имал резерви за прилагането на мярката 60 на 40,
но сега вече я възприемат и подкрепят. Мярката ще бъде удължена до края на годината, повтори Николова и допусна да
бъде продължена и до 2021 година. "Логиката е запазване на работниците и подкрепа на бизнеса", коментира министърът
на туризма.
За сектор туризъм тази мярка се трансформира в 80/20 с допълнителната помощ от 290 лв., която се дава, и това позволява
да се запази заетостта в условията на тежката зима, която предстои в условията на икономическа криза и пандемия.
Тенденцията е да се запази нивото на безработица. В туризма за първото полугодие има 5% намаление на безработните,
каза Марияна Николова. От кризата най-пострадалите са в туризма със спад от 30.1%, в транспорта - с 18.2% и 15.7% - в
преработвателната промишленост.
√ Министерството на туризма публикува информация за туристическите потоци
Общо над 3.8 млн. туристи са пренощували в места за настаняване в страната от началото на 2020 г. до края на септември,
сочат данните от Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), съобщи пресцентърът на ресорното ведомство.
Повече от 2.7 млн. от тях са българи и над 1.1 млн. - чужденци. В дялово отношение българите са 71 процента, а чужденците
- 29 на сто.
По указание на вицепремиера и министър на туризма Марияна Николова Министерството на туризма за първи път започва
да публикува актуалните статистически данни от ЕСТИ. Ще бъде достъпна информация за посещенията във водещи по
интерес градове и курорти, както и от кои националности и на каква възраст са хората, които избират да почиват в България.
Актуалните данни дават възможност на всеки бизнес, свързан с настаняване и допълнителни дейности и занимания, да
вижда какъв е профилът на клиентите през различните сезони на годината, предпочитана вътрешна дестинация, пол,
възраст и националност.
Информацията от ЕСТИ е важна предпоставка за бъдещо планиране във всеки сектор, зает с туризма, се отбелязва в
съобщението. Тя е еднакво полезна както за работещите в хотелиерството и ресторантьорството, така и за заетите във
всички други сфери на услугите - здравни, търговски, производствени. Всяка община въз основа на данните за притока на
туристи може да планира извършване на ремонтни и облагородителни дейности, за да е по-привлекателна за
посетителите.
ЕСТИ отразява заетостта както на хотелите с десет и повече легла, така и на по-малките места за настаняване, в т.ч. и на
квартирите. Системата започна официално на 1 октомври 2019 г., а в края на август 2020 г. регистрираните работещи обекти
за настаняване в цялата страна са малко над 18 хиляди.
Статистическата информация е достъпна чрез заглавната страница на сайта на Министерството на туризма.
√ Атанас Семов: В България няма борба с корупцията, а борба кой да я управлява
Конституционният съдия Атанас Семов определи доклада на Европейската комисия, последван от резолюция на
Европейския парламент за върховенството на закона в България, като "шамар".
"Шамарите трябва да се раздават с думи и политически оценки. Това направи и Брюксел на два пъти тази седмица. Това,
което видяхме и чухме, е, че България е орезилена, яко орезилена. Европа отдавна вижда и разбира, но вече е готова и да
действа", каза той в ефира на Би Ти Ви.
По думите му най-притеснителното е констатацията за рецидив. "България 14 години е в ЕС, 14 години получава доклади
от ЕК с ясни и конкретни критики и не е направила почти нищо. Това е най-тревожната констатация в доклада", смята
конституционният съдия.
"Трябва да се притесняваме и от това, че българската власт непрекъснато лъже, лъже гражданите си, лъже Европа - за
реформи, за промени, за напредък. Ние всички тук много добре знаем каква е действителната картина. Сега видяхме, че
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и Брюксел знае и в този смисъл докладът може да се мисли и да се чете и като окуражителен, като насърчаващ българската
нетърпимост към безобразията", каза Семов. По думите му докладът не може да реши проблемите в България, но може
много ясно да насърчи решаването им.
Според конституционния съдия в България няма борба срещу корупцията, а борба за това кой да управлява корупцията.
Семов заяви, че в правосъдната система на България работят изключително много качествени, почтени и подготвени хора,
но има и такива, които правят всичко възможно тя да е спъната в някои случаи. Според него въпросът е не кои са те, а защо
и как го правят. "Има политически и правни механизми, които за съжаление позволяват това и знаем част от тях. Знаем за
това как е възможно избирателно да се проверяват едни сигнали за корупция, а други да не се забелязват изобщо.
Избирателно да се проверяват едни записи и снимки, а други - не. Това са проблеми, които Брюксел вижда и на които
поставя съвършено ясната диагноза "несъвместими с европейската ценностна система", каза той.
По думите му е недопустимо отново този доклад и тази резолюция "да преминат тихо като през пустиня и да потънат в
пушилката на джипа". "Трябва да покажем много ясна воля на нетърпимост към безобразията. Това е, което в най-голяма
степен ни отделя от Европа, това е европейския урок, който все още не сме научили - активна и своевременна нетърпимост
към безобразията на властта", подчерта Семов.
Той каза още, че подкрепя донякъде мнението на правосъдния министър Десислава Ахладова, че докладът е положителен.
"Положително е, че е пълен с конкретни факти за безобразията в България, положително е, че докладът съдържа много
ясен критичен прочит на българската реалност, положително е, че докладът дава ясен знак на българските граждани - "не
сте сами в съпротивата си срещу безобразията", положително е, че България членува в пространството на най-висши
европейски ценности и че няма да бъде оставена от Европейския съюз", посочи Семов и обобщи, че тъкмо за това
резолюцията на Европейския парламент "е едновременно шамар и надежда - подкрепа за европейската нормалност в
България".
Законът и моралът са над главния прокурор, заяви още конституционният съдия. "Големият проблем не е главният
прокурор и дали е разбрал правомощията си, а големият проблем е да не допускаме безобразията, на които сме
свидетели, да се научим да мислим навреме - първо, когато го избираме и после, когато го търпим", каза Семов.
Попитан за доклада за работата на прокуратурата, който предстои главният прокурор Иван Гешев да представи пред
парламента, Семов коментира: "В работата на една институция по-силно личи онова, което не присъства, онова, което
отсъства, ще чуем онова, което прокуратурата е направила, но обществото негодува срещу онова, което прокуратурата не
е направила, за онези свидетелства за властова злоупотреба, за които прокуратурата е тежко мълчалива. Ще чуем
изброени успехи, но няма да чуем анализ защо е възможен двоен стандарт в подхода, в отношението, в оценката.
Големият проблем в съдебната власт е не в нея, а в политическата система на страната", заяви той.
Семов сравни промените в Конституцията с памперс - "ясно е какво има вътре, но дава малко време на безпомощните
родители. Това не е проект за Конституция, а конвулсия на политическия режим", каза той. Според него коментирането на
внесените промени е загуба на политическо и историческо време.
Какво пише в доклада за корупцията в България четете тук.
Какво пише в доклада за медиите в България четете тук.
Какво каза ЕК при представянето на доклада за България четете тук.
Общите изводи за България четете тук.
√ Броят на колите на ток и газ скочи с около 60% за година
Броят на леките автомобили, които използват за гориво пропан-бутан или метан, се е увеличил с 58% за година, а на
електромобилите - с малко над 60 на сто, сочат данните за регистрациите на "Пътна полиция". Към 1 октомври на газ са
били 323 821 коли, или с почти 120 хил. повече от същата дата на 2019 г.
Обяснението се крие в това, че през февруари пътните полицаи започнаха масово да глобяват, ако използването на това
гориво не е вписано в талона на колата. Санкцията започна да се прилага шест години след въвеждането на изискването.
Това доведе до опашки пред пунктовете на "Пътна полиция" за смяна на документите и така хиляди автомобили,
газифицирани, след като са били минали първоначална регистрация, се оказаха обхванати от статистиката.
На фона на епидемията от коронавирус, за да няма струпване на хора, гратисният период, в който глоби не се налагат,
беше удължен два пъти и сега е краят на ноември.
За година са били купени 636 електромобила и техният брой вече е 1692. Обяснението за нарасналия интерес се крие в
няколко факта. От една страна, в рамките на годината излязоха много нови модели в различни класове. От друга, фирмата
за споделени автомобили "Спарк", която ползва електромобили, увеличи автопарка си с над 200 броя за този период. Не
е без значение и фактът, че цената на колите на ток на вторичния пазар намаля сериозно.
Дизелите стават все по-любими
Данните за горивото, което леките коли в България ползват, показват, че продължава тенденцията броят на бензиновите
автомобили да намалява. В края на септември те са 1 187 108, или със 122 910 броя по-малко, като в случая това се дължи
и на преминаването на голяма част от тях в графата "на газ".
В същото време интересът към дизеловите модели, които имат по-нисък разход на гориво, а на вторичния пазар в страните
от Западна Европа цените им падат, расте. Към 1 октомври тази година дизелите са с 49 115 повече от същата дата на 2019
г. и вече са 1 314 579.
Информацията в регистрите на "Пътна полиция" показва, че като цяло за година броят на леките автомобили в страната се
е повишил с почти 60 хил., за да достигне 3 360 654 броя. Най-популярни са тези от марката "Фолксваген", като на отчет се
водят 433 255 от тях, следват "Опел" (327 839) и "Мерцедес" (214 707).
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Всички регистрирани моторни превозни средства са 3 783 680, или със 71 286 повече в сравнение с 1 октомври миналата
година.
√ Влизат в сила правилата за наблюдение на чуждите инвестиции в ЕС
Правилата за наблюдение върху преките чуждестранни инвестиции в ЕС влизат в сила изцяло от 11 октомври, съобщи
Европейската комисия.
Новите правила целят да запазят стратегическите интереси на ЕС и предвиждат съгласуване между ЕК и държавите при
оценка на чуждестранните инвестиции. От държавите се изисква да съобщават как проверяват инвестициите и да обменят
данни.
ЕС е основното място за преки чуждестранни инвестиции в света, като инвеститори от чужди държави имат в ЕС имущество
за близо 6.5 млрд. евро в края на 2017 година, с което се осигуряват 16 милиона преки работни места, уточнява комисията.
Новите правила предвиждат ЕК да издава становища, когато дадена инвестиция създава заплаха за сигурността или
обществения ред на повече от една държава, или когато може да попречи на проект или програма от европейски интерес.
√ Папата призова хората да не инвестират в компании, които не пазят околната среда
Папа Франциск призова хората по света да изтеглят инвестициите си от компании, които не пазят околната среда, съобщи
БТА, като цитира "Ройтерс".
Във видеообръщение към онлайн конференция под наслов "Обратно броене за глобален старт - Призив за действие по
климатичните промени" той каза, че науката всекидневно и все по-прецизно ни казва, че трябва да действаме незабавно,
за да ни остане "някаква надежда да избегнем радикална и катастрофална промяна в климата".
Според светия отец най-важните действия в бъдеще са три: по-добро познание за околната среда, устойчиво земеделие и
достъп до чиста вода, както и изоставяне на изкопаемите горива. По думите на папа Франциск пандемията е изтъкнала
още повече необходимостта от мерки срещу климатичната криза и свързаните с нея социални проблеми.
Сред другите оратори и активисти на онлайн проявата бяха Джейн Фонда, принц Уилям, Ал Гор и Урсула фон дер Лайен.
Investor.bg
√ ИПИ: Детски надбавки за всички – справедливост или популизъм
С раздаването по малко пари на всички ще се пропусне възможността за по-ефективно социално подпомагане на найуязвимите семейства, посочва Зорница Славова
Честите спекулации за „несправедливостта“ едни деца да получава т.нар. детски надбавки, а други не, достигнаха до
правителството. Дали заради демографска, пандемична или икономическа криза, дали предизборно или пък с чисто
популистки цели, управляващите заговориха за възможността всички семейства с деца, независимо от доходите на
родителите, да получават всеки месец детски надбавки.
Дебатът е сбъркан дори заради наложилото се възприятие на тези плащания като за „детски надбавки“, пише в анализа
на Зорница Славова от екипа на Института за пазарна икономика.
Всъщност, става въпрос за месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от
20-годишна възраст. Това е вид социална помощ, отпускана за подкрепа на семействата с деца.
Подпомагането е част от бюджетна програма „Подкрепа за децата и семействата“, която от своя страна, се разглежда от
самото Министерство на труда и социалната политика като част от политиката по социално включване.
Министерството, само преди година, заявява, че „основна цел (б.а. на програмата) е отглеждането на децата в семейна
среда, включително и чрез интегриране на семейните помощи с останалите мерки за подкрепа на семейството“, и също,
че „визията на МТСП е по-добра целенасоченост и ефективност на семейните помощи и същевременно осигуряване на
подкрепа за повече семейства“.
Сега предложението е всички семейства да започнат да получават 40 лева при едно дете, 90 лева при две деца и 135 лева
при три деца, и по 20 за всяко следващо.
По изказванията на премиера, за да може всички 1,2 милиона деца в страната да вземат тази надбавка, ще трябва да се
заделят допълнителни около 400 млн. лева в бюджета. И в момента тези надбавки са най-голямата мярка, администрирана
от министерството на труда както по брой бенефициенти, така и по размер на изхарчените суми.
През 2019 г. с такива помощи са подпомогнати 573 хиляди деца в близо 368 хиляди семейства и това е струвало на бюджета
и данъкоплатците 295 млн. лева, а за догодина ще трябва да бъдат осигурени близо 700 млн. лева.
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И дори някой да счита, че така мярката ще постигне всеобща справедливост, е странно правителството да стигне до такова
решение.
Причините са няколко:
Неразбиране на социалната политика. Месечните помощи за отглеждане на дете са целева подкрепа и като такава следва
да достига до най-нуждаещите се, да оказва реално влияние върху условията на живот и да предотвратява социалното
изключване. Ако всички получават еднаква сума, нито една от тези цели няма да бъде постигната, а широката база ще
елиминира напълно идеята за целево подпомагане, превръщайки мярката от социална в демографска.
Ниска полезност и влияние. Голямата част от социалното подпомагане по тази мярка ще се насочи към тези, които не
попадат в риск от бедност. Така например едно четиричленно семейство от двама родители и две деца с брутен доход от
610 лв. (т.е. един работещ родител на минимална заплата) и друго семейство с доход от 2 700 лв. (т.е. двама работещи на
близка до средната заплата) ще получават едни и същи 90 лв. детски надбавки.
В единия случай детската надбавка ще увеличи дохода на домакинството и пределната полезност на помощта с 15%, а във
втория – с 3%. Нещо повече, смисълът на тази надбавка е да подпомогне най-уязвимите, а не да „отглежда“ децата на
всички граждани, особено на тези, за които 40 лв. е нищожен месечен разход за детето.
Предвид, че и досега именно тази програма е определяна като най-неефективна в социалното подпомагане,
разширяването ѝ и обхващането на всички деца ще доведе до още по-голямо намаляването на полезността ѝ.
Неефективност на изпълнението. В голяма степен изпълнението на тази мярка ще се изразява в събирането на пари от
данъкоплатците, завъртането им през административния апарат (с изплащане на заплати на чиновниците, загуби заради
неефективности, пренасочване на средства и/или корупция) и връщането на остатъка обратно при гражданите. Тогава това
абсурдно преразпределение от и към една и съща група би могло да се замести от данъчни облекчения на семействата,
например.
В най-добрия случай правителството трябва да се стреми политиките му да създават условия за бърз ръст на икономиката,
заетостта и доходите за възможно най-бързото изключване на бенефициенти от програмата, а не към повече харчене и
включване на нови бенефициенти, независимо от това дали се нуждаят от помощта.
Допълнителните средства и усилия могат да се насочат в много други дейности, които реално ще подобрят живота на
семействата - от детското здравеопазване и образованието (включително осигуряването на места в детските ясли и
градини) до здравословно хранене и спорт, например.
В сегашната ситуация ако просто се раздадат по малко пари на всички без оглед на това, което се постига, още веднъж ще
се пропусне възможността за по-ефективно социално подпомагане и предотвратяване на социалното изключване на
децата в най-уязвимите семейства.
Вместо послепис: Правителството изглежда ще предложи и еднократните помощи по 250 лева при записване в първи и
осми клас (въведена тази година като антикризисна мярка) да се получават от всички, без отчитане на доходите и
имущественото състояние на семействата.
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В. Монитор
√ НОИ за пенсиите: Парите може да не стигнат
Приходите от осигурителни вноски за Държавното обществено осигуряване може да не са достатъчни, за да покрият
разходите за пенсии, обезщетения и помощи. Има редица фактори, които увеличават вероятността от такава опасност.
Това предупреждават експертите на НОИ в свой анализ за стратегическите рискове пред управлението на държавното
обществено осигуряване в периода след 2020 г.
Според анализа на първо място сред факторите са демографските процеси. Прогнозите за населението сочат, че през 2020
г. коефициентът на възрастова зависимост в старшите възрасти (населението на 65 и повече години на 100 лица от
населението на възраст от 15 и 64 г.) ще достигне 34,30.
Това означава, че на всеки 100 лица на възраст между 15 и 64 г. се падат 34 лица на 65 и повече години. В дългосрочен
план тенденциите не са оптимистични – очаква се стойността на това съотношение да достигне близо 45 само за период
от две десетилетия, а през 2050 г. да надхвърли 52, посочват в анализа си от НОИ.
При сегашното законодателство очакванията са балансът на ДОО да остане отрицателен (разходите да останат по-високи
от приходите) за целия период от 2019 г. до 2070 г. При 3,3% от БВП, дефицитът в ДОО се очаква да нарасне до 4,8% от БВП
в края на периода.
С колко се увеличиха пенсиите на работещите пенсионери
Решенията, свързани с промяна на един или друг от параметрите на осигурителната система, могат или да ускорят, или да
забавят влиянието на демографските процеси върху способността на държавата да изпълни ангажимента си към сегашните
и бъдещи осигурени лица и пенсионери, посочват експертите.
Другите фактори, които носят риск за системата, са НОИ да не може да открива грешки, нередности и измами с фондовете
на ДОО, институтът да изостане от развитието на информационните технологии и да не разполага с достатъчно кадрови
потенциал, за да изпълнява възложените му задачи.
√ БАН навършва 151 години
Българската академия на науката ще отбележи тържествено 151 години от създаването си.
Тя е правоприемник на Българското книжовно дружество, основано през 1869 г. в румънския град Браила, и е най-старата
и най-голямата научна институция в страната. Изложба, посветена на първото българско научно списание, ще бъде
подредена в централното фоайе на Академията.
Мениджър
√ Борисов: Надявам се Северна Македония да върви по пътя за присъединяване към ЕС
Много се надявам Република Северна Македония да получи необходимите уверения от нас и да върви по пътя за
присъединяване към Европейския съюз. Трябва да се направят необходимите компромиси, както много други направиха.
Ние сме длъжни за сегашните и за бъдещите поколения да направим така, че по никакъв начин Република Северна
Македония, Албания и страните от Западните Балкани да не бъдат спирани по пътя към Европейския съюз. Това заяви
министър-председателят Бойко Борисов по време на срещата си с министъра на външните работи на Република Северна
Македония Буяр Османи.
В рамките на разговора премиерът Борисов посочи, че е много разтревожен от вкарването на ОМО Илинден и „македонско
малцинство“ в България в една политическа резолюция в Европейския парламент.
„Това в никакъв случай не е от полза в точно този момент, когато ние търсим компромиса – и на историците, и на нашите
политически партньори в Република Северна Македония, да намерим решение на въпроса“, добави министърпредседателят.
Борисов отбеляза, че още от днешната среща трябва да стартират разговори на всички нива, за да може до 10 ноември,
когато България и Република Северна Македония като съпредседатели на Берлинския процес ще ръководят Срещата на
върха, да има компромисно решение, което да удовлетворява всички. „Имате много работа, това е много сложен, много
бърз и в същото време важен и необходим процес“, категоричен беше българският премиер.
„Вашите граждани трябва да знаят, че в България имате и винаги сте имали най-голяма подкрепа и че просто трябва да
направим така, че историята да е мост на приятелство и близост, а не скъсан мост, по който да не може Република Северна
Македония да премине. Така че тук политически игрички не трябва да има“, каза още министър-председателят Бойко
Борисов по време на срещата.
По думите му, перспективата и моментът са изключително важни и би било грях пред историята, ако сегашните
политически ръководства в България и Република Северна Македония не успеят да намерят компромис. „Няма да ни
разбере и светът“, добави в заключение министър-председателят Бойко Борисов.
√ 1,7 млрд. лв. ще бъдат отпуснати за земеделците до края на годината
Ще има повече пари и повече подкрепа за земеделците. 1 милиард и 700 млн. лв. за земеделците ще бъдат отпуснати до
края на декември. Това обяви в ефира на bTV земеделският министър Десислава Танева.
Заради сушата ще се компенсират земеделските производители с протоколи за пропаднали площи на 100%, 4,7 милиона
лева отделихме, от 10 октомври започва приемът. 143 хиляди дка са напълно пропаднали. При средни нива на други
години 28 хиляди дка. Няколко области са засегнати, обясни Танева.
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По думите й, До 10 дни приключва жътвата на царевицата. При 30% по-малък добив ще бъде предоставена допълнителна
помощ „де минимис“ като поне 10 млн. лв. ще са отделени са такива случаи.
Жътвата на пшеницата е приключила с 4,7 млн. тона добив. "Наличностите са толкова, колкото са били и миналата година,
когато добивът е бил рекорден. Причината е, че износът е спаднал. Така че с тези количества производителите и страната
може да се върнат към обичайната си маркетингова година", коментира Танева.
"Цената на хляба не зависи на практика от ситуацията в България по отношение на суша или дъждове, а от международните
борси - цените там все още са много колебливи", обясни земеделският министър. Същевременно земеделските
производители ще трябва да търсят начини сами да се снабдяват със собствени водоизточници, ако бъде приета подобна
промяна в закона, която е предложена в момента. До определен дебит при наличието на сонда режимът за използваната
вода ще бъде уведомителен, а при по-висок - регистрационен.
На практика земеделците, които се подпомагат с европейски средства, са над 100 000. Според Танева няма друга програма
с толкова много пари и бенефициенти.
Земеделският министър засегна и темата за африканската чума по свинете. "В момента има само 2 промишлени огнища с
африканска чума по свинете след миналогодишната епидемия, обяви министърът. Вече има 5000 регистрирани лични
стопанства", обясни тя.
Танева коментира и Резолюцията за България: "За мен Резолюцията изглежда като политическо есе. То няма
правнообвързващ текст. Текстът е много разнопосочен. За мен вероятно има политици, които са щастливи от приемането
й и наричат това успех, но държавници на България няма да бъдат щастливи от това, че страната ни става тема на ниво ЕП,
което е ненужно. Ако ние сами не решим темите и проблемите, каквито има тук, няма кой да ни помогне и оставаме като
тема в резолюции, които нямат никакъв правен ефект, освен репутационен. Има теми за решаване и никой не го отрича“,
посочи Танева.
√ Търговията в България се свива с 12%, онлайн сделките обаче правят скок с 43%
Търговията у нас е намаляла с 12% през август в сравнение със същия месец на миналата година. Това показват последните
данни на Националния статистически институт.
Това е шести пореден месец със спад на търговията откакто започна пандемията от коронавирус. Най-голям спад досега
беше отбелязан през май месец, когато търговията отбеляза понижение от над 20% на годишна база.
През август най-съществен е спадът в търговията с дребно с хранителни стоки, тютюневи изделия и напитки (-17%) и
търговия на дребно с текстил и обувки (-22%).
За сметка на това обаче онлайн търговията и сделките с доставки отбелязват внушителен ръст от 43%, показват още
данните. Тенденцията се задълбочава от предишните месеци – например през юли повишението в онлайн сделките беше
22% на годишна база.
Последните обобщени данни на Евростат показаха също така, че към края на юли месец България е единствената страна
от ЕС, в която няма възстановяване на търговията спрямо резултатите от миналата година. След като през април и март
почти всички страни от блока регистрираха значителен спад в търговията, достигащ на места като Испания -30% на годишна
база, през юли данните показаха ръстове в около 2/3 от страните.
√ Moody’s повиши дългосрочния кредитен рейтинг на България
Moody’s повиши дългосрочния рейтинг на България в чуждестранна и местна валута на Baa1 със стабилна перспектива,
съобщи министерството на финансите.
Оценката отразява подобряването на институционалния капацитет и ефективността при разработване на политики, с което
страната навлиза в последния етап преди членството в Еврозоната. Повишеният рейтинг отчита също и намаления риск по
отношение на дълга в чуждестранна валута, значителните фискални резерви и очакванията, че благоприятната динамика
на бюджетните показатели и дълга в периода след шока от пандемията ще подкрепят силната фискална позиция.
Стабилната перспектива показва очакванията на рейтинговата агенция, че фискалните показателите ще останат устойчиви
дори и при развитие на неблагоприятен сценарий, над медианата за страните с рейтинг Baa1. Също така стабилната
перспектива отчита и баланса между подобряването на икономическата и институционална среда в България и наличието
на ключови предизвикателства пред рейтинга, свързани предимно с отрицателното въздействие на демографските
процеси в страната върху потенциалния растеж в средносрочен хоризонт, както и необходимостта от продължаване на
реформите в борбата с корупцията, независимостта на съдебната система и върховенството на закона, поясняват от
министерството
Първият фактор за повишаването на рейтинга се основава на напредъка на България към присъединяване в Еврозоната и
свързаните с това укрепване на институционалния капацитет и ефективно разработване на политики. Анализаторите
оценяват влизането на България във Валутния механизъм II (ВМ II) като една от последните решаващи стъпки преди
членството в Еврозоната. Отбелязват също, че одобрението за присъединяване към ВМ II, на фона на настъпилата
пандемична криза, е резултат от изпълнената обширна програма от реформи. Успоредно с това, Moody’s отчита и
установеното тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ в областта на банковия надзор и счита, че то ще допринесе
допълнително за подобряване на регулаторната среда и ще насърчи приемането на най-добри практики.
Вторият фактор за повишаването на рейтинга е свързан с укрепването на фискалния и кредитен профил на страната,
въпреки отрицателното въздействие на пандемията от коронавирус. Анализаторите от Moody’s акцентират, че в случая с
България, силно надеждният валутен борд, който съществува от повече от две десетилетия, смекчава риска, произтичащ
от високият дял на деноминирания в чуждестранна валута дълг на страната (през 2019 г. 80 % от държавния дълг на
България е деноминиран в евро).
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Кредитният профил на страната е подкрепен и от силната фискална позиция на правителството. След четири години на
нарастващи структурни бюджетни излишъци, съотношението дълг/БВП е достигнало до 20.4 % през 2019 г., което е второто
най-ниско ниво в Европейския съюз след Естония. Отчетено е и подобрението по отношение на по-благоприятните
възможности за финансиране, като отношението между плащанията по лихви и бюджетните приходи се е понижило до
1.5 % през 2019 г. спрямо 2.5 % през 2016 г. Moody's очакват също и фискалният резерв да остане стабилен на около 10 %
от БВП.
Според Агенцията пандемията ще се отрази негативно на публичните финанси на страната ни. Спадът на БВП е оценен на
3.5 % през 2020 г., последван от възстановяване от 2.7 % през 2021 г. Очакваният спад и необходимостта от подкрепа на
икономическата активност за справяне с пандемията ще окажат натиск върху приходите и разходите на бюджета и ще
доведат до дефицит от 3 % от БВП през 2020 г. и 1.6 % през 2021 г. Moody’s очакват държавният дълг да се повиши до 23.9
% през 2020 г. и 24.2 % през 2021 г., след което постепенно да се понижи до 23.5 % през 2022 г.
Агенцията посочва, че основните фактори, които биха могли да доведат до повишаване на перспективата и рейтинга на
страната са свързани със значителни подобрения в качеството на работа на институциите и устойчивата конвергенция към
по-висок жизнен и институционален стандарт, които ще подкрепят влизането на страната в еврозоната. Фактори, които
биха могли да доведат до отрицателна перспектива и понижаване на рейтинга, са евентуално значително и трайно
влошаване на силната фискална позиция на правителството и перспективите пред дългосрочния икономически растеж,
както и отслабването на институционалната рамка.
√ Харченето на евро средствата за пандемията - първата проверка на европейската прокуратура?
Европейската прокуратура може да предприеме проверка за начина на изразходване на средствата, отпуснати от ЕС за
преодоляване на икономическите щети от пандемията от Covid-19. Това съобщи германското председателство на Съвета
на ЕС след заседание на европейските министри на правосъдието, цитирано от БТА.
"До началото на същинската работа на прокуратурата на ЕС остава да се приемат промени в националното законодателство
на 22-те държави, които участват в новата структура", уточни еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндерс.
Той съобщи, че е изпратил писма до столиците за ускоряване на този процес. Рейндерс изрази надежда прокуратурата на
ЕС да започне работа възможно най-скоро, без да се обвързва с очакването, че това ще се случи до края на годината.
По неговите думи ЕС е увеличил чувствително бюджета на прокуратурата до 37 милиона евро. Предстои в Люксембург да
бъде изградена нова сграда за институцията и да бъдат назначени над 100 служители.
√ Брюксел иска да принуди финансовите компании да се прехвърлят от Лондон в ЕС
Четири години и половина след решението за Брекзит, Брюксел възнамерява постепенно да затегне правилата и да
принуди финансовите компании да прехвърлят щаб-квартирите си от лондонското Сити – бизнес квартала на британската
столица – на територията на Европейския съюз, съобщава Le Monde.
Според последното допитване на одиторската компания Ernst & Young, публикувано на 1 октомври, 7900 работни места са
прехвърлени в ЕС от референдума през 2016 г., 400 от които тази година. Освен това в Европейския съюз бяха наети 2800
нови служители, вместо да са във Великобритания. По този начин, поради Брекзит в британския финансов сектор, бяха
загубени 10 хиляди работни места като според директора на аналитичния център New Financial Уилям Райт, тези данни не
отразяват пълната картина, тъй като Ernst & Young следи решенията на само 240 финансови компании. По негови собствени
изчисления 330 фирми са предприели различни мерки в навечерието на Брекзит. Според Уилям Райт тази тенденция е
само началото.
„Преместването на работа от Лондон в Париж или Дъблин е скъпо и трудно. Следователно компаниите искат да се
ограничат до минимум. Фирмите се опасяват да не открият, след като се преместят, че това е било излишен ход, защото,
например, Лондон и Брюксел са успели да се споразумеят“, казва Райт, цитиран от френския вестник.
Към момента обаче преговорите за бъдещите двустранни отношения не са завършени и двете страни се придържат към
изчаквателна политика, подчертава вестникът. Във всеки случай, от следващата година британските граждани вече няма
да могат да пътуват свободно в цяла Европа и автоматично да продават своите финансови продукти. Въпреки това те се
надяват да получат някои „еквиваленти“ в регламентите, въпреки че за лондонското Сити такава система далеч не е
идеална: те се координират от Европейския съюз едностранно и може внезапно да бъдат отменени, но това е по-малкото
зло.
Засега Европейският съюз остава несговорчив. Единствената отстъпка, която той позволи на британските финансови
компании са клиринговите организации. Тяхната задача е да се уверят, че купувачът разполага с парите, необходими за
закупуване на финансовия продукт, а продавачът наистина ги притежава. В момента клиринговите къщи в Обединеното
кралство доминират на пазара, така че това е добра новина за лондонското Сити. Това доказва, че европейците не могат
без Лондон, поне в този сектор на икономиката. В същото време ЕС също отправи заплаха: клирингът е възможен само до
30 юни 2022 г., а задачата на Брюксел е постепенно да върне финансовите компании на територията на Европейския съюз.
В сряда, по време на реч пред представители на асоциацията Paris Europlace, ръководителят на Централната банка на
Франция Франсоа Вилерой де Галау даде ясно да се разбере, че съжалява за „свръхзависимостта“ на европейската
финансова система от клиринговите къщи на Обединеното кралство. Той поиска големите банки да започнат да избягват
лондонските организации в тази област: според ръководителя на Банката на Франция всички участници са заинтересовани
от бързото прехвърляне на финансовите компании в ЕС. Освен това той призова европейските клирингови организации да
разработят своите предложения, за да станат алтернатива на лондонското Сити за големите банкови институции.
Тази тактика за постепенно затягане на контрола се среща на всички нива. Специално в банковия сектор, първоначално
Европейската централна банка прояви разбиране и позволи на някои институции да играят двойна роля - в Лондон и в ЕС,
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но това може да приключи. ЕЦБ също позволи на големи финансови институции да извършват някои операции в Лондон,
но планира постепенно да намали броя им.
Примерът с лондонското Сити илюстрира някои от основните истини за Брекзит: той има отрицателни последици за
Обединеното кралство, но се случва много бавно. Ефектът им ще продължи години и ЕС няма да намали натиска. „Така че
тази битка, която е на почти пет години, тепърва започва“, заключава Le Monde.
√ Германия въвежда строги правила за пристигащи от други страни
Федералната полиция на Германия излезе с правила за влизащите в Германия пътници във връзка с COVID-19, съобщиха
от Главна дирекция "Гранична полиция".
Според тези правила, ако пристигате в Германия от чужбина по суша, море или въздух и сте били във високо рискова зона
през последните 14 дни преди пристигането си, сте законово задължен при идването си да отидете директно вкъщи или
на друго място за настаняване и да останете там постоянно за период от 14 дни под карантина. Всяко отклоняване от това
изискване ще се санкционира с глоба
За високорискова зона се счита страна или район извън Германия, където съществува висок риск от SARS-CoV-2 инфекция
по време на пристигането ви в Германия. Институтът "Роберт Кох" постоянно актуализира списъка с високо рискови зони,
а информацията е достъпна тук.
Задължително всеки пристигащ трябва да уведоми съответните здравни власти за адреса си в Германия, на който ще
пребивава. Уведомяването става с предоставена от превозвача пътническа карта за местоположение.
Изпълнението на карантинните изисквания се следи от съответните здравни власти, а връзка с тях е възможна онлайн
на https://tools.rki.de/plztool/.
Ако сте били във високорискова зона в период от 14 дни преди пристигането си, при пристигане от вас се изисква законно
да предоставите доказателство, че сте били тествани за коронавирус SARS-CoV-2 по искане на съответния здравен орган
или друг орган, определен от държавата.
Като алтернатива, трябва да се подложите на такова тестване, ако бъдете помолени да го направите. Можете също така да
бъдете тествани безплатно в рамките на 10 дни след пристигането си от високо рискова зона, дори ако това не ви бъде
поискано. За да си запазите ред за тест, може да се обадите на горещата линия за медицинско обслужване – телефонен
номер 116 117.
Дори ако резултатите от теста ви са отрицателни, законово се изисква незабавно да се свържете с местните здравни власти,
ако развиете типични симптоми на коронавирусна инфекция SARS-CoV-2 (задух, новопоявила се кашлица, повишена
температура или загуба на вкус / мирис ) в рамките на 14 дни от пристигането ви.
√ Русия вярва - въглеводородите ще запазят лъвския пай в глобалния енергиен баланс до 2050-та
Министерството на енергетиката на Русия е убедено, че до 2050 година въглеводородите ще запазят лъвския пай в
глобалния енергиен баланс въпреки нарастващото търсене на възобновяеми енергийни източници и водород. Това
заяви ресорният министър Александър Новак на Световната енергийна седмица, предаде ТАСС.
Министърът разказа за неотдавнашна среща на руски представители с германски партньори, след която са се договорили
да подпишат меморандум за съвместни изследвания в областта на водородната енергия.
По думите на Новак бъдещето на водорода има голям потенциал и неговият дял в енергийния баланс може да стигне до
25 процента. Преди дни в годишния си доклад ОПЕК призна за края на петролната ера за развитите страни.
Възстановяването на търсенето на петрол в света в краткосрочен и дългосрочен план ще дойде от развиващите се страни.
За развитите страни епохата на петрола вече е приключила - през идните пет години потреблението в тях ще спадне с 1,1
милиона барела на ден, прогнозира картелът.
След драстичен спад от 9 милиона барела на ден през 2020 година, световното търсене на петрол ще започне да се
възстановява догодина и може да достигне предкризисното ниво от 99,8 милиона барела на ден през 2022 година, сочи
докладът.
Очаква се през 2021 година търсенето да се увеличи със 7 милиона барела на ден до 97,7 милиона барела на ден. Това
означава, че догодина то все още ще бъде с 2 милиона барела на ден под нивото от 2019 година и с 4,3 милиона барела
на ден по-малко, отколкото ОПЕК прогнозираше преди година, пише БТА.
Глобалното предлагане на петрол, въпреки понижението през 2020 година, ще се възстанови напълно и дори ще
надхвърли предкризисните равнища през 2022 година, прогнозира още организацията.
Добивът ще нарасне най-много в страните извън ОПЕК - с 5,7 милиона барела на ден до 70,7 милиона барела на ден към
2025
година.
Предлагането от страните от ОПЕК ще намалее през този период - със 700 000 барела дневно до 33,2 милиона барела
дневно, според оцените на картела.
Световното търсене на петрол ще постигне равновесие в края на 30-те години, като дотогава може да е започнало да
намалява. Това е голяма промяна за групата производители, която отразява трайното въздействие на коронавирусната
криза върху икономиката и потребителските навици, отбеляза Ройтерс, цитирайки годишния доклад на ОПЕК.
√ Байдън запазва преднината си с 12 пункта пред Тръмп
Кандидатът на демократите за президент на САЩ Джо Байдън запазва преднината си от 12 пункта сред регистрираните
гласоподаватели в страната. Това сочи национално проучване, публикувано от The Washington Post и ABC News тази
неделя, пише The Hill.
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Байдън е подкрепян от 53 процента от регистрираните гласоподаватели, докато Тръмп – от 41 процента, сочи проучването.
Тези данни са консистентни с други проучвания, проведени през последните няколко месеца.
Освен това Байдън запазва преднината си от 12 пункта сред потенциалните гласоподаватели – от 54 към 42 процента за
Тръмп.
29 процента от регистрираните гласоподаватели определиха икономиката като най-важния проблем – почти два пъти
повече от всеки друг въпрос.
Мнозинството от гласоподавателите (54 процента) заявиха, че одобряват представянето на Доналд Тръмп в сферата на
икономиката, докато 45 процента – не.
Приблизително 6 от 10 регистрирани гласоподаватели (или 58 процента) не одобряват начина, по който Тръмп се справя с
пандемията от коронавирус. 41 процента обаче – одобряват.
По отношение на доверие при справянето с пандемията, Байдън печели с преднина от 17 точки.
√ За първи път жена поема ръководството на Световната търговска организация
За първи Световната търговска организация (СТО), координираща либерализацията на международната търговия, ще бъде
оглавена от жена. В момента за поста се борят Ю Мьонгхи, министър на търговията на Южна Корея, и Нгози ОконджоИвеала, бивш министър на икономиката на Нигерия - те са спечелили най-голяма подкрепа от 164-те страни-членки.
Името на избрания ще бъде оповестено не по-късно от началото на ноември.
Говорителят на организацията Кийт Рокуел ги определи като „изключително квалифицирани“. „Всички са съгласни с това
– допълни той. – Още от самото начало сме особено впечатлени от тях. Имат богат опит в справянето със сложни проблеми
като този.“
Една от двете жени ще замени бразилеца Роберто Азеведо, който обяви напускането си година преди края на мандата си,
за да работи в мултинационална компания, допълва БГНЕС. Управлението му е белязано от натиск от американския
президент Доналд Тръмп, който обвини СТО, че се отнася несправедливо към страната, предизвиквайки търговска война
с Китай.
√ Оптимизъм в несигурни времена
Обемът на световната търговия през 2020 г. в парично изражение ще намалее с 9,2% спрямо миналата година, очакват
експерти от Световната търговска организация в нова, актуализирана оценка. Те предупреждават, че тази оценка може да
се промени в зависимост от това колко строги ще се окажат ограниченията по време на втората вълна на коронавирусната
пандемия.
Спадът в световната търговия може да не е толкова дълбок, както се очакваше досега и ще е от порядъка на 9,2% тази
година, с отскок от 7,2% през следващата година, посочва Световната търговска организация (СТО) в актуализираната
прогноза. Тя се основава на предположението, че световният БВП ще намалее с 4,8% тази година и ще нарасне с 4,9%
следващата година. По-рано СТО очакваше спад в световната търговия на годишна база с 12,9% и незабавен растеж от
21,3% през 2021 г.
Новата оценка е по-оптимистична, но и потенциално изложена на висок риск от преразглеждане поради възможното
подновяване на ограниченията във връзка с разпространението на втората вълна на пандемията COVID-19, посочва
организацията. Припомняме, че през второто тримесечие на тази година глобалният износ претърпя безпрецедентен спад
- в парично изражение на годишна база търговията спадна с 21% (до 3,7 трилиона долара), което обаче отчасти се дължеше
и на резкия спад в цените на енергията. Съвкупният внос през второто тримесечие е намалял с 14,3% в сравнение с първото
тримесечие, в това число и европейският внос, който бележи спад с 19%.
По страни и региони новата прогноза на СТО очаква Северна Америка да приключи годината с най-голям спад в обема на
износа си:
Северна Америка - спад с 14,7%
Европа - с 11,7%
Азия - с 4,5%.
Вносът ще намалее най-много в Южна Америка (с 13,5%) и Европа (с 10,3%).
√ Световната икономика може да загуби 10 трилиона долара заради протекционизма
Глобалната икономика може да загуби 10 трилиона долара до 2025 г., ако правителствата не намалят високите мита и не
се откажат от търговските ограничения. Това предупреждават в съвместен доклад, адресиран към лидерите на Г-20
Бостънската консултанска група и HSBC. Политиките на протекционизъм освен това забавят възстановяването на
световната икономика от кризата, причинена от пандемията COVID-19.
Бостънската консултантска група подчертава, че мерките за ограничаване на търговията, които бяха въведени от 2009 г. и
все още са в сила, имат отрицателно въздействие върху около 10,3% от вноса на Г-20. Въз основа на модела на влиянието
на търговските потоци върху икономическия растеж, авторите на доклада сравняват два сценария на взаимодействие
между страните от Г-20. Първият сценарий предполага високо ниво на свободна търговия, регулирана от установени
правила, вторият - максимално възможни търговски ограничения, включително увеличаване на средните световни мита,
удължаване на тарифите в рамките на търговската война между САЩ и Китай и въвеждането на ограничен брой нови
мерки, насочени към опростяване на международните търговски процедури.
„Резултатите от нашия анализ ясно демонстрират: в момент, когато глобалната икономика страда от ефектите на
пандемията COVID-19, свободната търговия носи ползи както на всяка страна, така и на световната икономика като цяло“,
каза Суканд Рамачандран, управляващ директор и старши партньор в Бостънската консултантска група. "Насърчаването на
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икономическия растеж чрез премахване на търговските бариери може да създаде нови работни места по целия свят. ",
допълва той.
√ Идват ли времена на големи промени за световната икономика?
Британската инвестиционна банка HSBC прогнозира времена на "големи промени" за световната икономика, главната от
които ще бъде радикално ребалансиране на инвестиционните портфейли, пише CNBC.
Според анализаторите на банката световната икономика навлиза във втора, "по-плоска" фаза на двуетапно
възстановяване. През следващите шест до 12 месеца световният БВП ще се възстанови до нива от 90-95 процента от
показателите отпреди кризата, очакват те.
Основните промени в този период ще бъдат свързани с масовия отлив на инвеститорите от изкупуване на държавни
облигации на различни страни, които се смятаха за едни от най-надеждните и атрактивни активи през последното
десетилетие - до голяма степен заради положителната си доходност и отрицателната корелация с цените на акциите.
Напоследък обаче, поради политиката на много от централните банки да намаляват лихвите, за да стимулират
националните икономики, доходността на държавните облигации започна да намалява критично. При такива условия
инвеститорите - както частни, така и институционални - е вероятно да се преориентират към корпоративни ценни книжа,
както и към други активи, включително злато, смятат анализаторите на банката. Някои инвеститори, търсещи по-висока
възвръщаемост, е възможно също така да се насочат към вложения с рисков капитал във високотехнологични стартиращи
компании, които се характеризират с повишено ниво на риск.
√ Повишения на европейските борси в края на седмицата
Oсновните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха предимно повишения в ранната търговия в петък
на фона на оптимистичните прогнози за печалба на Pandora и Zalando, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 записа ръст 1,03 пункта, или 0,28%, до 369,34 пункта, като бенюмаркът е на път да
запише втори седмичен ръст. Немският DAX се понижи с 8,48 пункта, или 0,07%, до 13 033,73пункта. Водещият индекс на
Лондонската борса FTSE 100 напредна с 43,67 пункта, или 0,73%, до 6 021,7 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши
с 17,89 пункта, или 0,36%, до 4 929,83 пункта.
Печалбите на пазарите обаче бяха ограничени от притесненията за нарастващия брой на заразените с COVID-19 на
континента.
„Като цяло съществува риск, че пазарните нагласи лесно могат да се влошат в краткосрочен план на фона на несигурността
около изборите в САЩ и Брекзит, както и заради опасенията от затваряне на икономиките заради пандемията“, коментира
анализатор от Unicredit.
В Испания премиерът Педро Санчес даде ултиматум на местната управа на Мадрид да поднови карантината в столицата,
която се превърна в едно от най-големите огнища на коронавируса в Европа. Ако това не се случи, правителството ще
обяви извънредно положение в града.
Същевременно с това във Франция за втори ден регистрират рекордните над 18 хил. новозаразени. От събота градовете
Лион, Лил, Гренобъл и Сент Етиен ще станат зони на максимална сигурност – за каквито по-рано бяха обявени Париж и
Марсилия. Във Великобритания здравният министър Мат Ханкок предупреди, че страната е изправена пред „опасен
момент“, след като бяха регистрирани 17 540 нови случая на COVID-19 за едно денонощие.
Пазарите бяха подкрепени от оптимистичните прогнози за печалба на няколко компании.
Aкциите на датската бижутерийна компания Pandora скочиха с 14,20%, докато тези на германския онлайн магазин за дрехи
Zalando поскъпнаха с 3,40%, след като двете фирми повишиха прогнозите си за печалба за 2020 г. на фона на силно
представяне през третото тримесечие.
Като цяло обаче компаниите от STOXX 600 се очаква да отчетат спад не печалбите от 38% през третото тримесечие, сочат
данни на Refinativ.
Ръст в САЩ
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха повишения в четвъртък на фона на коментари на
председателя на Камарата на представителите Нанси Пелоси и президента Доналд Тръмп, който подкрепиха надеждите
за договаряне на нов пакет от икономически стимули в САщ, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones напредна с 122,05 пункта, или 0,43%, до 28 425,51 пункта, достигайки най-високото си
ниво от началото на месеца. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 отчете ръст от 27,38 пункта, или 0,8%, до
3 446,83 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши с 56,38 пункта, или 0,5%, до 11 420,98
пункта.
Пелоси заяви пред репортери, че не може да има самостоятелен пакет от стимули за авиационна индустрия, ако той не е
част от по-голям договор. Така тя на практика отхвърли предложението на Доналд Тръмп, който по-рано призова Конгреса
одобри финансова помощ за авиационния сектор в размер на 25 млрд. долара, както и подкрепа за малкия бизнес в
размер на 135 млрд. долара.
Същевременно с това самият Тръмп заяви пред Фокс, че неговата администрация и демократите са започнали да водят
„продуктивни разговори“.
„Ще видим дали ще има сделка преди изборите. Това би било благоприятен резултат. Ако обаче няма напредък може да
видим нов спад на пазарите като този, на който станахме свидетели във вторник“, коментира Грегъри Фаранело от
AmeriVet Securities.
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На пазарите се отразиха и данните за пазара на труда в САЩ. Броят на заявленията за помощ при безработица достигна
840 хил. през седмицата, приключила на 3 октомври. Този резултат е над очакваните от икономистите, анкетирани от Dow
Jones, 825 хил. заявления.
Ръст в Азия
Азиатските борсови индекси отчетоха предимно повишения в първия ден на търговия в континентален Китай след
празничните дни в страната, предаде Маркетоуч.
Фокуса на пазарите отново бяха преговорите за фискални стимули в САЩ.
„Постоянните обрати в дискусията за фискалните стимули в САЩ не вдъхват трайно доверие. Несигурността около
президентските избори на 3 ноември вероятно ще продължи не само до самият изборен ден, но и след това“, се бележка
до инвеститори на Mizuho Bank.
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 27,38 пункта, или 0,12%, до 23 619,69 пункта.
В Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 54,02 пункта, или 1,68%, до 3 727,08 пункта, докато по-малкият
показател Shenzhen Composite отчете ръст от 66,42 пункта, или 3,09%, до 2 215,96 пункта. Хонконгският показател Hang
Seng записа спад от 74,22 пункта, или 0,31%, до 24 119,13 пункта
Южнокорейският индекс Kospi се повиши с 5,02 пункта, или 0,21%, до 2 391,96 пункта.
Австралийският показател ASX 200 остана почти без промяна, записвайки минимален ръст от 0,2 пункта до 6 102,2 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX
отчете ръст от 0,69 пункта, или 0,16%, до 422,34 пункта. BGBX40 се повиши с 0,11 пункта, или 0,11%, до 96,05 пункта. BGTR30
напредна с 1,93 пункта, или 0,41%, до 477,34 пункта. BGREIT добави 0,42 пункта към стойността си, или 0,31%, достигайки
ниво от 135,72 пункта.
БНТ
√ Затягат противоепидемичния контрол над заведенията в Благоевград
Масови проверки в заведенията в Благоевград започват от днес. Служители на общината ще следят стриктно спазват ли се
противоепидемичните мерки. Заповедта е на кмета Румен Томов и идва на фона на нарастващия брой заразени с COVID19 в Благоевград и в региона.
Проверките ще се извършват на базата на кметска заповед, която е изготвена въз основа на решение на кризисния щаб в
община Благоевград и посочва в какъв режим ще работят заведенията.
"Нощните клубове и дискотеки ще работят с 50% от местата, заведенията - кафета и ресторанти, със 75% от регистрираните
места", съобщи в "Денят започва" кметът на Благоевград Румен Томов.
По думите му проверките ще бъдат изненадващи - в различни сектори, в различни часове на деня. "Обръщам се към
управителите на заведенията да изпълняват заповедите, които сме пуснали", призова кметът.
Той уточни, че заразените в областния град са 20-25% от всички заразени в област Благоевград.
Bloomberg TV Bulgaria
√ Икономист: България вече си отваря вратата и за структурен дефицит
Предложените промени в Закона за публичните финанси отварят вратата, освен за цикличен и за структурен дефицит,
заяви икономистът и преподавател в УНСС Щерю Ножаров в предаването “Клуб Investor” с водещ Ивайло Лаков.
По думите на госта промените в Закона за публичните финанси отварят една вратичка, която трудно може да се свърже
само с пандемията от коронавирус, тъй като тя ще отшуми, а законът е статичен. По същество промените могат да бъдат
приети в две части с една обща насоченост – структурния бюджетен дефицит.
„Когато говорим за структурния бюджетен дефицит говорим за по-сериозен проблем в икономиката, като
продължителна рецесия или промяна във фискалните правила“.
Дефицитът, като сбор от структурен и цикличен, би трябвали да бъде разгледан в контекста на общия държавен дълг, тоест
имаме, една граница от 3%, а от друга страна дълг с натрупване до 60%.
Сега България дава сигнал за промяна във фискалната си политика, която доскоро беше много консервативна и новата ще
бъде свързана с някакъв финансов лост и натрупване на дълг.
Според Ножаров обаче не е толкова важно колко е висок дългът, а как са изразходвани средствата.
„Ако отиват за социални плащания, те в бъдеще няма да произведат ефект, който ще оттласне икономиката, а
просто ще погасят временни социални проблеми и ще бъдат антикризисни и антициклични. Ако отидат обаче за
стимулиране на икономическия растеж, всъщност в бъдеще те ще се мултиплицират и ще произведат положителен
резултат“.
„В България предложените промени сигнализират, че има проблеми във финансовата система, които предстои да се
решават, като нереформиран осигурителен стълб, нереформирана здравна каса, нереформиран бюджет на съдебната
система, финасирането на енергетиката“, заяви той.
Сигналите, които идват от бюджета и тези за данъчните промени - всички са със социална насоченост.
Ако зависи от него Ножаров би оставил ДОО и ДДС, осигурителните прагови и минималната заплата, на същита нива, но
би намалил корпоративния данък от 10 на 7%, като изчилси, че това би струвало на бюджета 739 млн, лв, не без да се
включват конпесационните ефекти, като намаляването на сивата иконоика.
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„Това трябва да се съчетаете с някакъв тип облекчение на амортизациите т.е. силно ускорени амортизации за
производства, които са с висока добавена стойност“.
Според госта повишаването на осигуровките, които са квазиданък, натоварва общата осигурителна тежест и стимулира
миграцията на средната класа, а това все повече влошава икономическия стълб и се налага още по-голямо увеличение на
осигуровките.
По отношение на Бюджет 2021 Ножаров заяви, че той показва, че Законът за публичните финанси се нуждае от много
строга ревизия, тъй като е изграден на много стар принцип, който се казва „Бюджет на база договорени позиции“, при
който програмите следват ведомствата, а не обратното, както е в повечето развити държави.
√ Европа все още не се нуждае от „Северен поток 2“
Пандемията, диверсифицираните доставки и новата политика относно изкопаемите горива поставят въпроси за
бъдещето на проекта
Германия няма да се нуждае от допълнителни газови потоци през този сезон, което дава на канцлера Ангела Меркел и
руския президент Владимир Путин още една причина да забавят спорния газопровод „Северен поток 2“.
След две топли зими и пандемията от коронавирус, търсенето на гориво, използвано за производство на топлинна и
електрическа енергия, намалява в целия континент, докато резервите са в изобилие. Цените на газа остават под 10годишните си средни стойности в началото на периода за пиково потребление, съобщава Bloomberg.
„Сега няма спешност за„ Северен поток 2 “, тъй като съществуващите тръбопроводи и втечнен природен газ трябва да
осигурят достатъчно газ за идните месеци“, каза Ричард Морнингстар, председател на основател на Глобалния енергиен
център на Атлантическия съвет и бивш посланик на САЩ в Европейския съюз.
Северен поток 2 ще се движи успоредно на съществуващ тръбопровод със същото име и ще удвои капацитета на маршрута
от Русия под Балтийско море до Германия. Меркел позволи изграждането му да продължи като търговски проект, който
ще засили доставките на гориво за тежката индустрия, включително BASF AG. Русия и Газпром започнаха да популяризират
връзката през 2012 г. САЩ се противопоставиха на тръбопровода от самото начало, заявявайки, че той ще задълбочи
зависимостта на Европа от енергийните доставки от Русия.

Кои страни са най-зависими от руския газ? Грагика: Bloomberg
Германия и Русия могат да отлагат разрешаването на въпроса, може би в продължение на месеци или години. Още преди
пандемията от коронавирус, енергийното търсене намаляваше след рекордно топлата зима. Националните блокади срещу
вируса допълнително удариха потреблението, което кара доставчиците на газ по целия свят да намалят доставките си.
По-широките пазарни условия също се измениха, откакто „Северен поток 2“ получи финансова подкрепа през 2017 г. САЩ
започнаха да изнасят втечнен природен газ през 2016 г. и доставяха все повече товари за Европа всяка година. Това добави
към производствения капацитет за втечнен природен газ, идващ от Катар до Алжир и Австралия. По-късно тази година
трябва да бъде открит нов тръбопровод от региона на Каспийско море през Турция към Италия. Тези мерки
диверсифицираха доставките на горива в Европа понижиха референтните цени в региона до половината от техния връх
през 2018 г.
„ЕС е добре снабден, както никога досега, а„ Газпром “определено става все по-слаб“, заяви Джонатан Ламб, старши
анализатор в петрола и газа в Wood & Company, чешка инвестиционна банка.
Политиката на изменението на климата също променя сметките за необходимостта на Северен поток 2. Когато
тръбопроводът беше планиран, природният газ беше широко разглеждан като гориво, което ще замести въглищата и ще
застане редом до вятърната и слънчевата енергия в енергийния микс на Европа. Оттогава цената на възобновяемите
енергийни източници спадна рязко, понижавайки примамливостта на изкопаемите горива. В същото време има
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нарастваща екологична опозиция срещу изграждането на нова газова инфраструктура, особено след като Европа се стреми
да намали нетните емисии на изкопаеми горива до нула до 2050 г.
Германия и Русия са най-заинтересованите страни от проекта, тъй като той ще увеличи доставките на газ и ще подобри
ликвидността в континенталните търговски центрове, в допълнение към генерирането на печалби за енергийните
компании в целия регион.
По-нататъшно забавяне дава време на пазарите да се адаптират към по-хладното време и въздействието на пандемията
върху търсенето на газ. Европа може да се справи без потоците от Северен поток 2 тази зима, но с по-нататъшното
икономически растеж може да се появи и търсене през следващите години в подкрепа на тръбопровода, според Жулиен
Хоарау, анализатор на газовия пазар в Engie EnergyScan. Засега се очаква търсенето на природен газ в Европа да остане без
особена промяна поне през следващите пет години, смятат от Международната енергийна агенция.

Търсенето на газ в Европа ще остане без промяна в следващите 5 години. Графика: Bloomberg
„Като цяло на пръв поглед няма физически риск, но по-нататъшното забавяне на доставката на„ Северен поток 2 “ няма да
бъде неутрално по отношение на цените на газ на едро в Европа“, каза Хоарау.
Cross.bg
√ "Пътна полиция" започва нова акция за контрол на товарните автомобили и автобуси
"Пътна полиция" започва нова специализирана полицейска операция за контрол на товарните автомобили и автобусите.
Акцията е под егидата на "Роудпол" и ще се проведе на територията на всички страни-членки на организацията. Това
съобщи инсп. Чавдар Кочев на брифинг на "Пътна полиция".
Проверките започват днес и ще продължат до 18 октомври.
"Ще се следи за спазване на времето за почивка, техническата изправност на автомобилите, документите на водачите и
транспортните средства", каза инсп. Кочев.
√ Лавров и Чавушоглу следят примирието в Нагорни Карабах
Министърът на външните работи на Турция Мевлют Чавушоглу и външния министър на Русия Сергей Лавров обсъдиха по
телефона ситуацията в зоната на нагорно-карабахския конфликт и примирието там. Според дипломатически източници,
Чавушоглу е поискал от Лавров да предупреди арменската страна за спазването на хуманитарно примирие.
Армения и Азербайджан в хода на вчерашните тристранни преговорите в Москва се договориха за временно прекратяване
на огъня в Нагорни Карабах. След влизането в сила на примирието, днес се предвижда враждуващите страни да започнат
обмен на пленници и загиналите в продължилите две седмици бойни действия за Нагорни Карабах.
Азербайджан заяви днес, че при обстрел на арменските сили по втория по големина град в страната са загинали девет
души, един ден след прекратяването на огъня между двете страни.
С последните жертви общият брой на азербайджанските цивилни, убити от арменци, нарасна до 41.
Договореното спиране на боевете, които бушуват от две седмици, влезе в сила по обяд в събота и беше одобрено от
министрите на външните работи на Армения и Азербайджан по време на преговори с посредничеството на Русия в Москва.
√ Започват есенните срещи на МВФ и Световната банка
От днес до 18 октомври ще се проведат есенните срещи на Международния валутен фонд и Световната банка. Очаква се
фокусът да е върху възстановяването на икономиките след избухването на пандемията от коронавирус. Заплахата от нова
дългова криза и зелените политики също ще бъдат акцент на конференцията във Вашингтон.
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За втори път срещите между двете посестрими, финансови организации - Международния валутен фонд и Световната
банка, ще бъдат виртуални заради пандемията от Covid-19.
В първия ден от важния форум основната тема ще бъде Африка, тъй като страните в този континент са сред най-бедните и
задлъжнели в света, което ги поставя начело на тревожни класации като най-проблемни в образованието,
здравеопaзването и шансовете за реализация в живота.
Новите икономически прогнози на Международния валутен фонд също се очакват по време на есенните срещи, като вече
управляващият директор Кристалина Георгиева анонсира, че те може да бъдат малко по-добри от пролетните, но са много
несигурни заради ситуацията, свързана с Covid-19.
По традиция в срещите във Вашингтон, макар сега и виртуално, участват представители на централните банки, водещи
икономисти, понякога и представители на политическия елит.
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Достойни пенсии - защо "не", кога "да": питайте и чуйте 8 министри;
в. Труд - Глобална атака срещу COVID-19 с БЦЖ-ваксина;
в. Телеграф - Бързият влак чака да мине товарния;
в. Монитор - Пандемията вдигна тройно покупките на злато;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа -Мерките в подкрепа на заведенията спасиха 70% от бранша и запазиха над 20 000 работни места;
в. 24 часа - Без лимит на направленията от джипитата за PCR тест;
в. Труд - С маска на ски лифтовете в Банско;
в. Труд -525 разследвания за корупция в страната;
в. Телеграф - Парламентът даде над 115 500 лв. за дезинфекция, МС - над 416 000 лв.;
в. Телеграф - Министърът на туризма предупреди: Само нашенци могат да спасят зимния сезон;
Монитор - Троен срив на доходността за трета пенсия;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Росен Плевнелиев, президент на България (2012 - 2017): Докато Радев повтаря, че Борисов и Гешев са мутри и
мафия, няма как инвеститорите да ни повярват и губим;
в. Труд - Д-р Николай Николов, член на Централната избирателна комисия (ЦИК), пред "Труд": Честните избори в
България са мисия възможна;
в. Телеграф - Гергана Николова, GP, член на управителния съвет на БЛС: Работим с удължено кабинетно време заради
скока на болните;
в. Монитор - Шефът на историческия музей в Средец Красимира Костова: Обецата е от 358 г., изпусната в банята при
земетресението;
Водещи анализи
в. 24 часа - Резолюцията подложи динена кора на опозицията;
в. Труд - Какво всъщност разбираме от ТВ дебати?;
в. Телеграф - До тоалетната със заповед;
в. Монитор - Слободия и популизъм.
√ Предстоящи събития в страната на 12 октомври
София
От 14.00 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще удостои с Почетния знак на държавния глава изявения
представител на българската музикална култура Цветанка Варимезова.
От 11.00 часа в зала „Проф. Марин Дринов" на БАН ицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде гост на тържественото
събрание по случай 151-ата годишнина на Българската академия на науките.
От 7.35 часа на един от изходите на столицата „Пътна полиция" ще даде брифинг по повод започваща
специализирана полицейска операция.
От 12.00 часа в Гранд Хотел София ще се проведе пресконференция със специалния гост на 24-тия Международен
филмов фестивал „София филм фест Есен 2020" Вацлав Мархоул.
От 14.00 ч. в Софийски градски съд Цветан Цветанов и представители на ПП „Републиканци за България" ще внесат
документи за регистрация на партията.
От 15.00 часа в София Хотел Балкан ще се проведе международна конференция за свободата на медиите в
България.
От 18.15 ч. от Съдебната палата ще се проведе мирно шествие до сградата на Европейската комисия, където ще се
внесе декларация с искания за прекратяване на конфликта в района на Нагорни Карабах (Арцах).
От 19.00 часа в зала „България" ще се състои концерт на Шломо Минц и Софийската филхармония с музиката на
Моцарт и Симфония №3 „Шотландска" на Менделсон.
От 19.30 часа в Унгарския културен институт ще бъде представен спектакълът „Многоклетка".
***
Балчик
От 11.00 часа в Културен център „Двореца" ще се състои концерт-спектакъл за деца под надслов „Музиката и
книгите".
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***
Бургас
От 13.00 до 14.30 часа пред сградата на Общината доброволци на Български младежки червен кръст ще раздават
информационни материали за донорството и трансплантацията като инициатива по Националната програма за
насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България 2019 - 2023 г.
От 17.30 часа в Бургаския свободен университет ще се проведе среща на тема „В помощ на бизнеса след кризата
COVID-19".
От 18.00 часа в Дома на писателя ще се проведе Вечер на бургаската проза с участието на актьора Диян Русев в
рамките на Есенни литературни празници.
***
Варна
От 18.30 часа във ФКЦ-Варна ще се проведе представянето на биографичната книга „Георги Парцалев. Хамлет от
град Левски" и прожекция на пълнометражния документален филм „Рицарят на смеха" от журналиста Георги
Тошев.
***
Видин
От 10.00 часа по повод Деня на българската община - 12 октомври Община Видин ще пусне отворени телефонни
линии, на които граждани ще могат да задават въпроси на заместник кметовете и секретаря на Общината.
От 11.00 часа в хотел „Нептун" ще се проведе откриваща пресконференция по проект „Детски образователен пакет
за превенция на риска от кризи C.A.R.E", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния-България.
***
Пазарджик./ с. Црънча
От 14.00 часа в с. Црънча Съвместното командване на специалните операции ще дари 100 куб. м дърва за огрев
на нуждаещите се семейства от селото.
***
Разград
От 8.30 часа в партерното фоайе на Общината кметът Денчо Бояджиев ще отправи поздрав към служителите на
Община Разград по повод Деня на българската община. В 11.00 часа ще се състои Тържествена сесия на Общинския
съвет.
От 13.00 часа пред Етнографския музей ще бъдат положени венци и цветя на паметната плоча на първия
разградски кмет Георги Попов.
От 15.00 часа от площад „Независимост" ще започне колоездачна обиколка на обновени с европейски средства
обекти в града.
***
Самоков
От 17.00 часа на площад „Захарий Зограф" ще се състои концерт на Гвардейския представителен духов оркестър и
Представителния ансамбъл на Въоръжените сили.
***
Стара Загора
От 18.00 часа в Регионална библиотека „Захарий Княжески" ще бъде открита изложбата „Метаморфози" с
комикси, графики и илюстрации на братя Емилиян и Станимир Вълеви.
От 19.00 часа в Регионална библиотека „Захарий Княжески" ще бъде открита Есенната детска изложба на ателие
„Витроартис" с ръководител Росица Бъркачева.
***
Търговище
От 18.00 часа в Драматичния театър ще се състои концертът „Вечер на ансамблите от Североизтока".
***
Чирпан
От 11.30 часа в Общината ще се проведе пресконференция с участието на кмета Ивайло Крачолов, заместникпредседателя на Народното събрание Емил Христов и Пламен Йорданов, областен координатор на ПП ГЕРБ - Стара
Загора.

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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