Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
БТВ
√ Васил Велев: Трябва да има лесни за администриране схеми за подкрепа на бизнеса в коронакризата
Необходими са плащания пропорционално на загубените обороти, смята той
При такива ситуации като пандемията и затваряне на заведения трябва се предприемат спешни действия, лесни за
администриране схеми за подкрепа на бизнеса. Това каза Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния
капитал.
Според него не е достатъчна само мярката "60/40" и тази на Икономическото министерство по програма
„Конкурентоспособност“. Трябва да има плащания пропорционално на загубените обороти, смята той.
"За догодина са предвидени около 300 милиона лв., които ще послужат за разплащания за последните месеца от тази
година, в проектобюджета е записано това. След разходи за въоръжаване, след социални плащания за деца в заможни
семейства, след увеличаване на заплатата на държавната администрация, е бизнесът. Пострадаха най-много здравни
заведения и бизнесът. Не са пострадали въоръжаването на страната и администрацията от кризата“, каза още Велев.
Той даде пример как се подпомага секторът в други европейски страни.
"Покриваш поне половината от оборота спрямо миналата година. Когато има спад на оборота, съответно разликите може
да се покрият", каза Велев.
Той засегна и въпроса за самоизолацията, като я нарече несериозна, защото според него трябва някой да карантинира и
да прецени трябва ли да се изолираш, за да може да ти даде и болничен.
Според Велев иначе всеки може да "срещне" вируса навън и да реши да се самоизолира за 10 дни.
Вижте целия разговор във видеото.
Frog News
√ Васил Велев: Бизнесът е пак на опашката в коронокризата, парите са за преворъжаване и администрацията
Хората от бизнеса пак са на опашката - след разходите за преовъръжаване, след увеличаване заплатите на
администрация и др. Все сектори, които не са пострадали от коронокризата. Пострада икономика, а не администрацията
и и хората във въоръжаването. Това заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал.
Мярката 60 на 40 се финансира от НОИ и Фонда за безработица и е в подкрепа на доходността на предприятията със
спаднали продажби. Сега работи добре. За догодина са планирали едва 300 млн., което ще стигне за разплащане за
последните месеци тази година, каза още той пред bTV.
Освен тази подкрепа, което е недостатъчна, по линия на министерството на икономиката има седем схеми, по които е
разплатена само една. Разплатени са по-малко от 200 млн. Много се закъсня поради сбъркан дизайн, посочи Велев.
Трябва да се предприемат плащания според загубените обороти, категоричен бе той.
В. Монитор
√ Васил Велев: В подкрепа на бизнеса са изплатени 200 млн. лв.
По линия на Министерството на икономиката и програма „Иновации и конкурентоспособност” има седем схеми в помощ
на бизнеса като само една от тях е разплатена. От планирани над 1 млрд. лв.са разплатени по-малко от 200 млн. лв. Това
заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в ефира на бТВ.
По думите му помощта за бранша е закъсняла, тъй като в подобни ситуации трябва да се предприемат спешни действия
като „ пропороционални на загубените обороти плащания или възстановяване на една втора от разликите в продажбите
спрямо миналата година”.
Според Велев дизайнът на мярката 60:40, която се финансира от фонда за безработица на Нациоаналния осигурителен
институт (НОИ) е в подкрепа на заетостта и доходите в предприятията с спад на обемите на продажбите, в началото е бил
сгрешен, но към момента работи сравнително добре В проектобюджета за следващата година обаче са предвидени едва
300 млн. по нея, които са крайно недостатъчни. Председателят на АИКБ бе катеричен, че за пореден път бизнесът е
оставен на заден план.
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Във връзка за предложението на ПП ГЕРБ за намаляване на ДДС от 20 на 9 % и за храната за вкъщи, той коментира, че
това е правилна антикрисна мярка, но би имала ефект, ако е налице оборот.
Припомняме, че по-рано днес вицепремиерът Томислав Дончев обяви, че България ще получи 18 млрд. по програмата за
възстановяване на Европейския съюз. В отговор на изказването на Дончев, шефът на АИКБ поясни, че въпросните
средства ще пристигнат у нас едва в края на следващата година.
„За да затварят определени бизнеси, трябва на момента да покриваш поне половината от спадналия им оборот”, настоя
Велев, като допълни, че е изключително важно да се изготвят единни протоколи за действие при установяване на болен
служител.
„Много е важно да не направим грешките от пролетта – спирането на трансграничния транспорт и възпрепятстването на
хората да стигнат до работните си места от КПП-та”, обобщи той.
Debati.bg
√ ЕКСКЛУЗИВНО Васил Велев: Вместо да се подпомага бизнесът, се дават пари на чиновниците
Васил Велев е изпълнителен директор на „Стара Планина Холд“ АД и председател на Управителния съвет на Асоциация
на индустриалния капитал в България. Роден е на 1 април 1959 г. През 1984 г. се дипломира във факултет „Автоматика“
на Техническия университет в София. През 2008 г. завършва магистратура в Икономическия университет във Варна,
специализирайки „Корпоративно развитие и управление“. В частния бизнес е от възникването му в най-новата ни
история като първоначално работи в сферите на управление на финансови активи, търговия, недвижими имоти и
машиностроене. Съучредител, а от 1999 г. изпълнителен директор на „Стара Планина Холд“ АД. Един от учредителите
на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Г-н Велев, влязохме вече във втората вълна на коронавируса. През последните месеци наблюдаваме, че се
дават видимо пари за пенсионери, за децата, администрация. Но какво се даде на бизнеса, на тези които на
практика произвеждат, за да има пари в хазната?
За жалост повечето мерки за подкрепа на бизнеса са в бъдеще време, освен мярката 60/40 на практика другите мерки
много се забавиха или още не са стартирали. Тези, които са по схемата за микро и малки предприятия от 3000 до 10 000
лева – там са 200 милиона, но не всички са разплатени, тъй като имаше недостиг на средства. Взе се решение, увеличиха
се средствата, но даже и тази първа мярка не е разплатена докрай. По някои от останалите още не е стартирало
изплащането, а по някои от мерките не е стартирало и набирането на проекти. Анонсирани са поне още шест, някои от
тях са готови, например за средните предприятия от 30 000 до 150 000 лева не е започнало разплащането тъй като още се
оценяват. Това е за подкрепа на ликвидността. Предстои да бъдат обявени още три мерки, които са готови на практика,
но не са обявени – за подкрепа на ликвидността в малки предприятия с над 500 000 продажби са заделени 78 милиона
лева, за колективни мерки за защита в условията на Ковид са заделени 78 милиона лева за малки и средни предприятия,
но още не е обявена мярката. Има още две по-далечни за цифровизация и енергийна ефективност – 100 милиона и за
иновации и технологична модернизация още 300. Това, което веднага може да се направи е заделените средства за
наддоговаряне за технологична модернизация на малки и средни предприятия- там са 68 милиона лева, класирани са
предприятия, но още не е започнало това наддоговаряне. Т. е от тези над 1 милиард лева, които чакат са разплатени
всъщност 15-тина процента.
Защо е това забавяне?
Поради недостиг на административен капацитет. Ние предупредихме, че така ще се получи, защото трябва да има лесни
правила и критерии, така, че автоматично да се определят правоимащите и да получават пари, а не да се правят дълги
оценки и класирания на 27 000 микро и малки предприятия. 27 000 проекта не са оценили в програма
„Конкурентоспособност” за цялото време на нейното съществуване откакто сме в Европейския съюз, че и преди това по
програма ФАР.
Доколкото разбирам самата процедура е доста тромава?
Със самата процедура колегите се простреляха в крака, ние ги предупреждавахме да се направи по друг начин. Сега
колкото и новото ръководство на министерството да ускоряват оборотите резултатът е такъв. Затова трябва се подбират
такива мерки, които да оставят парите при предприятията, а не да им се изземат и после да се преразпределят и
класират дълго време. Затова подкрепихме тази мярка за намаляване на ДДС за ресторантьорския бизнес, който е един
от най-силно пострадалите от тази криза, включително и при доставката на храна по домовете, което днес беше внесено
между двете четения на закона и вярваме ще бъде одобрено. Това е един пример как бързо може да се подкрепят
сектори като им се изземват по-малко средства, които са при тях. А не като им се изземат и после да се чака с месеци и
може и година докато им се окаже подкрепа. Разбира се тези, които са спрели изобщо работа не могат да се възползват
от тази мярка. Там трябва да се търсят други мерки. Виждаме какво се предприема в Европейския съюз. Само за ноември
Германия ще задели за малките и средните предприятия 10 милиарда евро, ако сравним с БВП за България това би
означавало 300 милиона евро за месец ноември, а ние имаме 300 милиона лева за цялата следваща година за подкрепа
на заетостта. При това по-голямата част от тях ще са за разплащания за месеците октомври, ноември и декември.Това са
големи разлики. За сметка на това се изливат пари за въоръжаване- бюджетът за следващата година е милиард и 700
милиона т.е ние ще достигнем търсените 2% разходи за въоръжаване от БВП, които трябваше да ги достигнем 2024
година. Ние ще преизпълним това, кому е нужно това и то на върха на кризата. Същото важи и за сектори, които
очевидно не са пострадали. Бюджетните заплати са увеличени 10% тази година на всички и с още до 30% на 35
администрации. Имаше многократно добавки в бюджета и увеличаване на заплатите в сферата на сигурността,
следващата година е планирано ново значително увеличаване. Сектор „Сигурност” у нас е префинансиран, ние имаме

2

най- големия дял от бюджетните разходи за сектор „Сигурност” за целия Европейски съюз. Същото важи и за
раздаването на добавки към пенсиите не на най-нуждаещите се. Например тези плащания по 50 лева на пенсионер нито
се дават според това кой има най-голям принос в осигурителната система, нито на тези, които имат най-голяма нужда.
Ако е еднократно добре, да си купят дезинфектантни, но вече колко месеца ще станат. Това е нефокусирано раздаване
на пари. Същото важи и за вдигането на минималната пенсия с 20%, а пък другите с 5%. А то всъщност всички ще бъдат
вдигнат с 5% от 1 юли и така излиза, че минималната ще се вдигне с 25%, а другите с 5. Това изкривява принципите на
осигурителната система, където трябва да се плащат пенсии според осигурителния принос. Същото важи и за тези детски
за богати семейства, които няма да ги усетят, а и не им трябват, но в същото време това увеличава разходите с 390
милиона лева, съответно и дефицитът за следващата година. Виждаме, че има едно несправедливо разпределение на
тежестта на кризата. Някои при криза стават по-богати на гърба на тези, които ще връщат заемите, с които първите са
станали по-богати. И на гърба на същите тези хора на гърба, на които заради спаднали продажби имат и спаднали
заплати, освен това много от тях са останали без работа. Над 110 000 са загубените работни места от февруари досега т.е
новоназначените са с 110 000 по-малко от освободените от работа, според данни на НСИ. Ние предлагаме бързи мерки,
които да подкрепят предприятията като не им взимат допълнително средства. Едно от тях е болничните- вторият и
третият ден да се поемат от НОИ, както беше преди време. Това на година ще остави около 200 милиона в
предприятията. Друга възможна подкрепа е таван на годишните разходи за плащанията на предприятията на таксата
„задължение към обществото”. Ние имаме най-скъпият ток за индустрията в целия ЕС, така ще продължи явно и
догодина. Затова предлагаме да има таван на тези постоянни такси, ако платиш 150 000 да спреш за плащаш до края на
годината. Затова са необходими около 100 милиона, за да се подкрепи индустрията.
В много сектори алармират за очаквани фалити. Казвате колко са останали без работа, но имате ли данни
каква част от предприятията са пострадали и колко се очаква да бъдат засегнати от тази „втора вълна”?
Такива данни ще има на един по-късен етап, защото фалитът е дълга процедура.
Или поне колко са спрели да работят в момента, макар и временно?
Индустрията беше започнала да се възстановява. Най-ниската точка се достигна през май. Юни, юли и август имаше ръст
в продажбите, но при това ново избухване на вълната вероятно тази тенденция ще бъде спряна и трендът ще се обърне
обратно надолу. Затова е важно да не се допускат грешките от пролетта. Тези блокади с КПП-та на областните центрове и
затрудняване на достъпа на хората до работните места, блокирането на трансграничните товарни превози не трябва да
се допуска. Защото българската икономика е отворена. Над 50% и износа, и вноса отнесени към БВП купуваме и
продаваме към Западна Европа, за всичко това ни трябват отворени граници.
Как ще коментирате новите мерки - за затваряне на нощните клубове, за готвения вечерен час на
заведенията и ограничаването на броя на присъстващите на конференции и събития, каквито се
организират за различни браншове?
Виждаме, че всичко това се прави и в другите страни, дано да има някакъв смисъл от това. Но това, което виждаме, че се
прави в другите страни е, че веднага се компенсират щетите за тези, на които им се забранява да работят т.е втората част
е тази, която у нас някак си отсъства. Затваряме нощните заведения, но как компенсираме работещите в тях и не само в
тях, защото има и външни услуги- артисти, охрана. При затваряне те също остават без работа. Самите предприятия освен
разходите за заплати имат и други постоянни разходи, които като няма приходи, няма как да се поемат т.е това е, което
при нас липсва. При затваряне на нещо в някакъв сектор, веднага трябва да се компенсира. А не след две три години,
когато някои няма да ги има.
Канал 3
√ "Най-неправилният бюджет" срещу "Наистина антикризисен бюджет". Синдикати и работодатели в спор
Васил Велев и Пламен Димитров в сблъсък за бюджета
Най-неправилният бюджет за последните 20 години ще имаме следващата година според председателя на АИКБ Васил
Велев. Лидерът на КНСБ Пламен Димитров му опонира, че това е наистина антикризисен бюджет с 52 млрд. лева в
разходната част. Двамата сблъскаха аргументи в "Беновска пита" по Канал 3.
Велев критикува бюджета за отбрана, като отбеляза, че "не му е сега времето да се въоръжаваме" и нарече разхода
"грешни пари". Той разкритикува и "помощи за богати хора", визирайки детските и помощите за пенсионери без
подоходен критерий. "Насърчават се неизрядните към фиска и мързеливите."
Според Васил Велев ликвидни средства са получили само малките и микропредприятията. Той категорично се
противопостави на тезата, че не се мисли за малкия бизнес.
Според Пламен Димитров над 52 млрд лева в разходната част означават антикризисен бюджет, а заложеният дефицит е
нужен и е на място. Димитров отбеляза, че и другите страни теглят заеми. "Дългът е нужен и е факт, че всички ще го
плащаме, но друг начин няма." Той напомни, че за първи път се дават 820 млн. лева за образование и 680 млн. лева за
здраве. Той приветства факта, че 2.3 милиарда отиват в социалната сфера.
Васил Велев изрази позиция, че администрацията получава облаги, а пострадалите бизнеси не получават. "Тези, които
добавят стойност не получават нищо." Димитров възрази, че не е редно администрацията да се посочва в негативен
уклон, защото и те са засегнати, и те плащат данъци.
Мерките за подкрепа на икономиката се забавиха, но се разчита много на плана за възстановяване, смята Пламен
Димитров.
Васил Велев повтори тезата на неговата организация, че у нас се плаща най-скъпият промишлен ток в целия ЕС и посочи
БЕХ като виновник за това.
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За повече информация вижте видеото.
В. Стандарт
√ Велев към властта: Подкрепете бизнеса, не мързеливите
Работодатели и синдикати влязоха в поредния остър конфликт, този път за бюджет 2021. Председателят на АИКБ Васил
Велев бе изключително остър към разчетите за хазнага и кръстоса шпаги с лидера на КНСБ Пламен Димитров, който
защити властта като заяви, че това е антикризисен бюджет.
Основното възражение на Велев бе, че се толерират неизрядни към фиска и мързеливите, а бизнесите, които създават
така чаканата от правителството добавена стойност, не получават дотатъчно. Подкрепа са получили само за малките и
микрофирмите. Това обаче не кореспондира с помощта, която редица големи фирми получила по схевата 60/40.
Средните фирми също вече подадоха докумевти за финансова подкрепа. Според Велев наливали се пари в
администрацията, която остава нереформирана. Той се противопостави на даването на пари на калпак за пенсионери и
детски помощи като определи част от тях като помощи за богати хора.
Според Димитров 52 млрд. лева в разходната част бюджета са приемливи, всички държави трупат дългове. Припомни, че
за първи път се дават 820 млн. лева за образование и 680 млн. лева за здраве. Той приветства и факта, че 2.3 милиарда
отиват в социалната сфера. Той се съгласи, че мерките за подкрепа на икономиката са се забавили, но каза, че сега се
разчита много на плана за възстановяване.
Bulgaria ON AIR
√ Експерти за Бюджет 2021: Хаотичен и предизборен
Коментар на Мика Зайкова и Добрин Иванов от АИКБ в "Денят ON AIR"
Финансовият експерт Мика Зайкова заяви в студиото на "Денят ON AIR", че държавният бюджет за 2021 г. е хаотичен. По
думите ѝ в години на криза разходите се редуцират, а в случая при нас е точно обратното.
Според изпълнителния директор на АИКБ Добрин Иванов, Бюджет 2021 е по-скоро предизборен и по-малко
антикризисен.
"Има предложения, които ще задълбочат кризата - повишаването на минималната работна заплата, повишаването на
минималните осигурителни прагове. В период на криза приходите от продажби намаляват, а се увеличават разходите за
труд, което задълбочава кризата", заяви той пред Bulgaria ON AIR.
"Поне 5 години ще ни трябват, за да излезем от кризата. Важното е дали ще можеш да произведеш толкова продукция,
да я продадеш, да реализираш печалба и да захраниш този бюджет и дефицитът да намалява, защото той се пълни с
дълг", посочи на свой ред Мика Зайкова.
Добрин Иванов обаче не се съгласи с нея и изтъкна, че в години на криза публичните разходи трябва да се увеличават, за
да намалят удара от кризата. Голяма част от увеличените разходи от 52 млрд. лв. са в социална и пенсионна
политика. Нямаме инвестиционни политики, които да гарантират омекотяване на икономическата криза, смята той.
"Публичните инвестиции ще играят основна роля. Ние имаме ръст на БВП, който се дължи на приходите от европейските
фондове. Имаме 2 пера - публични инвестиции и еврофондове. Те трябва да раждат добавена стойност", настоя Зайкова.
Финансовият експерт подчерта, че не е важно колко е дългът, важното било дали ще можеш да го обслужиш.
"Неслучайно хората искат дигитална икономика, зелена икономика, роботизация. Това означава да имаме стоки и услуги
с висока добавена стойност. Нямаме инвестиции, нямаме износ...", коментира още тя.
Иванов пък не отрече твърдението, че държавата влиза в дългова спирала и даде пример с Гърция, като по думите му
влизаме в същия сценарий.
"Много се забавихме с мерките. Трудно ги изработихме, много трудно ги приехме. До бизнеса са стигнали само 20-30%
от обещаните пари. Мярката "60/40" е единствената работеща", обясни изпълнителният директор на АИКБ, но посочи
пропуските в "60/40"
"Ако има второ затваряне, това ще доведе до серия от фалити в цели сектори и стотици хиляди безработни на пазара на
труда", предупреди той.
Гледайте целия разговор във видеото.
Канал 3
√ Ваня Григорова: Управляващите нямат желание да водят диалог със социалните партньори относно бюджета
Доц. Теодор Дечев: Голямата въпросителна е как ще се отрази ставащото в момента на БВП "
Управляващите нямат желание да водят диалог със социалните партньори относно бюджета", това заяви в предаването
"Денят на живо с Наделина Анева" Ваня Григорова, икономически съветник в КТ „Подкрепа”.
"Увеличението на минималната работна заплата и други социални придобивки са задължителни", категорична бе тя.
"Бюджетът е предизборен. Трябва да се подсили здравната система, но това не се вижда и трудно може да се направи,
когато болниците са търговски дружества", допълни още Григорова.
"Рискът е да се замрази минималната работна заплата. Нека всички партии се замислят, че идват избори", заключи Ваня
Григорова.
"Дадохме препоръки, дано някой да им е обърнал внимание, но реално в бюджета има неща, които пораждат
недоумения", това пък каза доц. Теодор Дечев, директор „Индустриални политики“ в АИКБ.
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"Не знаем какво да го правим бюджета, защото е приет в една необичайна обстановка", допълни той.
"Голямата въпросителна е как ще се отрази ставащото в момента на БВП, ясно е, че ще се отрази негативно, но с колко е
въпросът", каза още доц. Дечев.
"Средствата, които бяха отделени по мярката 60 на 40, не бяха усвоени", добави още той.
За повече информация вижте видеото.

Важни обществено-икономически и политически теми
БНТ
√ Деница Сачева: Социалното министерство разработва нова мярка в подкрепа на бизнеса
"Това, което ние правим в момента, е да разработваме мерки, заедно с колегите от ОП "Развитие на човешките ресурси".
Имаме готовност за всички бизнеси, не само за заведенията, да предложим в рамките на следващите 2 до 3 седмици
нова мярка, която да бъде с възможност да се плаща директно на работниците и служителите в затворени бизнеси, да се
плаща два пъти минималното обезщетение за безработица на ден - т.е. 24 лв. на ден за всеки работен ден, в който
принудително е трябвало да бъде затворен бизнеса. Това заяви вицепремиерът Деница Сачева в студиото на "Денят
започва с Георги Любенов".
Тази мярка в момента се разработва и консултира с ЕК. Предстои да бъде консултирана със социалните партньори.
Сачева заяви, че държавата ще продължи да инвестира в здравеопазване, като вече се мисли и за подкрепа на лекарите
от доболничната помощ и джипитата.
"По отношение на здравеопазването мисля, че въобще няма нужда да коментираме дали има нужда от инвестиции или
не. Всички държави в момента укрепват именно здравните си системи и това, което ние правим, е на първо място да
инвестираме в самите лекари и в самите медицински сестри, в медицинския персонал, който е зает в на първа линия.
Само през ОП "Развитие на човешките ресурси", която минава през нашето министерство, досега 120 млн. лв. са
отделени за 1000 лв., които се дават на първа линия, а предстои да дадем още 40 млн. 145 млн. почти са отделени пък от
оперативната програма в МРРБ за техника и апаратура. Никой не може да отрече, че това е нужно и необходимо. Това,
което още не сме направили и има нужда да бъде направено е да подсилим именно първичната помощ и да дадем
повече средства на общопрактикуващите лекари.
Според нея 30% увеличение за всички, които са на първа линия, е от изключителна важност не само за самите тях, но и за
нас, за да можем да бъдем по-добре обслужвани като хора, ако се наложи.
Според социалния министър Бюджет 2021 е балансиран, като средствата са разумно разпределени по отделните пера, с
нисък дефицит.
"Бюджет с дефицит, но той е малък, на фона на останалите европейски държави. И все пак ние сме втори по най-нисък
дефицит след Естония. Същото се отнася и за дълга. Ние все още не сме достигнали двуцифрените числа на дефицит и
дългове, които имат много други държави, включително и безработицата все още се движим доста добре. Ние в момента
правим много разумни крачки и в никакъв случай не може да се каже, че разхищаваме пари, хвърляме пари или правим
нещо, което е неразумно. Виждате, че бюджета се опитва да бъде балансиран, като разбира се, дава превес именно на
инвестициите в семействата и домакинствата. 1 млрд. и 600 млн. отиват за семейства и домакинства, а около 600 млн.
отиват в бизнеса. Само по мярката 60/40 са отделени 300 млн. за следващата година. Но имаме готовност тази сума да
бъде увеличена , ако се наложи."
Деница Сачева не се съгласи с опозицията, която твърди, че Бюджет 2021 е популистки и свързан с предстоящите избори.
"Какво популистко или предизборно или ненужно виждате в това, че почти 73 млн. са отделени за семействата, чиито
деца ще учат дистанционно и които имат ниски доходи. Какво има в това да се направят универсални детски добавки,
когато всяко семейство има нужда от допълнителни пари, за да може отглежда децата си. В това няма нищо популистко в
това.
Бюджетът има връзка с изборите, но с изборите през 2017 г. Защото тогава ние обещахме и управлението влезе с такива
обещания - 300 лв. минимална пенсия, 650 лв. минимална заплата. Обещахме ръст на доходите, обещахме двойно
увеличение на учителските заплати. Ние просто изпълняваме нашите обещания. Така че този бюджет не е предизборен,
той е следизборен. Просто това, което е обещано, е управленската програма, с която сме влезли, това е управленската
програма, която изпълняваме", каза още Деница Сачева.
√ Доц. Спасков: Важно е да има един координационен център, който да препраща пациентите където има свободни
места
"Проблемите не са от вчера и от днес. Те са много от отдавна, само че преди не говорихме, че са свързани с COVID. Сега
COVID извади тези проблеми на показ", каза в студиото на "Денят започва" бившият директор на Пирогов доц. д-р Спас
Спасков.
Координацията между лечебните заведения е проблем, поставян още от 90-те години. Тогава решението е било тази
координация да се извършва от Бърза помощ, тъй като там постъпва искането за търсене на медицинска помощ.
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"Важно е да има един координационен център, който да може да препраща пациентите точно там, където има
свободни места. А свободни места при всяка положение има, майки предвид, че много рано, още в началото на
пандемията, бяха определени много голям брой места където да бъдат лекувани тези пациенти. Сега в момента
има леко неравновесие на ползването на тези места."
Доц. Спасков уточни, че когато се говори за легла в здравеопазвнането се говори за целия комплекс на медицинското
обслужване. Леглата ориентират за обема дейност. Разкриването на легла означава тотално осигуряване на пациентите с
медицинска помощ.
"Аз съм сигурен, че има кой да лекува", категоричен беше лекарят.
Той обясни, че проблемът с напускащите млади лекари съществува от повече от 20 години.
√ Какви са условията да започнеш бизнес по време на пандемия?
По време на пандемия не са малко смелите българи, които решават да започнат собствен бизнес. Различни мерки по
Закона за насърчаване на заетостта могат да помогнат с финансов ресурс и обучение при започването на стопанска
дейност.
В край на април Мария Чолакова решава да започне собствен бизнес – създаване на он лайн съдържание. Пандемията не
я плаши и търси съдействие от Ангенцията по заетостта.
"Приготвих всички документи, направих бизнес план, но от бюрото по труда и от агенцията по заетостта
единственото, което направиха, е да ме прехвърлят от инстанция на инстанция", каза Мария Чолакова.
Така след множество телефонни разговори Мария се отказва от възможността за държавно подпомагане.
"Реших, че ще започна бизнес сама без тези допълнителни средства. Много разчитах наистина на тези 4 000 лв.,
които се отпускат тъй като щях да закупя техника, офис оборудване, наем, щях да наема пространство, но това
така и не се случи.
БНТ: Услугите на бюрото по труда ползвали ли сте в този период?
"Не. Не съм била регистрирана в бюрото по труда", каза Мария Чолакова.
Точно регистрацията в бюрото по труда обаче е първото задължително условие да се ползва държавно подпомагане по
Закона за насърчаване на заетостта по чл.47 и 49. И остава неясно защо от институциите не са обяснили това на младата
жена. Нещо повече - ако безработното лице има идея за собствен бизнес, по двете мерки може да получи различни
суми.
В първия случай – НОИ изплаща накуп всички дължими обезщетения за безработица. Във втория могат да бъдат
възстановени разходи до 4 хиляди лева. При одобрение се подписва тристранен договор.
"Лицата, когато искат да започнат такава самостоятелна дейност да потърсят консултация с трудов посредник
в бюрата по труда, където са регистрирани, добре да прочетат договора, защото те имат права и задължения",
съветва Даниела Пирянкова – експерт – Агенция по заетостта Пловдив - от 2 октомври.
Освен финансови средства кандидат-предприемачите могат да получат и ваучери за обучение и преквалафикация. За
срока на договора бюрото по труда осъществява надзор върху дейността им.
√ Балотаж в Молдова: Без победител в първия тур на президентския вот
В Молдова ще има балотаж - това показват резултатите от първия кръг на президентските избори, който се проведе
вчера.
За кандидата на опозиционната проевропейска Партия на действието и солидарността Майя Санду са гласували 35,6% от
избирателите. След нея се нарежда действащият държавен глава - Игор Додон, с малко над 33 на сто. Данните са на
Централната избирателна комисия при обработени 99% от протоколите. Изборите в страната са признати за легитимни,
защото избирателната активност надхвърля 33,3%.
Освен от твърдия електорат, сега двамата основни претенденти ще трябва да се борят и за гласовете на останалите
шестима претенденти, участващи във вота, коментират анализатори. Балотажът е насрочен за 15 ноември.
БНР
√ С 906 млн. лв. нараства стойността на кредитите, които са обект на частичен мораториум
С 906 милиона лева нараства общата стойност на кредитите, които са обект на частичен мораториум заради кризата от
Covid-19. Изменението е към септември спрямо юни, сочат данните на БНБ. В края на деветия месец на годината изтече
срокът за отсрочване на кредити, а към края на периода общата стойност на заемите, които временно не се изплащат
или се изплащат частично, е над 9 милиарда лева.
Спрямо август има минимално намаление на общата сума на отсрочените задължения – с 48 милиона лева, сочат още
данните на БНБ. Причините за спада са две – или от кредитополучатели, които доброволно са се отказали от
възможността за временен мораториум върху задълженията им, или заради такива отсрочвания, чиито период е
приключил.
Към септември брутният размер на необслужваните кредити и аванси надхвърля 5 милиарда и 800 милиона лева, което
прави 7,78 на сто от всички кредити и аванси в системата. Показателят бележи намаление спрямо август, когато
процентът е над осем.
И кредитите, и депозитите в системата продължават да растат, макар и с бавни темпове. Печалбата към края на
септември е малко над 700 милиона лева общо за системата при над един милиард и 200 милиона лева през същия
месец на предходната година.
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√ Земеделците подават заявления за компенсиране на загубите от природни бедствия
От днес започва прием на заявления за компенсиране на загубите на земеделците от природни бедствия през 2020 г.
Схемата за държавна помощ има бюджет от близо 5 млн. лева.
На подпомагане подлежат фермери, които притежават констативни протоколи за 100% унищожени площи със
земеделски култури вследствие на суша, измръзване, слана или градушка.
С парите ще се компенсират до 80% от разходите за отглеждане на фуражни и етеричномаслени култури, плодове и
зеленчуци. до 20 на сто ще е обезщетението за зърнено житни и бобови култури.
Земеделски производители, които не са застраховали площите си, ще разчитат на 50% от полагащата се помощ за
съответната култура, уточняват от Фонд „Земеделие“.
Документи се подават в областните дирекции на Фонда до 18 ноември, а парите ще бъдат изплатени до 18 декември.
√ Природният газ поскъпва с 14 на сто
Природният газ поскъпва от 1 ноември с 14 на сто, реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране.
Цените за ток и парно остават непроменени, обясниха от регулатора.
Постановеното увеличение на цената на природния газ за ноември е по-високо от предварителните разчети, които
направиха и регулатора, и "Булгаргаз", а това се дължи на продължаващото поскъпване на горивото на европейските
борси.
Тенденцията на газовите пазари посочи още преди десетина дни председателят на Комисията за енергийно и водно
регулиране.
Така, заради продължилото движение нагоре на борсовите цени, вместо с 9 на сто както се очакваше, през този месец
газът ще се продава с 14% по-скъпо.
Това увеличение на синьото гориво бе прогнозирано още през лятото и заложено предварително в цените на парното,
топлата вода и тока, които произвеждат топлофикациите и които вече се определят веднъж годишно от 1-ви юли.
Затова и сега тези цени няма да бъдат променени.
√ Президентските избори в САЩ - ще познаят ли социолозите този път
До изборите за президент на САЩ остава само ден. Очакванията са за много близки резултати между Доналд Тръмп и
Джо Байдън и вероятно оспорван изход. Както се убедихме през 2016 година, социолозите могат и да грешат.
Класически пример за грешки в допитванията е снимката, на която президентът Хари Труман държи усмихнат вестник със
заглавие „Дюи побеждава Труман“. Заглавието на „Чикаго Дейли Трибюн“ е резултат от заключения от допитванията, че
Томас Дюи печели изборите.
Грешката на социолозите през 1948 не е единствената. 2016-а е доказателство за това. След победата на Тръмп над
Хилъри Клинтън настъпи шок и работата на социолозите бе поставена под лупа.
През 2016-та Тръмп бе подценен. Мнозина усетиха изхода като нелогичен. Социолозите даваха предимство на Клинтън.
Какво се обърка тогава?
„През 2016-та допитванията от ключови щати – като Мичиган и Уисконсин, както и Пенсилвания и Северна Каролина до
известна степен, също и Флорида, дадоха подвеждащи оценки за това накъде се движи кампанията. Тези щати бяха
ключови за изхода от гласуването в избирателната колегия.”
Доктор У. Джоузеф Кембъл е професор по комуникация в Американския университет във Вашингтон и автор на книгата
„Провали при допитвания за американските президентски избори“.
„Едно от нещата, които открих, е, че при допитванията могат да се провалят на различни нива – могат да не познаят кой е
победителят, може да не предвидят победа с голям преднина. От друга страна – грешката в допитванията има тенденция
често да е и журналистическа грешка. Имам предвид, че журналистите почти винаги се ръководят от допитванията в
отразяването на президентски избори. Допитванията заемат централно място, що се отнася до разбиране на динамиката
на една кампания. Така, когато допитванията дадат на късо, се проваля и отразяването от страна на журналистите.”
В миналото в Америка е имало негативна представа за използване на допитванията в новини. Смятало се е, че
използването на такива данни измества традиционната роля на репортерите – да наблюдават от място това, което се
случва, да говорят лице в лице с избирателите. Дори видни журналисти са казвали, че се надяват социологическите
проучвания да са грешни. Това се променя преди около 10-15 години.
„Една от причините за това според мен е засиленият интерес към журналистиката, която си борави с данни. Имам
предвид онези журналисти, които приемат с отворени обятия както никога до сега данните от социологическите
проучвания и начина, по който се провеждат. Един от най-видните журналисти е Нейт Силвър, който стои зад блога FIVETHIRTY-EIGHT, сайт за анализи и прогнози, в който може да се открие неговия статистически модел за изхода от избори,
най-вече президентски избори. Моделът е базиран на допитвания. През 2008-а, когато Силвър за първи път пусна
модела си по време на президентски избори, позна изхода в 49 от 50-те щати. Четири години по-късно, през 2012 г., той
надмина себе си като позна изхода в 50-те щати. Това го превърна в нещо като звезда. Разбира се през 2016-а прогнозите
на Силвър бяха в грешната посока и той не успя да предвещае победата на Доналд Тръмп, но мисля, че успехите му през
2008 и 2012 допринесоха за спада в охулването срещу социолозите от страна на журналистите“, коментира Кембъл.
Сега използваме проучвания, но с едно наум. Какво трябва да имаме предвид през 2020?
„През 2020-а хората трябва да са бдителни, да са скептични спрямо допитванията. Не трябва да отхвърлят данните от
допитванията с лека ръка, но да имат едно наум: че е имало грешки и може отново да се стигне до грешки. Допитванията
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през първата част на есенната кампания бяха разнопосочни – някои предвиждаха близки резултати, други представяха
Байдън с убедителна преднина.“
Експертите съветват при боравене с проучване е да се вникне в методологията и извадката и да се знае, че за предимство
на даден кандидат може да се говори, когато преднината му е по-голяма от близо 2 пъти статистическата грешка. Не бива
да забравяме и онези, т. нар. „срамежливи“ съмишленици на Тръмп, които по една или друга причина не разкриват
предпочитанията си. Освен това, преднина в националните допитвания не е задължителна индикация за победа, тъй
като в Америка президентът се избира от електорална колегия, създадена по сложна система.
„По-важни от националните данни са тези в щатите „бойни полета“ – онези 8-10 щата, които ще дадат посоката на
електоралната колегия. Сред тях са Мичиган, Уисконсин, Пенсилвания, може би Охайо, определено Северна Каролина,
Флорида, Аризона, може би Айова и други“, уточнява специалистът.
Investor.bg
√ Пускат за движение отсечката от Южната дъга на София от "Тракия" до Герман
Участъкът с дължина 2,5 км ще е с временна организация и маркировка и през следващата година ще продължи
полагането на последния износващ слой асфалт
От 1 ноември, за улеснение на трафика през зимата се пуска движението в 2,5-километров участък от директното трасе
на Южната дъга на Софийския околовръстен път от връзката с магистрала „Тракия“ до пътен възел „Герман“.
Това съобщават от Агенцията „Пътна инфраструктура“.
Отсечката е част от реконструкцията на 6 км от Околовръстния път между кв. „Младост“ и магистрала „Тракия“.
Целта е да се улесни пътуването през предстоящите зимни месеци и да се повиши безопасността, посочват от Агенцията.
Движението се пуска с временна организация, временна пътна маркировка и през следващата година работата на обекта
ще продължи с полагане на последния износващ асфалтов пласт и изпълнението на всички довършителни работи.
В 2,5-километровия участък трафикът ще е в 3 ленти за движение във всяка посока, а при пътен възел „Лозен“ ще се
използват и локалните платна.
Разширението на над 6 км от Софийския околовръстен път в отсечката от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел
„Младост“ стартира през октомври м. г. Съществуващият двулентов път се реконструира в 6-лентов със средна
разделителна ивица, разделителни ивици между локалите и директното трасе, 2 локални платна и тротоари.
С новото трасе ще се осигури връзка между автомагистралите „Струма” и „Тракия”, ще се улесни транзитният трафик от
магистрала „Европа“ (София – Калотина) и връзката с граничните пунктове с Турция и Гърция. Инвестицията е за 142,7
млн. лв. с ДДС и е от републиканския бюджет.
Напредъкът по проекта е съгласно приетия график, като до момента са изпълнени 65% от предвидените дейности, отчита
Пътната агенция. Участъкът по договор трябва да е готов до края на 2021 г., но с темповете, с които строителите работят,
се очаква обектът да бъде завършен по-рано.
√ Здравният министър лично ще проверява Covid отделенията в София
Няма да има прошка за болници, които не разкриват максимален брой легла за COVID болни, твърди проф. Костадин
Ангелов
След като в понеделник се завръща на работа след прекарана карантина заради контакт със заразения с коронавирус
премиер Бойко Борисов, здравният министър Костадин Ангелов лично ще тръгне на проверки по болниците, за да се
увери, че е спазена заповедта му за разкриване на COVID отделения, които да са 10% от капацитета на даденото лечебно
заведение.
В интервю за bTV Ангелов изказа разочарованието си от действията на някои директори, които правели всичко възможно
да не допускат болни от коронавирус в управляваните от тях болници. Същевременно министърът предупреди, че ще е
абсолютно безкомпромисен към всички, които се опитват да заобикалят заповедта му.
"Лично ще правя проверки на болници, особено в София. Ако се налага, ще има допълнителни санкции за лечебните
заведения, които все още не са открили COVID отделения. Да ме чуят внимателно директорите на болници в София - щом
има лечебно заведение за активно лечение с разрешително за дейност и има заповед на министър за разкриване на 10%
от капацитета на болницата за болни от коронавирус, това трябва да бъде изпълнено. Всеки обича на хляба мекото и на
работата лекото, но сега не е времето", заяви Ангелов.
Припомняме, че по-рано през седмицата министърът на здравеопазването съобщи, че във ведомството се обсъждали
"промени в закона за налагане на санкции на лечебни заведения, които отказват да лекуват болни с COVID. Ангелов каза
общо, че се обсъжда наказанията да бъдат финансови, но е възможно и временно да се прекрати договорът на дадена
болница със Здравната каса. Конкретика засега не е известна и министърът не се ангажира със срок на въвеждането на
такива правила.
Днес министърът поясни, че няма как да се съгласи с директорите на болници, които казват, че лечебното заведение
няма дейност, след като е забранен плановият прием и плановите операции. По думите му всички неотложни и спешни
случаи се приемат, а лечението на психичните и онкологичните заболявания също не е спряно, както и ражданията.
"Може би някой да не иска да вкара в болница пациент с проблем с бенка, за да има избор на екип. Първо обаче ще
откриеш COVID отделение", каза още здравният министър, като подчерта, че от снощи в София проблем с болничните
легла няма, тъй като до полунощ са били разкрити допълнителни места.
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Ангелов ще поиска пред големите болници да бъдат изкарани фургони, където да се извършва тестване за коронавирус,
както и да се извършват прегледи на пациенти, които не могат да се срещнат с лекари по една или друга причина. "Не
мога да приема, че по телефона може да се лекува пациент", добави министърът.
√ Австралия за първи път от 5 месеца без нов случай на коронавирус
В петък австралийските власти предупредиха сънародниците си да не пътуват до САЩ поради опасността от
коронавируса
За първи път от близо пет месеца в Австралия не е установен нито един случай на местно заразяване с коронавирус за
денонощие, предаде Ройтерс, като се позова на здравните власти в страната.
В щата Виктория, където бяха регистрирани над 90 процента от 907-те смъртни случая, свързани с коронавируса в
страната, няма нито един нов заразен и нито един починал вече втори пореден ден.
Тъй като и в останалата част на Австралия също не е отчетен нито един случай на Covid-19, това е първият ден без местно
предаване на заразата от 9 юни насам, отбеляза здравният министър Грег Хънт.
Благодарности на всичките ни прекрасни здравни работници и най-вече на всички австралийци, написа Хънт в акаунта си
в Twitter.
Жителите на Мелбърн, столицата на щата Виктория, се радват на първия уикенд, в който кафенетата, ресторантите и
кръчмите отново посрещат клиенти.
Австралия успя да сведе броя на заразените с коронавирус до малко над 27 500 от началото на пандемията,
благодарение на това, че бързо затвори международните си граници, наложи ограничения за социална дистанция и
извърши широко тестване и проследяване.
В петък австралийските власти предупредиха сънародниците си да не пътуват до САЩ поради опасността от
коронавируса и от насилието при протестите там.
Bloomberg TV Bulgaria
√ Томислав Дончев: При по-сериозни мерки срещу Covid-19 трябва да се фокусираме върху рисковите групи
Вицепремиерът заяви, че всички българи, които са над 65 години и са карантинирани, при поискване ще получават
храна по домовете
Ако се предприемат по-сериозни мерки срещу разпространението на коронавируса, фокусът трябва да е върху рисковите
групи, коментира пред „Дарик радио“ вицепремиерът и член на Изпълнителна комисия на ПП ГЕРБ Томислав Дончев.
Той заяви, че всички българи, които са над 65 години и са карантинирани, при поискване ще получават храна по
домовете. Дончев заяви още, че на общинско ниво там, където е имало нужда, капацитетът на патронажа е бил усилен.
По думите му няма как всичко в България да бъде затворено, по примера на Франция. Вицепремиерът даде за пример
Германия и думите на канцлера Ангела Меркел, която обяви, че страната няма ресурс да се справи, ако бъде бъде
блокирана отново, както през март.
В отговор на въпрос кой е писал плана за възстановяване и устойчивост на България, Дончев заяви, че са го
изготвили експерти в Министерския съвет и Министерството на финансите.
Вчера вишепремиерът представи Националния план за възстановяване и устойчивост на България,
обединяващ проектите, които страната ни ще защити пред Брюксел по инструмента „Следващото поколение Европейски
съюз” и които ще бъдат финансирани от еврофондовете до 2027 година.
Планът е структуриран в четири стълба, но това не е финална версия на документа, уточни Томислав
Дончев. „Иновативна“, „Зелена“, „Свързана“ и „Справедлива“ България – така звучат имената на четирите стълба в
националния план за възстановяване и устойчивост, в който се разпределят 16,7 милиарда евро от следващата
многогодишна финансова рамки и 12,2 милиарда евро от инструмента „Следващото поколение Европейски съюз”. В
първия стълб основен акцент е върху образованието и науката, заяви той.
„Планът включва четири основни стълба. „Иновативна България“ с основна цел повишаване на
конкурентоспособността на българската икономика, трансформирането й в икономика, базирана на знанието и
интелигентния растеж. Вторият основен стълб е „Зелена България“. Тук ще бъде инвестирана най-значима част от
ресурсите на плана - 37 %. „Свързана България“ - с дял от 22 %. „Справедлива България“ - със специален фокус върху
социалното включване“.
По думите на Дончев енергийната ефективност, но не само саниране на сгради, е топ приоритетът в стълба „Зелена
България”. При „Свързаност“ – дигитална и физическа инфраструктура, както и по-екологичен транспорт. Учене през
целия живот, фокус върху уязвимите групи и електронизация са приоритетите в стълба „Справедлива България“.
В следващите два месеца всеки може да изпрати становището си по Националния план, за който е създаден и специален
интернет портал. "Един подобен документ не трябва да се превръща в миш-маш от исканията на всички. Трябва да има
ясна рамка", посочи вицепремиерът.
По Плана за възстановяване и устойчивост страната ни ще получи над 12 млрд. лв. безвъзмездно финансиране и до 9
млрд. лв. заемни средства.
По думите му това не са просто едни нови пари към оперативните програми, които трябва да усвоим – планът е уникална
възможност за огромни публични инвестиции там, където са основните нужди на България. Изпълнението предполага
всяка година да бъде инвестиран поне 2 млрд. лв. допълнителен публичен ресурс, което би удвоило обемът на
публичните инвестиции в страната, уточни още вицепремиерът. Според Дончев това е шанс за дигитална икономика,
икономика на знанието, на високата добавена стойност и на зелените технологии.
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√ МФ очаква дефицит в размер на 253,4 млн. лв. през октомври
Към края на септември във фискалния резерв има над 13 милиарда лева
Финансовото министерство очаква дефицит от 250 милиона лева на месечна база през октомври, става ясно от
прогнозите на ведомството, публикувани в петък.
На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към
октомври 2020 г. се очаква да бъде положително в размер на 618 млн. лв. или 0,5 % от прогнозния БВП.
Съпоставени със същия период на 2020 г., данъчните и неданъчните приходи по консолидираната фискална програма
към октомври 2020 г. се свиват с 410,9 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 404,7 млн. лева. През
десетия месец на годината са постъпили 250 милиона лева по-малко спрямо септември, което означава, че през месеца
на касова основа бюджетът е на минус, което веднага се отразява и на общото състояние на хазната.
Към края на септември във фискалния резерв има над 13 милиарда лева, което е значително подобрение спрямо месец
по-рано. Причината е, че там са постъпили средствата, набрани чрез дълговите емисии през септември на обща стойност
приблизително пет милиарда лева. Според предложената трета актуализация на бюджета за тази година, дефицитът в
края на годината ще надхвърли пет милиарда лева.
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.10.2020 г. от централния бюджет, възлиза
на 990,2 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси
на ЕС, заявяват от министерството.
√ Европейските правителства ще спасяват икономиките първо с грантове
Причината е, че грантовете са безвъзмездни, а все още няма яснота кога дълговете ще трябва да се приведат
отново в съответствие
На фона на опитите на Европейския съюз да разпредели средствата по своята програма за възстановяване на стойност
750 милиарда евро до следващата година някои от най-тежко засегнатите от пандемията страни се борят да установят
най-добрия начин, по който да поддържат финансите си, след като получат милиардите евро нови заеми, пише
Bloomberg.
Испания, Гърция и Португалия планират първоначално да се фокусират върху грантовете, които не трябва да бъдат
връщани обратно, докато чертаят начини как да получат достъп до заемите за 360 милиарда евро, които ЕС ще
предостави на страните членки като част от пакета стимули. Италия вече сигнализира, че ще изисква пълните 128
милиарда евро под формата на заеми, на които има право.
Икономистите и централните банкери насърчават ЕС да увеличи разходите си в опит да спаси икономиката. Блокът дори
отмени фискалните си цели поне до края на 2021 г. заради глобалната криза. Страните обаче остават предпазливи,
защото все още не е ясно кога те ще трябва да приведат дълговете си отново в съответствие.
“Грантовете трябва да бъдат изпълнени през първите три години, така че ние ще съсредоточим усилията си върху
инвестирането на тези безвъзмездни средства”, заяви испанският министър на икономиката Надя Калвино.

Италия и Испания са най-големите бенефициенти на европейския възстановителен фонд. Графика: Bloomberg
Колебанията относно незабавното използване на заемите идват в момент, в който безпрецедентните стимули увеличиха
нивата на дълга над общия брутен вътрешен продукт на страните от Южна Европа. Дългът на Италия може да се повиши
до 158% от БВП през тази година, далеч над 60-те процента, позволени спрямо правилата на блока. Очакванията са
дългът на Испания да достигне 120% от БВП до края на годината.
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В опит новите заеми да не се отразят на баланса ѝ Гърция, чийто дълг може да достигне 197% от БВП до края на годината,
се опитва да използва европейските средства, за да предложи финансови инициативи за частния сектор, включително
гаранции за евтини заеми за компаниите, твърдят представители на правителството, пожелали да запазят анонимност.
Португалия, чийто дълг се очаква да достигне 135% от БВП през следващата година, заяви, че смята да минимизира
употребата на заеми, тъй като това може да доведе до ръст на дълга.
Все още има голям стимул за тези страни да се възползват от заемите на ЕС, които могат да получат на рекордно ниски
лихвени проценти. Ако Италия се възползва от всички достъпни за нея заеми, Рим ще си спести около 1,4 милиарда евро
финансови разходи всяка година, сочат изчисления на Bloomberg.
Първо грантовете
“Въпреки че лихвите са ниски сега, финансовите условия могат да се влошат в бъдеще, ускорявайки употребата за
издадените от ЕС облигации”, заяви Реймънд Торес, икономист в испанския мозъчен тръст Funcas.
“В бъдеще в възможно различията да се увеличат между това, което страните могат да финансират с европейски заеми и
това, което могат да направят на пазара”, коментира Торес. “Има смисъл да се започне с грантове и след това да
последват заемите”, добавя той.
Някои страни вече изразиха нежелание да използват европейските заеми заради свързаните с тях изисквания. Брюксел
настоява правителствата да използват заемите и грантовете за определени, одобрени от блока проекти, като средствата
ще бъдат предоставени едва след достигането на определени етапи.
Имайки се предвид последната вълна на ограничения, които помрачават перспективата за бързо възстановяване през
следващата година, важността на подобни фондове е все по-голяма за ударените икономики в региона.
Европейските правителства към момента водят преговори с Европейския парламент относно някои детайли по плана,
което увеличава съмненията дали първата част от средствата може да бъде предоставена през първата половина на 2021
г., както е предвидено. Споразумение е необходимо за европейския бюджет и пакета стимули на стойност 1,8 трилиона
долара.
√ Работните места във Великобритания не са стабилни, а схемата за запазването им приключва
От 1 ноември се прилага друга програма, която изисква от компаниите и служителите им да поемат повече от
разходите
Програмата за запазване на работните места, въведена от британския финансов министър Риши Сунак за
предотвратяване на масови загуби на работни места, приключва днес, а възраждането на пандемията от коронавируса
оставя икономиката уязвима за нов шок, предава Bloomberg.
В разгара на първата вълна на заразата държавните субсидии за заплати защитиха почти 9 милиона работни места, а
разходите бяха огромни - над 40 милиарда паунда (52 милиарда долара) при последното броене.
Но от 1 ноември Схемата за запазване на работите места, ще бъде заменена от друга програма, която изисква от
компаниите и служителите им да поемат повече от разходите. Точно когато министър-председателят Борис Джонсън е
под натиск да наложи нова национална блокада, има опасения, че стотици хиляди работни места могат да бъдат
съкратени през зимата.
Перспективата за по-нататъшни трудности вероятно ще подтикне призивите за повече държавни разходи и заеми, за да
се увеличи заетостта, да се повиши социалната помощ и да се преквалифицират хората в най-засегнатите сектори.

Безработицата нарасва силно през лятото независимо от държавната подкрепа. Графика: Bloomberg
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Новата програма за подкрепа, представена миналата седмица, изисква служителите да работят поне 20% от часовете си,
за да получат помощи, а компаниите трябва да заплатят 5% от възнаграждението за часове, в който не е извършвана
дейност.
„Не мога просто да им измисля часове, за да им плащам, дори само 10 часа работа, когато нямам работа, защото нямам
търсене там“, заяви главният изпълнителен директор на Savvy Hotel Group Стивън Хескет пред Комитета по
икономически въпроси към Камарата на лордовете. Той определи бъдещето на фирмата, която управлява хотели в
Ливърпул и Честър в Северна Англия, като „невероятно мрачно“.
Съкращенията на работни места са се увеличили с най-голям темп през трите месеца до август. Тhe Resolution Foundation
изчислява, че безработицата е достигнала 7% през септември, което се равнява на около 2,4 милиона души.
Икономистите предупреждават, че безработицата в страната може да се насочи към нивата, наблюдавани за последно в
началото на 90-те години.
Перспективите за младите са особено лоши, като Тhe Resolution изчислява равнището на безработица сред 18-24годишните да достигне 20% към септември.
Само една трета от съкратените са успели да си намерят нова работа.
„След като загубите работата си, наистина е трудно да се върнете“, каза Катлийн Хенехан, изследовател в Resolution. Тя
заяви, че не можете да се очаква мащабните промени в индустрията и преразпределянето на работната сила да се случат
за една нощ. „Това повдига някои много сложни въпроси за нас в краткосрочен и средносрочен план", добави Хенекан.
√ Байдън продължава да води в национален мащаб
Последните социологически проучвания показват, че бившият вицепрезидент се представя по-добре от Хилъри
Клинтън през 2016 г.
Кандидатът на Демократическата партия Джо Байдън води президента Доналд Тръмп в редица социологически
проучвания, които бяха публикувани днес. Бившият вицепрезидент запазва преднината си в национален мащаб, както и
в ключовите щати, въпреки че разликата в обществените предпочитания там е минимална, обобщава Bloomberg.
Анкетите на New York Times/Siena College показват преднина на Байдън в Пенсилвания, Флорида, Аризона и Уисконсин всички от тях бяха гласували за Тръмп през 2016 г.
Анкета на CNN посочва, че Байдън води в Аризона, Мичиган и Северна Каролина - отново щати, които Тръмп спечели
преди четири години. Във всички от тях Байдън е смятан за по-съпричастния кандидат от двамата и този, който е в
състояние да обедини страната.
Анкета на ABC / Washington Post предоставя по-малко добри новини за Байдън, показвайки, че Тръмп води с малка
разлика във Флорида - 50% са избрали 45-ия президент и респективно 48% бившия вицепрезидент. По данни на същата
анкета Байдън води отново в Пенсилвания със седем на сто (51% - 44%)
Emerson College публикува своите социологически проучвания, които показват "син избор" на мнозинството в Мичиган,
но състезанието в Охайо и Айова е в рамките на статистическата грешка и по същество към този момент се счита за реми.
Докато сегашните социологически проучвания посочват, че Байдън се представя по-добре от Хилари Клинтън преди
четири години, анализатори твърдят, че Тръмп все още има минимален, но все пак реален шанс за победа в щатите,
смятани за "бойно поле", където мнозинството от гласоподаватели не са регистрани като поддръжници на едната или
другата партия.
Националните социологически проучвания не могат да посочат победител, тъй като президентите се избират от всеки
отделен щат, но могат да предоставят тенденции.
Анкета на NBC / Wall Street Journal показва преднина на Байдън от цели 10 процентни пункта - 52% на 42% за Тръмп.
Разликата в предпочитанията е вследствие на подкрепата от чернокожи избиратели - 87% на 5% за Тръмп; младите
избиратели - 60% на 32%; възрастните - 58% на 35%; жените - 57% на 37%; белите гласоподаватели с висше образование 56% на 41%; и независими - 51% на 36%.
Обобщение на последните социологически проучвания:
New York Times/Siena College:
- Аризона: Байдън 49% -Тръмп 43%
- Флорида: Байдън 47% - Тръмп 44%
- Пенсилвания: Байдън 49% - Тръмп 43%
- Уисконсин: Байдън 52% -Тръмп 41%
ABC/Washington Post:
- Флорида: Тръмп 50% - Байдън 48%
- Пенсилвания: Байдън 51% -Тръмп 44%
Emerson College:
- Мичиган: Байдън 52% -Тръмп 45%
- Охайо: Байдън 49% -Тръмп 48%
- Айова: Байдън 47% -Тръмп 46%
CNN:
- Аризона: Байдън 50% -Тръмп 46%
- Мичиган: Байдън 53% -Тръмп 41%
- Северна Каролина: Байдън 51% - Тръмп 45%
- Уисконсин: Байдън 52% -Тръмп 44%.
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√ Китай желае да намали зависимостта си от САЩ - лесно на теория, трудно на практика
Пекин разчита изключително много на други държави за чипсетите, които са му необходими за изграждането на 5G
мрежи, като вносът за миналата година възлиза на 300 млрд. долара
Китай прави всичко по силите си да се противопостави на Съединените щати, засилвайки своите технологични
възможности и превръщайки се в по-самодостатъчен. Но това начинание е по-лесно на теория, отколкото на практика,
пише в свой анализ CNN Business.
Пекин очерта целта си за по-голяма икономическа независимост миналата седмица, след като Централният комитет на
Китайската комунистическа партия (ККП) изготви новия си петгодишен план. 14-тата итерация на обширната политическа
рамка ще обхване периода от 2021 до 2025 г. и е ключова за определянето на политическата и икономическата програма
на азиатската страна.
Пълният обхват на плана най-вероятно няма да бъде ясен в продължение на месеци, но в изявление, публикувано
миналия четвъртък, се посочва, че Китай ще се съсредоточи върху икономическата самостоятелност и технологичната
независимост. По този начин ще се редуцира ефективността на опитите на САЩ да ограничат достъпа на Пекин до
ключови технологии.
„[Ще] развием силен вътрешен пазар и ще установим нов модел на развитие“, се посочва в изявлението на ККП.
"Вътрешното потребление ще бъде от стратегически приоритет."
Липса на конкрентни детайли около петгодишния план
Изявлението все още не очертава конкретни цели. Но съобщенията от Пекин ще продължават да бъдат обект на
изключително внимание
Втората по големина икономика в света вероятно ще бъде единствената голяма световна сила, която ще се разшири тази
година, тъй като пандемията от коронавирус предотвратява растежа на други места по света. Бъдещето на Китай е и
тясно обвързано с разгръщащата се търговска и технологична война със САЩ и напрежението между Пекин и Вашингтон
не изглежда скоро да приключи.
"Икономическата глобализация сега е изправена пред противоположни интереси", коментира Хан Уенсю, старши
финансов служител от Централния комитет на комунистическата партия по време на пресконференция в петък.
Пандемията, заедно с нарастващия протекционизъм, отслаби значително международното икономическо
сътрудничество, поясни още Хан.
Необходимостта от иновации във рамките на вътрешния китайски пазар беше подчертана от Уанг Жиган, министър на
науката и технологиите на Китай.
"Технологичната самодостатъчност е стратегически стълб за развитието на нацията", заяви Уанг. "Трябва да стимулираме
независимите иновации и да си вършим добре работата. Ключовите технологии не могат да бъдат закупени или
поискани [от други]."
По-лесно е да на теория, отколкото на практика
Желанието на Китай да постигне икономическа самодостатъчност не е нещо ново. Много от предходните петгодишни
планове на страната споделяха фокуса върху устойчивия растеж и разрастването на вътрешната индустрия. Сравнително
скорошният амбициозен 10-годишен план, „Произведено в Китай 2025“, беше създаден, за да тласне китайския
производствен сектор към по-напреднали технологични области.
Но постигането на икономическа независимост е далеч по-лесно на теория, отколкото на практика.
"Няма гаранция, че усилията за повишаване на самодостатъчността в конкретни сектори ще пожънат успех", пише
Джулиан Евънс-Причард, старши икономист за Китай към Capital Economics, в изследователска бележка.
Евънс-Причард посочи, че непредвидените събития могат да провалят плановете на Китай, като например избухването
на африканска чума по свинете, която изтри свинското производство в страната миналата година. Болестта унищожи
една трета от популацията на свине в Китай, причинявайки недостиг, който принуди Пекин да внася отвън огромни
количества месо.
За напредналите сектори редуцирането на чуждестранната зависимост е още по-трудно начинание. Китай разчита
изключително много на други държави по отношение на чипсетите, които са му необходими за изграждането на
следващото поколение технологии. Миналата година страната е внесла чипове на стойност над 300 милиарда долара - с
около 64 милиарда долара повече, отколкото е похарчила за суров петрол.
„Произведено в Китай 2025 г.“ имаше за цел да помогне на Китай да намали тази зависимост и като трябваше 40% от
чиповете да бъдат вътрешно произведени до 2020 г. Този дял трябваше да се увеличи до 70% до 2025 г.
Но страната изглежда е далеч от постигането на тези цели. Миналата година по-малко от 16% от чиповете, от които Китай
се нуждае, са произведени в границите на страната, сочат данни на IC Insights.
„Предвид голямата пропаст между Китай и САЩ в полупроводниковата индустрия, Китай ще трябва да направи гигантски
дългосрочни инвестиции, за да навакса пропуснатите ползи“, заяви Чаопинг Жу, глобален пазарен стратег на JP Morgan
Asset Management в Шанхай.
В доклад от петък Чаопинг изказа съмнения дали Китай всъщност ще успее да постигне самостоятелност в различни
области, като зависимостта от чипове е на върха на този списък.
Икономическата самодостатъчност не винаги е добра за икономическото развитие, коментира Еванс-Причард от Capital
Economics. Според него компаниите са най-продуктивни, когато могат свободно да избират между местни или вносни
суровини без политическа намеса.
„Преследването на самодостатъчност е буквално учебник за намаляване на производителността“, пише Еванс-Притчард.
Пекин може да се окаже с вързани ръце
Китай обаче може да се окаже с вързани ръце, когато става въпрос за по-нататъшна икономическа независимост.
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Вашингтон и Пекин са в ескалираща конфронтация по отношение на технологиите, търговията и националната сигурност.
Напрежението допълнително се увеличи тази година, след като и двете страни взаимно се обвиниха за пораждане и
неправилно боравене с пандемията от коронавирус. В допълние тази година беше белязана от сблъсъците в Хонгконг
поради спорното закондателство за екстрадиция и предполагаемите нарушения на човешките права в уйгурските лагери
в Синцзян.
Търговската война принуди САЩ да наложат сериозни санкции върху китайски компании, които разчитат на
американските технологии, за да оцелеят, включително и Huawei. Други технологични шампиони, сред които найголемият китайски производител на чипове SMIC, също са под прицела на Вашингтон.
"Изправен пред рисковете от разширяване на ограниченията, за Китай е все по-важно да развие вътрешния си
производствен капацитет и да намали зависимостта си от чуждестранните технологии", пише Чаопинг Жу от JP Morgan.
Евънс-Причард заяви, че Китай все още трябва да намери начин да се справи с най-големите си проблеми, включително
прекомерната зависимост от инвестиции, насочени към инфраструктурата, като средство за защита на растежа и
застаряване на населението.
"Без по-бърз напредък в решаването на структурните проблеми, смятаме, че растежът в Китай може да се забави до едва
2% до 2030 г.", прогнозира Евънс-Причард.
√ Проблемите на арабските икономики са по-стари от Covid-19
Страните от региона на Близкия изток и Северна Африка не можаха да се възползват от по-добрата си здравна
ситуация
Международният валутен фонд прогнозира, че икономиките на арабските страни в Близкия изток и Северна Африка ще
се свият с 5,4% през 2020-2021 г. заради коронавирусната пандемия и колапса в международните цени на петрола. Това
означава, че регионът на Близкия изток и Северна Африка, въпреки че беше сред най-слабо засегнатите от пандемията по
отношение на потвърдени случаи на заразени и жертви, ще понесе непропорционална икономическа болка, пише Амр
Адли в свой анализ за Bloomberg.
Икономическата прогноза на МВФ за света показва, че свиването ще е пропорционално на здравната криза, причинена
от пандемията, в повечето региони - Северна Америка, Европа, Латинска Америка и Карибите, Южна Азия. Според
очакванията на фонда икономиката на САЩ ще се свие с 4,3%, на еврозоната - с 8,3%, на Латинска Америка - с 8,1% и на
Индия - с 10,3%. Прогнозата на МВФ е икономиката на Китай да нарасне с 1,9%, което се дължи на ефективните мерки на
Пекин за овладяване на ранните огнища на пандемията.
Поглед към страните от региона на Близкия изток и Северна Африка, изключвайки Израел и Иран, показва, че на
здравния фронт арабските страни са се справили относително добре в сравнение с много други части на света. Това става
ясно от данните за смъртни случаи вследствие на Covid-19 на милион души население за периода между декември 2019
г. и октомври 2020 г. Съотношението за САЩ, Европейския съюз и Южна Америка е съответно 673,80,
360,45 и 661,29. Средната стойност за арабския свят е 79,46 на милион. За най-населените арабски страни - Египет,
Алжир, Судан, Саудитска Арабия, Мароко и Тунис, средното ниво е дори по-ниско - 62,21 души на милион.
Никой не знае със сигурност защо някои региони на света са по-тежко ударени от други. Въпреки това ситуацията за
арабските страни в региона на Близкия изток и Северна Африка изглежда по-сложна поради факта, че най-гъсто
населените държави там - като Египет, никога не са преминавали към пълни ограничения за продължителни периоди.
Това би трябвало да намали икономическото влияние на пандемията, но не е така.
Глобалната пандемия изостри проблемите вече в някои регионо региони. Но така или оиначе три фактора трябва да се
вземат предвид за арабските страни: силната им зависимост от износа на петрол и природен газ; зависимостта им от
Европа и САЩ като основни търговски и инвестиционни партньори; ниските нива на търговска интеграция в региона на
Близкия изток и Северна Африка.
Този регион има най-виските нива на търговия със стоки като дял от БВП в глобалния юг, но търговията е доминирана от
износа на петрол и природен газ и силния внос на всичко останало. През 2013 г., преди колапса на международните цени
на петрола, износът на горива генерираше 71-процентен дял от общия износ на региона. Спадът в дела на вноса на
горива след 2014 г. не показва по-добра диверсификация: всъщност общият износ на стоки се свива драстично.
В допълнение факът, че ЕС и САЩ са основни търговски и инвестиционни партньори на арабския свят увеличава
влиянието на здравната криза в тях върху икономическото им представяне.
Ниското ниво на междурегионална интеграция в търговията попречи на арабските страни да се възползват от
относително по-добрата здравна ситуация в тях чрез използването на потенциално огромния пазар по отношение на
населението и покупателната способност.
Следователно за арабските страни случващото се през 2020 г. се дължи, както на старите икономически проблеми, така и
новите предизвикателства в света.
Сега
√ Фирми ще получават бонуси, ако използват одобрен от НАП софтуер
Финансовото министерство предлага компромисен вариант за наредбата за касовите апарати
Фирми ще получават бонуси, ако използват одобрен от НАП софтуер за управление на продажбите. Това предвижда
последният вариант на промени в Закона за ДДС във връзка с обещаното от правителството облекчаване на печалната
Наредба 18 за касовите апарати и премахване на изискванията за т.нар. СУПТО. Промените в закона днес бяха гласувани
на първо четене от бюджетната комисия в парламента.
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Още като встъпи в длъжност през юли финансовият министър Кирил Ананиев обеща да премахне сложната регулация,
която вече втора година тормози бизнеса. В първоначалния вариант на законовите промени, публикувани за обществено
обсъждане, текстовете, които задължават фирмите да използват само одобрен от НАП софтуер за продажби, бяха
отменени. Тогава от министерството на финансите обясниха, че се съгласяват с множеството сигнали за увеличаване на
административната тежест и разходите за бизнеса особено в условията на пандемията от COVID-19.
Сега внесените в Народното събрание поправки показват, че все пак изисквания за софтуера ще има. От финансовото
министерство се оправдават с големия брой фирми, които вече са инвестирали в привеждането на софтуерите си според
тези изисквания и ги използват в търговските обекти. Затова не трябвало да се обезсмилят разходите на добросъвестните
търговци.
Производители и разпространители вече няма да са задължени да декларират пред НАП всеки софтуер за продажби и
съответно да получат одобрение. Те може да правят това по желание. В същото време НАП ще поддържа регистър със
софтуери за продажби, които отговорят на изискванията на Наредба 18, като търговците може да избират от тях.
За да стимулират ползването на тези софтуери, НАП обещава на фирмите, които ги внедрят, по-бързо възстановяване на
данъчния кредит и ускорена амортизация на софтуера и хардуера.
Освен това в Закона за ДДС специално е разписано, че ако такъв търговец бъде хванат за първи път да не издава касови
бележки, той няма да бъде санкциониран със запечатване на търговския обект за срок до 30 дни.
В същото веме, ако търговец, избрал СУПТО от списъка на НАП, но инсталирал друг софтуер, ще бъде санкциониран с
глоба от 5000 до 10 000 лв. и обектът му да бъде временно затворен.
От опозицията определиха насърчителния подход да се използва одобрен от НАП софтуер като несериозен. „Накарахте
фирмите да инвестират милиони и сега ще ги похвалите публично, че са се прецакали. В същото време тези, които не
приведоха дейността си спрямо наредбата, сега много се смеят и пестят солидни разходи“, каза депутатът от БСП Румен
Гечев.
√ Правителството харчи ускорено, но бюджетът все още е с излишък
В условията на безпрецедентна здравна и икономическа криза разходите на държавата растат ускорено, но бюджетът
все още е с излишък.
Към края на октомври салдото по консолидираната фискална програма (държавния бюджет заедно с бюджетите на
общините, здравната каса и Държавното обществено осигуряване) се очаква да бъде положително в размер на 618 млн.
лв. (0,5 % от прогнозния БВП), съобщи финансовото министерство. Предният месец превишението на приходите над
разходите бе с 253 млн. лв. повече и достигаше 871.4 млн. лв. До юли обаче излишъкът надвърляше 2 млрд. лв., заради
задържаните редица планирани разходи, основно капиталови инвестиции.
От финансовото министерство обясняват, че по-високите разходи през октомври са свързани с плащания по мярката за
запазване на заетостта "60/40", месечната добавка към пенсии в размер на 50 лева, плащания към земеделските
стопани, както и традиционно по-високите разходи през есенно-зимния сезон.
Общо за десетте месеца на годината бюджетните разходи са на стойност 35.694 млрд. лв., става ясно от справката на МФ.
Това е с близо половин милиард повече от същия период на миналата година, но тогава държавата направи един голям
еднократен харч от близо 2 млрд. лв. по сделката за американските изтребители.
До края на годината през двата месеца ноември и декември правителството се кани да изхарчи над 13 млрд. лв. Това
става ясно от внесената в парламента втора поредна актуализация на бюджета за 2020 г. С нея властта
иска планираният дефицит от 3.5 млрд. лв. (3.5% от БВП) се завишава до 5.2 млрд. лв. (4.2% от БВП), а разходите да се
завишат до 48.7 млрд. лв. Над 800 млн. лв. от извънредните разходи са предвидени за ремонти и изграждане на пътища
и магистрали.
Приходите в бюджета към октомври 2020 г. са в размер на 36.312 млрд. лв. Съпоставени със същия период на 2019 г.,
данъчните и неданъчните постъпления се свиват с 410,9 млн. лв., докато постъпленията от европомощи нарастват с 404,7
млн. лева. През последните месеци се наблюдава плавно подобрение при основните данъци, с което постепенно се
компенсира натрупаното забавяне през първите месеци след избухването на пандемията, посочва финансовото
министерство.
√ Лихвите по жилищните заеми пак паднаха до рекордно ниски нива
Влошената епидемична обстановка може отново да свие кредитирането и да увеличи цената му
Четвърти пореден месец лихвите по кредитите вървят надолу, след като през пролетта заради риска, породен от COVIDпандемията и въведеното извънредно положение, банките ги покачиха. Така цената на заема отново е на
рекордно ниска, още повече, че наесен традиционно банките излизат с атрактивни промоции.
През септември средният лихвен процент, при който са се отпускали ипотечни заеми в левове, е 2.87%, докато през
април-май той бе стигнал до 3.7-3.5%, става ясно от статистиката на БНБ. Така средната лихва достига най-ниските нива,
отбелязани в края на 2019 г. и началото на тази година. На рекордно ниско ниво е и средният годишен процент на
разходите - 3.08% (всички разходи по обслужването на дълга заедно с такси и комисиони).
В момента поне шест банки предлагат 20-годишни ипотеки с лихва под 3%, показва сайта "Моите пари". При някои от
тях оскъпяването остава под 3% дори и с допълнителните такси, които се плащат с погасителния план. Банките като цяло
финансират до 80% от стойността на имота, а за да се получи по-ниска лихва се изисква превод на заплата, уеб
банкиране, ползване на кредитна карта, понякога и засраховане.
Потребителските заеми в левове също са поевтинели - през септември те са със средна лихва от 7.8%, след като през
април и май тя надхвърли 9%. С таксит е и комисионите годишният процент на разходите през септември става 8.9%. За
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сравнение преди година средният ГПР е бил около 10%. Проверка в сайта "Моите пари" показва, че най-добрите оферти
за потребителски заеми в момента са с лихви под 5% и ГПР около 6%. Размерът на лихвата зависи от профила на
кредитополучателя.
Засега не се сбъдват прогнозите на БНБ, че и през третото тримесечие на годината лихвите по заемите ще вървят
нагоре. Много вероятно е обаче това да се случи в следващите месеци, ако влошаването на епидемичната обстановка
продължи със същите темпове и ако се стигне до затваряне на още търговски обекти и дейности. За банките това е риск
за влошаване на кредитоспособността на потребителите, което вдига и рисковата премия по кредитите.
АКТИВНОСТ
В Европа критериите за одобрение вече са силно затегнати във всички категории заеми, стана ясно от проучване на
Европейската централна банка, проведено през третото тримесечие. Засега у нас кредитирането на бизнеса и на
домакинствата не само навакса ступора през април-май, но и бележи ръст спрямо миналата година. През
септември увеличението за жилищните кредити е с 12.3% за година, а за потребителските - с 6.2%.
Трябва да се има предвид, че през последните шест месеца действаше кредитен мораториум и част от предоговорените
заеми влизат в статистиката на БНБ. Освен това в тази статистика са и предоставените анкризисни безлихвени заеми на
граждани от Българската банка за развитие (ББР).
Общият кредитен портфейл на банките (без заеми за финансови предприятия) през септември достига 60 млрд. лв., като
ръстът в по-голяма степен се дължи на новоотпуснатите заеми за бизнеса - през септември те нарастват с 497.4 млн. лв.
Докато кредитите за физически лица са се повишили с 204 млн. лв. и достигат 25.14 млрд. лв.
Специално ипотечното кредитиране е нараснало с почти 120 млн. лв. само през септември. Засега имотният пазар остава
слабо засегнат от коронакризата. Освен това банките явно не са склонни да затягат много финансирането на покупката на
жилища.
При потребителските кредити нарастването през септември спрямо август е с 81 млн. лв. От тях около 10 млн. лв. са
предоставени от ББР безлихвени заеми за работещи в принудителен неплатен отпуск, както и за самоосигуряващи се
лица.
√ Шефът на БНР оттегли оставката си пред СЕМ
Андон Балтаков е обявил решението си на общо събрание в националното радио
Генералният директор на БНР Андон Балтаков е оттеглил оставката си, която подаде на 21 октомври пред Съвета за
електронни медии, съобщи БНР. Шефът е съобщил решението си на общо събрание в националното радио. Както "Сега"
писа, при внасянето на оставката си Балтаков мотивира действията си с липсата на воля от страна на управляващите
да да осигурят независимост на общественото радио. Като конкретен повод той даде внесения от министъра на
културата Боил Банов проект за промени на Закона за радиото и телевизията, в който липсват предложения, направени
от БНР и одобрени от работната група. Става дума за 8 параграфа, с които мандадите на генералните директори на БНР и
БНТ се удължават от 3 на 5 г. и с които мандатите на управителните съвети на обществените медии се равняват с тези на
директорите.
Днес Балтаков е пояснил, че вижда задачите си отвъд този законопроект и че затова възнамерява да остане на поста си,
който се готвеше да освободи на 1 ноември. „Дори в момента не ме интересува - сега, когато започнах да мисля в
дълбочина, дали този закон ще влезе или няма да влезе в Народното събрание. Има много по-важна работа, а тя е
наистина БНР да стане обществено радио. Лешояди кръжат около БНР. Срещу нас има хора или позиции, които не
отговарят на начина, по който ние искаме да работим и да живеем в това общество. В тази битка трябва да сме заедно.
Отивам в СЕМ да си оттегля оставката", заяви Балтаков, цитиран от "Хоризонт".
Като друг мотив той е посочил подкрепата, която е получил от работещите в медията. След внесената оставка на
Балтаков работещи в БНР разпространиха отворено писмо, с което подкрепиха протеста на генералния си директор.
Те призоваваха да бъде оттеглен предложения от Министерството на културата законопроект. "Вариантът, внесен от
Министерството на културата, залага постоянна дестабилизация в общественото радио и прави възможен политическия
натиск в работата на журналистите", пише в писмото. Първоначално то бе подписано от 275 служители на медията, като
впоследствие техният брой нарасна до 385 души. От два дни в ефира на "Хоризонт" и на регионалните честоти на БНР
звучи и песента на Бийтълс Let it be, с която работещите в националното радио от години предупреждават за готовността
си да протестират и да стачкуват.
По-рано през деня министърът на културата Боил Банов още един път повтори, че няма намерение да оттегля проекта за
промени в Закона за радиото и телевизията и че държи на извадените точки за продължителността на мандатите на
генералните директори. „Аз лично съм извадил няколко члена по този проект за закон и те наистина касаят мандатите на
генералните директори и управителните съвети. Направих го, защото председателят на парламентарната комисия –
Вежди Рашидов, внесе още през лятото едни промени, които касаят мандатите и тяхното удължаване. Тогава 60
интелектуалци се подписаха срещу този закон. В момента подписката е над 2000 души, и Рашидов той го изтегли след
два дни. Няма как след такава акция Министерството на културата да извади пак удължени мандати“, обясни Банов. Той
уточни, че е готов да внесе пак по-дългите мандати само ако това бъде поискано след обществено обсъждане.
√ Протестите в Европа заради затягане на коронамерките не спират
Протестите в Европа срещу новото затягане на мерките срещу разпространение на COVID-19 не спират. Редица градове в
Германия излязоха на протестни акции в събота срещу новите ограничения, които се очаква да влязат в сила в
понеделник.
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В Дрезден няколко хиляди души се отзоваха на призива на инициативата Querdenken, която организира протест. Много
от протестиращите бяха без защитни маски, съобщава „Дойче Веле“. Подобен протест привлече около 900 души в
Карлсруе. По-малобройни акции имаше в Брауншвайг, Дармщат, Дюселдорф. Новите мерки предвиждат затваряне на
театри, кина, барове, дискотеки, концертни зали. Забраняват се и груповите тържества, както и пътуването с цел
туризъм.
Продължават безредиците в Барселона. Стотици хора излязоха на централния площад пред кметството в събота, стигна
се до сблъсък с полицията. Част от участниците замеряха униформените с камъни, димни бомби и пиратки. Испания
удължи извънредното положение до май месец. „Те трябваше да предприемат допълнителни мерки в подкрепа на
болниците, да осигурят персонал и средства за борба с пандемията и да не налагат социални ограничения върху нас",
считат протестиращи в Барселона.
До сблъсъци се стигна и в историческия център на Флоренция. Протестът, макар и не толкова масово, приключи с
вандализъм и насилие. Акция срещу новите ограничения бе проведена и в Болоня. Сред предвидените рестрикции в
Италия са затварянето на ресторантите след 18 часа, както и на фитнес и киносалоните. В началото на седмицата до
сблъсъци се стигна и в Торино и Милано.
√ Путин внесе законопроект за пожизнено назначаване на сенатори
Руският президент Владимир Путин внесе законопроект в Държавната дума за пожизнено назначаване на сенатори,
предаде ТАСС.
Законопроектът за Съвета на федерацията позволява на държавния глава да назначава пожизнено сенатори и също така
се определя как и в какъв период от време бившият президент на Руската федерация ще може да влезе в горната камара
след напускане на длъжността.
Става въпрос за нова версия на закона за формирането на горната камара. В законопроекта се посочва, че Съветът на
федерацията включва по двама представители от всеки регион - от законодателната и изпълнителната власт. Освен тях,
други лица ще могат да влязат в Съвета на федерацията - първо, това са бившите президенти на Руската федерация,
които могат да станат пожизнени сенатори и така да запазят всички социални и други гаранции, дадени в закона за
гаранциите на президента.
Към регионалните сенатори и бивши президенти, в Съвета на федерацията могат да влязат сенатори, назначени
от президента. Те ще се назначават с негов указ за срок от шест години или за цял живот. Президентът има право да
назначи не повече от 30 сенатори в Съвета на федерацията, от които не повече от седем могат да имат доживотен статут.
Внесеният от Владимир Путин законопроект предвижда и изисквания за кандидатите в сенатори. Те трябва да са
граждани на Русия, които са навършили 30 години. При това е необходимо да пребивават постоянно в страната и да
нямат гражданство на чужда държава или разрешение за пребиваване. За доживотните сенатори има специални
изисквания - да имат изключителни услуги за страната в областта на държавните и обществени дейности.
Мениджър
√ Ръст на производствените цени през септември спрямо август
Общият индекс на цените на производител (вътрешен и външен пазар) през септември 2020 г. нараства с 0.6% спрямо
предходния месец, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Повишение е регистрирано в добивната
промишленост - с 4.8%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.1%, и в
преработващата промишленост - с 0.2%.
По-голямо увеличение на цените се наблюдава при: производството на основни метали - с 2.9%, производството на
химични продукти - с 0.8%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители и производство,
некласифицирано другаде - по 0.6%.
Намаление на цените на производител е отчетено при производството на изделия от други неметални минерални
суровини - с 0.4%, както и при производството на напитки и производството на метални изделия, без машини и
оборудване - по 0.3%.
Общият индекс на цените на производител през септември 2020 г. се понижава с 3.1% в сравнение със същия месец на
2019 година. По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 3.6%, при производството и
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.1%, а в добивната промишленост се наблюдава ръст на
цените - с 9.1%.
По-значително намаление в преработващата промишленост е отчетено при: производството на дървен материал и
изделия от него, без мебели - с 3.1%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 2.8%, и
производството на изделия от каучук и пластмаси - с 1.8%. Съществено повишение на цените се наблюдава при
производството на хранителни продукти - с 2.6%, и при обработката на кожи и производството на изделия от обработени
кожи, без косъм - с 2.3%.
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2020 г. се увеличава с 0.4% спрямо
предходния месец. По-високи цени са отчетени в добивната промишленост - с 2.3%, и при производството и
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.0%, а в преработващата промишленост се наблюдава
намаление - с 0.1%. В сравнение с август 2020 г. по-ниски цени са отчетени при: производството на автомобили,
ремаркета и полуремаркета - с 1.0%, и производството, некласифицирано другаде - с 0.4%, а повишение се наблюдава
при производството на основни метали - с 2.6%, и производството на химични продукти - с 1.5%.
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Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2020 г. намалява с 1.8% в сравнение със същия
месец на 2019 година. Понижение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и
топлоенергия и газ - с 2.3%, и в преработващата промишленост - с 1.9%, а увеличение се наблюдава в добивната
промишленост - с 3.7%.
През септември 2020 г. по-ниски цени в преработващата промишленост спрямо септември 2019 г. са регистрирани при
производството на химични продукти - с 1.9%, и при производството на облекло - с 1.7%. По-значително нарастване на
цените е отчетено при обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи, без косъм - с 4.6%, и при
производството на хранителни продукти - с 3.4%.
Индексът на цените на производител на международния пазар през септември 2020 г. се увеличава с 0.8% спрямо
предходния месец, а спрямо съответния месец на 2019 г. е отчетено намаление с 5.0%
√ Строим индустриални зони с евросредства от новата програма за развитие на регионите
Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност, енергийната ефективност, градската мобилност и
сигурността в обществени пространства са сред приоритетите за градско развитие, които ще се финансират от новата
Оперативна програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. Това е заложено в проекта на Актуализираните
общи указания за подготовка на инвестиции за градско развитие по програмата, които Управляващият орган в
Министерството на регионалното развитие и благоустройство публикува на интернет страницата си. Целта е да се
осигури прозрачност и навременна информираност на всички заинтересовани страни и да стимулират заинтересованите
страни на местно ниво да стартират процеса на идентифициране на потенциални партньори и проектни идеи за
следващия период.
Основен фокус на инвестициите по ПРР 2021-2027 г. ще бъде икономическото развитие на териториите, повишаване на
брутния вътрешен продукт и заетостта, увеличаване на доходите и стандарта на живот на населението, намаляване на
неравенствата. Затова при подбора ще се дава приоритет на проекти, които постигат конкретен икономически ефект
върху съответната територия.
Програмата ще има две приоритетни оси. Първата - „Интегрирано градско развитие“, предвижда подкрепа за
изпълнението на териториални стратегии за развитието на десет градски общини: Столична, Пловдив, Варна, Бургас,
Русе, Стара Загора, Плевен, Видин, Велико Търново и Благоевград. Втората ос ще подкрепя мерки в още 40 общини в
страната с население над 15 000 души всяка.
Мерките за градско развитие, които ще се подкрепят, са техническа инфраструктура за бизнес и предприемачество и
развитие на бизнес и индустриални зони, енергийна ефективност и обновяване на жилищни и обществени сгради,
ремонт на улици и пътни мрежи между основния град и околните населени места на територията на общината, мерки за
управление на трафика, системи за паркиране, интелигентни транспортни системи, развитие и усъвършенстване на
обществените системи за градски транспорт, включително инфраструктура за оборудване и нов подвижен състав,
алтернативен и по-екологичен транспорт – велосипеди, електромобилност и пътна безопасност чрез превенция и
повишаване на осведомеността.
В областта на зелената градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства ще се подкрепят проекти за
изграждане на обществени зони за отдих и зелени площи, мерки за повишаване на сигурността в градските пространства,
пътна безопасност, обновяване на квартали/специфични територии от градовете с неблагоприятни социалноикономически характеристики и създаване на достъпна архитектурна среда. В областта на образователната
инфраструктура ще се финансират мерки за предучилищно, училищно и висше образование, детски градини.
Предвиждат се още инвестиции в общинското жилищно настаняване, развитие на здравна социална инфраструктура,
културна и спортна инфраструктура за масов спорт. В областта на туризма са допустими дейности за развитието,
подобряването, разширяването и социализацията на туристическите зони и свързаната с тях инфраструктура.
Проектите, които ще се подкрепят, трябва да бъдат предварително идентифицирани в плановете за интегрирано
развитие на общините чрез подхода „отдолу-нагоре“ и да се основават на предварително картиране на нуждите на
национално ниво от държавните институции и агенции, отговорни за разработването на тези политики, да бъдат в
съответствие с плановете за интегрирано развитие на общините и надлежно отразени в интегрираните териториални
стратегии. Освен това е задължително да има изградени партньорства между местни и централни власти,
неправителствени организации, бизнес и икономически оператори и др.
Основните видове интервенции представляват подходяща синергийна комбинация между различни области.
Пример за интегрирани проекти, изпълнявани в партньорство само със средства от първата ос на Програмата за развитие
на регионите (включително безвъзмездна финансова помощ и финансов инструмент), е обновяването на квартал или
част от него, разположен в отдалечена от централната част територия или друга територия с неблагоприятни социалноикономически характеристики. Обновяването на избраната територия може да включва, от една страна, мерки за
подобряване на жилищните условия чрез изграждане, реконструкция и/или ремонт на общински жилища за
предоставяне на адекватни жилищни условия за уязвими групи (възрастни, хора с увреждания, самотни майки и др.), и
от друга, предоставянето в непосредствена близост на общински терени за строителство на жилища за хора, извън
посочените групи и с нормален или висок жизнен стандарт, но при преференциални цени за постигане целите на
социално включване. Освен тези мерки, проектната идея може да включва още общо обновяване на инфраструктурата в
квартала – мерки, свързани с градска мобилност (пътни настилки, спирки на градски транспорт, велоалеи, др.), зони за
отдих, детски площадки, спортни съоръжения на открито, включително изграждане на комплекс, в който да бъдат
разложени услуги от всякакъв характер за ползване от всички жители на квартала – спортен комплекс с басейн,
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библиотека, социални услуги в общността – за ползване от настанените уязвими групи, детска градина, кабинети за
лични лекари, зала за концерти, супермаркет, заведения за обществено хранене, аптека.
Аналогичен пример може да се даде с интегрирани проекти за рекултивация на индустриални терени или съществуващи
индустриални зони на територията на градовете с цел трансформация на тяхната икономиката. Такива проекти могат да
се изпълняват в партньорство между общини и икономически оператори, включително електро-, газо- или
водоразпределителни дружества, осигуряващи захранването на съответния район, както и други представители на
бизнеса, инвестиращи на целевата територия.
√ КЕВР: Цените на парното, на топлата вода и на тока не се променят
Комисията за енергийно и водно регулиране проведе закрито заседание, на което прие решение във връзка с
подаденото от "Булгаргаз" ЕАД заявление за утвърждаване на цена за месец ноември 2020 г., по която общественият
доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство
и пренос на топлинна енергия. Окончателното ценово решение на Комисията е прието в съответствие с променените
условия на договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт".
В приетото от Комисията решение е отчетена предложената на 1.11.2020 г. от "Булгаргаз" ЕАД актуализирана цена на
природния газ, в която е отразена постъпилата отчетна информация за пазарните индекси на европейските газови
хъбове за м. октомври 2020 г. и за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари на
Европейската централна банка за същия период.
С решението на КЕВР утвърдената цена на природния газ от 1 ноември 2020 г. е в размер на 28,21 лв./MWh (без цени за
достъп, пренос, акциз и ДДС). За предходния м.октомври 2020 г. утвърдената от регулатора цена на природния газ беше
в размер на 24.72 лв./MWh.
Независимо от увеличението на цената на природния газ, цените на топлинната енергия и на електрическата енергия
остават непроменени.
В утвърдената цена на природния газ от 28,21 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на
газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за
компенсиране на разходи, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово
хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.
В правомощията на КЕВР е да утвърди цена на природния газ по подадено заявление от обществения доставчик. Въз
основа на предоставените данни и документи към заявлението и след проверка на направените изчисления, Комисията
утвърждава цена на природния газ за съответния месец, която се прилага от първо число на месеца, съгласно чл.30, ал.1,
т.7 от Закона за енергетиката. При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни
количества природен газ от внос за вътрешния пазар, променените условия по договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО
"Газпром экспорт" и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния
в страната природен газ. Правомощията на КЕВР са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик
"Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договора за
доставка между двете дружества. При определянето на очакваните доставни цени във връзка с образуването на цената
на вход на газопреносни мрежи съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ са отчетени общото количество природен газ за месец
ноември 2020 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, програмата за
освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори.
Решението на КЕВР за утвърждаване на цената на природния газ от 1.11.2020 г. е публикувано на интернет страницата на
регулатора и може да бъде прочетено ТУК.
√ Асоциацията на заведенията: Никой бизнес няма да издържи при 6 месеца затваряне
"Няма бизнес в България, а дори и в Европа, който може да издържи шест месеца, без да работи". Това заяви
председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов, пред Нова тв.
“Предложението за намалено работно време дойде от браншовите организации. Сега разбрахме защо има ограничения
в чужбина. Вирусът “не излиза” след 23.00 ч.", коментира той.
„Не сме много наясно защо първо затварят нас при условие, че имаше доклад на РЗИ, че заведенията са на 10-о място по
възможност за заразяване. Преди това има много други места като офиси, фабрики и училища“, каза още Алибегов.
Според него през първия уикенд, в който нощните барове и дискотеки останаха затворени, хората пак са намерили начин
да се забавляват въпреки ограниченията.
√ 7 от 9 частни пенсионни фонда са с положителна доходност
Пенсионните фондове, в които се трупат средства за втора пенсия, са преодолели кризата на капиталовите пазари от
началото на годината и отрицателната доходност от този период, вече е наваксана. Това сочат данните на Комисията за
финансов надзор, информира БНР.
7 от 9-те пенсионни фонда са с положителна доходност, която варира от 0,11 до 3 на сто - за периода от септември 2018 г.
до септември 2020 г. При двата фонда с отрицателна доходност тя съответно е 0,09 и 0,56%. Към средата на тази година
партиди за втора пенсия имат над 3 милиона и 800 хиляди осигурени.
При доброволните фондове, в които се трупат средства за трета пенсия, положителна доходност също постигат 7 от
дружествата, а две са с отрицателна. За трета пенсия се осигуряват над 642 хиляди българи.
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√ От понеделник спират тежкотоварните камиони през прохода „Петрохан“
От днес – 2 ноември, се спира движението на камионите над 10 т през прохода "Петрохан" - път II-81 Монтана –
Костинброд. Досега участъкът се ползва като обходен маршрут за превозните средства над 12 т, пътуващи от Видин за
София, които преминават през прохода поради модернизацията на път I-1/Е-79 Мездра-Ботевград, в участъка РебърковоЛютидол.
От понеделник тежкотоварните превозни средства ще преминават двупосочно по другото алтернативно трасе на E-79 път II-16 Мездра – Нови Искър през Искърското дефиле, по което в момента преминава тежкият трафик за Видин. Очаква
се това да продължи до началото на декември, когато целият тежкотоварен трафик ще бъде прехвърлен по Е79.
Строителите на участъка Ребърково - Лютидол работят максимално мобилизирано, за да може движението по Е79 да се
възстанови колкото се може по-скоро, информират от пътната агенция.
Дотогава допълнителен обходен маршрут за МПС до 4,5 т по направлението Мездра-Ботевград е третокласният път III161 Ребърково - Лютидол и общинската пътна мрежа в село Лютидол, както и всички други пътища от републиканската
пътна мрежа, за които няма въведени временни организации на движението и могат да бъдат използвани за
алтернативни обходни маршрути. Необходимо е шофьорите да карат внимателно и да спазват стриктно пътната
сигнализация.
√ България заплаши да блокира членството на Северна Македония за ЕС
България заплаши да блокира пътя на Северна Македония към членство в Европейския съюз и заяви, че тя трябва да
признае, че националната й идентичност и езикът й имат български корени, заяви в интервю за Ройтерс министърът на
външните работи Екатерина Захариева.
Тя посочи, че България, която фокусира първото си ротационно председателство на ЕС през 2018 г. върху бързото
присъединяване на страните от Западните Балкани към ЕС, може да наложи вето на официално започване на
преговорите със Северна Македония следващия месец, ако двете страни не успеят да решат спорните въпроси.
Това е ново предизвикателство пред Скопие, което се съгласи да сложи "Северна" пред името на страната, за да реши
десетилетен спор с Гърция и да разчисти пътя си към ЕС и НАТО. Преименуваната Северна Македония се присъедини към
НАТО по-рано тази година.
България губи търпение по отношение на нежеланието на Северна Македония да прилага договора за приятелство,
който двете страни подписаха през 2017 г.
Като изход от тази ситуация, София предложи да подкрепи официално начало на преговорите, ако Скопие признае, че
идентичността и езикът му имат български корени и сложи край на твърденията за съществуване на "македонско"
малцинство в България.
"Нашите безпокойства идват от неспиращите твърдения за македонско малцинство в България. Признаването на
българските корени би сложило край на това", заяви Захариева в интервю за Ройтерс вчера.
Ако Северна Македония се съгласи, Захариева заяви, че София е готова да признае македонския като един от
официалните езици на съседката си, както и да признае македонска идентичност, посочва генцията.
"Ние не оспорваме тяхното право на самоопределение, нито правото им да наричат езика си както искат. Ние сме готови
да потвърдим съществуващите реалности, но те трябва да признаят историческата истина", подчерта тя.
София смята, че македонската нация и език са създадени изкуствено в бивша Югославия в края на 1940-те и че преди
1920-те мнозинството от хората в региона са се смятали за българи.
Двете страни проведоха преговори през последните две седмици в опит да решат разногласията си преди срещата на ЕС
на 10 ноември по темата, но не постигнаха съществен успех.
В четвъртък премиерът на Северна Македония Зоран Заев заяви, че се надява, че двете страни ще намерят решение, но
добави, че идентичността и езикът на страната не подлежат на обсъждане.
√ Германия обявява България за рисков регион от 1 ноември
От неделя, 1 ноември, Германия обявява цялата територия на България за „рисков регион“, което налага ограничителни
мерки за пътуващите от страната ни граждани. По информация на Посолството ни в Берлин за всички, които пристигат в
Германия от „рисков регион“ и през последните 14 дни са имали престой в такъв, е в сила задължително изискване за
тест за коронавирус. Само наличието на отрицателен тест е основание за освобождаване от 14-дневна домашна
карантина. Карантина не се прилага за пътували транзит през „рисков регион“.
До тази дата в списъка на рисковите региони от България на института „Робърт Кох“, за които се изисква отрицателен тест
за коронавирус, са областите София – град, Благоевград, Разград, Сливен и Търговище.
Актуални указания за възможностите за пътуване и безопасност в Германия, свързани с мерките срещу коронавируса,
може да бъде намерена на: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198.
При нужда от съдействие, българските граждани могат да се обръщат към посолството на България в Берлин на тел. +49
30 201 09 22, както и на дежурния телефон при спешни случаи: +49 176 122 99 190. Сигнали и молби за съдействие при
бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на Дирекция "Ситуационен
център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56 или имейл: crisis@mfa.bg. МВнР препоръчва на българските граждани, при
пътувания в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…” на следния адрес:
(https://mfa.bg/bg/embassyinfo).
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√ Планът на ЕК за намаляване на парниковите емисии до 2030 г.
Европейската комисия представи своя план за намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС с поне 55 % до 2030 г. в
сравнение с нивата от 1990 г. Нивото на амбиция за следващото десетилетие ще очертае пред ЕС на балансирана
траектория за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. Новата цел се основава на цялостна оценка
на въздействието на социалните, икономическите и екологичните последици Оценката показва, че този курс на действие
е реалистичен и осъществим. Повишената амбиция също така подчертава трайната водеща роля на ЕС в световен мащаб
преди следващата конференция на ООН по въпросите на климата (COP26), съобщиха от пресцентъра на Европейската
комисия.
Комисията внесе изменение в предложения Европейски законодателен акт за климата, което включва целта за
намаляване с поне 55% на емисиите до 2030 г. като стъпка към целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г.
и прикани Парламента и Съвета да потвърдят тази цел от 55% като новия национално определен принос на ЕС по
Парижкото споразумение и да го представят на РКООНИК до края на тази година. Освен това Еврокомисията посочи
законодателните предложения, които трябва да бъдат представени до юни 2021 г. за изпълнение на новата цел,
включително: преразглеждане и разширяване на схемата на ЕС за търговия с емисии; адаптиране на Регламента за
разпределяне на усилията и рамката за емисиите от земеползването; укрепване на политиките в областта на енергийната
ефективност и енергията от възобновяеми източници; засилване на стандартите за емисиите на CO2 от пътните превозни
средства.
"Правим всичко по силите си, за да спазим обещанието, което дадохме на европейските граждани: да направим Европа
първия неутрален по отношение на климата континент на света до 2050 г. Днес правим огромна стъпка за изпълнението
на това обещание. С новата цел на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с поне 55% до 2030 г. ще поемем
по пътя към по-чиста планета и екологосъобразно възстановяване. Европа ще се възроди по-силна от пандемията от
коронавирус, като инвестира в кръгова икономика с ефективно използване на ресурсите, насърчава иновациите в
областта на чистите технологии и създава екологични работни места", заяви председателят на Европейската комисия
Урсула фон дер Лайен.
"В този решаващ момент за нашето здраве, нашата икономика и за глобалните действия в областта на климата е особено
важно Европа да поеме по пътя към екологосъобразното възстановяване. Длъжни сме пред нашите деца и внуци да
предприемем действия сега. Днес Европа показва на света как ще подобрим благосъстоянието и просперитета на нашите
граждани през следващото десетилетие, като работим за постигането на целта си за неутралност по отношение на
климата до 2050 г.", заяви изпълнителният зам.-председател за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс.
"Въз основа на съществуващите политики и плановете на държавите членки сме на път да надхвърлим настоящата си цел
от 40% за 2030 г. Това показва, че по-високите амбиции са не само необходими, но и реалистични. Енергийната система
ще бъде в основата на тези усилия. Ще се опрем на успеха на европейския сектор на енергията от възобновяеми
източници, ще разгледаме всички инструменти, с които разполагаме, за да повишим енергийната си ефективност, и ще
изградим солидната основа на една по-екологична Европа", коментира комисарят по въпросите на енергетиката Кадри
Симсон.
Наред с Плана за постигане на целта за климата до 2030 г. и неговата оценка на въздействието днес Комисията прие
също оценка на националните планове на държавите членки в областта на енергетиката и климата за периода 2021—
2030 г. Оценката на Комисията показва, че ЕС е на път да надхвърли сегашната си цел за намаляване на емисиите с наймалко 40 % до 2030 г., особено благодарение на текущия напредък в разгръщането на енергията от възобновяеми
източници в Европа. За да постигне новата цел от 55 %, ЕС ще трябва да увеличи допълнително енергийната ефективност
и дела на енергията от възобновяеми източници. Това ще бъде предмет на допълнителни консултации и анализ преди
представянето на законодателните предложения от Комисията през юни 2021 г.
Новата цел в областта на климата за 2030 г. ще помогне за съсредоточаване на икономическото възстановяване на
Европа от пандемията от коронавирус. Тя ще стимулира инвестициите в икономика с ефективно използване на ресурсите,
ще насърчи иновациите в областта на чистите технологии, ще увеличи конкурентоспособността и ще създаде „зелени“
работни места.
Държавите членки могат да се възползват от фонда за възстановяване NextGenerationEU в размер на 750 милиарда евро,
залегнал в следващия дългосрочен бюджет, за да осъществят тези инвестиции в екологичния преход. В подкрепа на
необходимите инвестиции днес Комисията прие и правилата за нов механизъм на ЕС за финансиране на енергията от
възобновяеми източници, за да улесни държавите членки да работят съвместно при финансирането и внедряването на
проекти за енергия от възобновяеми източници.
Повишаването на целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове за 2030 г. беше обявено за първи път в
политическите насоки на председателя Фон дер Лайен през юли 2019 г., в съответствие с целта на Парижкото
споразумение за ограничаване на повишаването на температурата в световен мащаб до значително под 2°C и за
полагане на усилия то да се задържи до 1,5°C.
В публикуваната днес оценка на въздействието и въз основа на процес на широки консултации, проведен през
последната година, Комисията внимателно проучи въздействието на намаляването на емисиите с 50% до 55% до 2030 г. в
сравнение с нивата от 1990 г. върху икономиката, обществото и околната среда. В оценката на въздействието надлежно
се разглежда наборът от налични инструменти на политиката и как всеки сектор на икономиката може да допринесе за
постигането на тези цели. Заключението е, че балансираният, реалистичен и разумен път към неутралност по отношение
на климата до 2050 г. изисква цел за намаляване на емисиите с поне 55% до 2030 г., се казва още в съобщението.
Постигането на намаляване на емисиите на парникови газове с 55% ще изисква действия във всички сектори на
икономиката. Неутрален по отношение на климата преход може да се постигне само с принос от всички. Емисиите на
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CO2 от изгарянето на изкопаеми горива са най-големият източник на емисии на парникови газове в ЕС. Заедно с
неорганизираните емисии, различни от CO2, в енергийната система те са отговорни за малко повече от 75% от емисиите
на парникови газове в ЕС. Това подчертава централната роля на енергийната система в прехода към неутрална по
отношение на климата икономика. Наред с промишлеността, сградите и транспортът са основните потребители на
енергия и източници на емисии. Декарбонизацията на предлагането и търсенето на енергия е от основно значение за
постигането на неутралност по отношение на климата.
Оценката на националните планове на държавите членки в областта на енергетиката и климата показва, че те ускоряват
енергийния и климатичния си преход. Тя посочва, че делът на енергията от възобновяеми източници в ЕС може да
достигне 33,7% до 2030 г. и така да надхвърли настоящата цел от най-малко 32%. По отношение на енергийната
ефективност разликата в нивата на амбиция остава: 2,8% за първичното енергопотребление и 3,1% за крайното
енергопотребление в сравнение с целта от най-малко 32,5%. Комисията ще предприеме действия за преодоляване на
този проблем, по-специално чрез предстоящата инициатива за „вълна на саниране“ на сградния фонд и прегледа и
евентуалното изменение на Директивата за енергийната ефективност, както и насоки за първия принцип на енергийната
ефективност.
Публикуваната днес оценка на националните планове за енергетиката и климата в целия ЕС ще бъде допълнена през
октомври от оценките на отделните държави членки като част от доклада за състоянието на енергийния съюз.
Законодателният акт за климата, предложен от Комисията през март 2020 г., има за цел да включи в правото на ЕС целта
за неутралност по отношение на климата от 2050 г. , договорена от лидерите на ЕС през декември 2019 г., и да определи
посоката на развитие на цялата политика на ЕС. Сега Комисията предлага в законодателния акт да се включи
преразгледаната цел за 2030 г., която в момента се обсъжда в Европейския парламент и Съвета. Новата цел за 2030 г.
също ще формира основата за обсъждане на преразглеждането на национално определения принос на ЕС за намаляване
на емисиите съгласно Парижкото споразумение. Както се посочва в Европейския зелен пакт и в днешното съобщение,
Комисията ще започне да подготвя подробни законодателни предложения относно начините за постигане на тази нова
цел и ще направи преглед на всички свързани инструменти на политиката в областта на климата и енергетиката за
постигане на намаление на емисиите, за да направени подходящи предложения до юни 2021 г.
√ Франция отпуска още 20 млрд. евро в подкрепа на икономиката
Френското правителство отпуска още средства за възстановяване на икономиката от кризата, предизвикана от
пандемията от новия коронавирус.
„Ще включим допълнителни 20 млрд. евро в сметката за бюджета в края на годината, за да можем да погледнем напред
и да предвидим допълнителни трудности“, обясни финансовият министър Бруно льо Мер по време на пресконференция,
цитиран от „Политико“.
Планът е насочен основно към малкия бизнес и най-силно засегнатите от COVID-19 сектори в страната. 6 млрд. евро от
средствата ще бъдат добавени към Фонда за солидарност на Франция, чрез който малки и средни предприятия и хора на
свободна практика могат да получат държавна помощ в размер на до 10 хил. евро.
Други 7 млрд. евро са заделени за схемата за частична безработица, която позволява на работодателите да намалят
заплатите и работното време на служителите, като правителството компенсира част от разликата. С 1 млрд. евро ще
бъдат подкрепени заемодателите, в пакета са предвидени и пари за отпускане гарантирани от държавата заеми и преки
заеми.
Льо Мер призова французите да поръчват стоки онлайн от местни фирми и да ги вземат от място, вместо от големи
международни сайтове за електронна търговия. Тези усилия правителството смята да подкрепи с допълнителен план за
дигитализация.
„Само 32% от френските малки и средни предприятия имат уебсайт, което не е достатъчно. Призовавам всички наши
сънародници да възприемат патриотично икономическо поведение, като предпочетат продажбите с лично вземане от
френските магазини“, каза финансовият министър.
От днес във Франция се въвежда национална карантина, с цел овладяване на втората вълна от заразени с COVID-19.
Мярката ще бъде в сила поне до 1 декември.
√ Русия ще помага на Армения срещу Азербайджан
Премиерът на Армения Никол Пашинян е изпратил писмо до президента на Русия Владимир Путин, в което подробно
описва ситуацията в Нагорни Карабах и, предвид съюзническия характер на отношенията между двете страни, моли да се
определи "формата и степента на подкрепа" за обезпечаване на сигурността на Армения, предаде ТАСС, като се позова
на преслужбата на външното министерство в Ереван, предаде БТА.
"Имайки предвид факта на приближаването на бойните действия към границата на Армения и посегателствата вече на
територията на Република Армения, премиерът се обърна към президента на Руската федерация с молба незабавно да
започнат консултации за определяне на формата и степента на подкрепата, която Руската федерация може да окаже на
Армения за обезпечаване на сигурността, приемайки за основа на съзническите отношения и член 2 на Споразумението
за дружба, сътрудничество и взаимна помощ от 29 август 1997 г.", гласи съобщението на министерството, цитирано от
ТАСС и Франс прес.
Москва ще окаже на Ереван цялата необходима помощ в съответствие с Договора за дружба, сътрудничество и взаимна
помощ между двете страни, ако военните сблъсъци бъдат пренесин непосредствено на територията на Армения, заяви
министерството на външните работи на Русия във връзка с обръщението на премиер-министъра на Армения Никол
Пашинян към президента на Руската федерация Владимир Путин, предадоха Франс прес и ТАСС.
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"Потвърждаваме ангажираността на Руската федерация със съюзническите задължения по отношение на Република
Армения, влючително произтичащите от Договора за дружба, сътрудничество и взаимна помощ между Руската
федерация и Република Армения от 29 август 1997 г. В съответствие с договора Русия ще окаже на Ереван цялата
необходима помощ, ако бойните действия бъдат пренесени непосредствено на територията на Армения", се казва в
декларацията, цитирана от ТАСС.
Външните министри на Армения и Азербайджан се договориха за предприемане на спешни стъпки след преговори за
разрешаване на конфликта в Нагорни Карабах, където в продължаващите повече от месец сражения бяха убити стотици
хора, предаде Ройтерс.
√ Европейските борсови индекси не намират единна посока в края на седмицата
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа търсят посока в ранната търговия в петък на фона на новите
ограничителни мерки срещу пандемията на континента. Индексите са на път да запишат най-големия си седмичен спад
от месец март насам, пише Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 записа ръст от 0,2 пункта, или 0,06%, до 341,96, но остава на траекторията към
седмичен спад от 6%. Немският бенчмарк DAX се понижи с 21,87 пункта, или 0,19%, до 11 576,2 пункта. Водещият индекс
на Лондонската борса FTSE 100 изтри 7,85 пункта от стойността си, или 0,14%, достигайки ниво от 5 573,9 пункта.
Френският показател CAC 40 напредна с 14,61 пункта, или 0,32%, до 4 584,28 пункта.
„Тази седмица бе белязана от завръщането на страна на пазарите, като нарастващият брой на заразените в Европа и
затягането на мерките доведоха до сериозни разпродажби. Въпреки че икономическите щети от повторното въвеждане
на строгите ограничения ще бъдат значителни, ние смятаме, че те няма да бъдат толкова големи, колкото в началото на
годината, тъй като училищата и много бизнеси остават отворени“, коментира Еманюел Ко от Barclays.
Акциите на доставчиците на оборудване и части за Apple – ASM, Dialog Semiconductor и STMicroelectronics поевтиняха
съответно с 1,04%, 1,63% и 0,87%, след като късният дебют на новия iPhone накара много потребители да отложат
покупката си на нов смартфон.
Книжата на Air France-KLM поевтиняха с 2,8%, след като авиопревозвачът отчете оперативна загуба от 1,05 млрд. евро и
предупреди, че предстоят още трудни дни, тъй като новият скок в броя на заразните с COVID-19 може да доведе до нови
ограничения на пътуването.
Акциите на френският петролен гигант Total скочиха с 2,88%, след като компанията съобщи, че ще запази дивидента си
въпреки резкият спад на нетната печалба през третото тримесечие.
До момента сезонът на отчетите върви сравнително добре. До половината от компаниите в STOXX 600 са представилите
финансовите си резултати за последното тримесечие, като 74% от тях са надминали очакванията на анализаторите.
Ръст в САЩ
Водещите американски борсови индекси записаха повишения в четвъртък, възстановявайки част от загубите, натрупани в
предходната сесия, на фона на по-добрите от очакваното икономически данни, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 139,16 пункта, или 0,52%, до 26 659,11 пункта, записвайки първият си ръст
от пет дни насам. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 напредна с 39,08 пункта, или 1,19%, до 3 310,11
пункта, слагайки край на тридневна серия от понижения. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq отчете
ръст от 180,72 пункта, или 1,64%, до 11 185,59 пункта.
Тези резултати идват на фона на рекордното възстановяване на американската икономика през третото тримесечие. БВП
на САЩ нарасна с 33,1% на годишна база през периода юли-септември, което е най-бързият темп на растеж в историята.
Този резултат идва след рекордният спад от 31,4% през второто тримесечие. Икономистите, анкетирани от Dow Jones,
очакваха ръст от 32%.
„Като цяло първоначалното възстановяване на БВП след премахването на блокадите заради първата вълна от
пандемията беше по-силно от очакваното“, коментира Пол Ашуърт от Capital Economics.
„Като се има предвид, че през последните дни новите случаи на заразени с коронавирус достигнаха рекорден връх, а
стимулите за икономиката едва ли ще влязат в сила преди началото на следващата година, бъдещият икономически
напредък вероятно ще бъде много по-бавен“.
Междувременно броят на заявленията за помощ при безработица се понижи за втора поредна седмица и достигна найниското си равнище от месец март насам. За седмицата до 24 октомври са били подадени 751 хил. заявления.
Анализаторите, анкетирани от на Dow Jones очакваха 778 хил. молби.
Спад в Азия
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха понижения в петък, след като
инвеститорите останаха предпазливи в преди президентските избори в САЩ, предаде Маркетоуч.
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи 354,81 пункта, или 1,52%, до 22 977,13 пункта.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite изтри 48,19 пункта от стойността си, или 1,47%, достигайки ниво
от 3 2224,53 пункта, докато по-малкият показател Shenzhen Composite регистрира спад от 51,51 пункта, или 2,29%, до 2
198,07 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 479,18 пункта, или 1,95%, до 24 107,42 пункта.
Южнокорейският бенчмарк Kospi отчете спад от 59,52 пункта, или 2,56%, до 2 267,15 пункта.
В Австралия индексът ASX 200 се понижи с 32,7 пункта, или 0,55%, до 5 927,6 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно повишения в ранната търговия. Основният
индекс SOFIX отчете ръст от 2,35 пункта, или 0,55%, до 426,44 пункта. BGBX40 напредна с 0,43 пункта, или 0,44%, до 98,07
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пункта. BGTR30 се повиши с 1,86 пункта, или 0,38%, до 486,50 пункта. BGREIT записа спад от 0,46 пункта, или 0,34%, до
134,60 пункта.
Cross.bg
√ Първи сняг около 17 ноември
Ноември започва със сравнително високи температури, с меко есенно време, с променлива облачност и без съществени
валежи. Вчера в по-голямата част от страната времето беше предимно слънчево и днес над Източна България ще бъде
такова
През по-голямата част на месеца очакваме температурите да са около и под нормата, а валежите да са около и над
нормата. Очаква ни по-скоро зимно време. Това каза в студиото на "Денят започва" синоптикът от НИМХ Анастасия
Кирилова.
Началото на ноември ще е сравнително без валежи. До средата на месеца се очаква температурата да е в климатичните
норми. В последствие се очаква температурите в страната да са по-ниски от нормите.
През втората седмица от ноември температурите ще са сравнителни ниски в Северна България, а в останалата част от
страната се очаква да са около нормата. В Югоизточна България се очакват валежи.
От средата на ноември ни очаква студено време със значителна облачност и чести валежи. Около 17-18 ноември се
очакват превалявания от сняг във високите полета и в Предбалкана.
До края на месеца ще е значително студено с по-ниски от обичайните температури и чести превалявания.
√ Икономисти прогнозират огромни загуби от затварянето на Германия
Затварянето в Германия, което влиза в сила от 2 ноември, ще донесе на икономиката загуби от над 19 млрд. евро,
изчисли Германският институт за икономически изследвания в Берлин.
Така нареченото частично затваряне ще ощети най-силно предприятията, които работят в областта на хранителния и
хотелски бизнес - 5,8 млрд. евро. Това съответства на намаляването на икономическите показатели за тримесечието с 55
%, пише „Велт ам Зонтаг".
Фирмите, чиято дейност е в областта на спорта, културата и развлеченията, ще загубят 2,1 млрд. евро, а търговските
предприятия - 1,3 млрд. евро, твърдят икономистите. Загубите за промишленото производство в Германия се очаква да
достигнат 5,2 млрд. евро.
Според прогнозите, най-сериозно ще бъдат засегнати собствениците на кина и на компании, работещи в областта на
логистиката.
Друг негативен ефект от затварянето ще има върху безработицата: Очаква се през четвъртото тримесечие работата си да
загубят около 100 000 човека. В същото време служителите на непълен работен ден ще се увеличат с 400 000 и общият
им брой ще достигне 3,2 милиона.
Свои прогнози за отражението, което ще има частичното затваряне върху германската икономика, направи и институтът
по икономика в Кьолн. От там смятат, че до края на годината работата си може да загубят около 591 000 човека. През
2021 г. към редиците на безработните се очаква да се присъединят още 15 000 души, „при условие че локдаунът
приключи в указаните срокове".
Ако ограниченията бъдат премахнати в края на ноември, съгласно предварителните планове, загубите на Германия ще
бъдат в размер на около 1 % от БВП. Ако обаче затварянето продължи, обемът на икономиката може да се свие с 2 %, а
при такъв сценарий броят на безработните може да се увеличи с още 180 000 души.
√ Белгия отново въвежда пълна карантина от днес
От днес влиза в сила втората карантина, която Белгия въвежда, в опит да спре сериозното разпространение на COVID-19.
Кралството е с най-висок брой заразени с коронавирус в Европа. Затварят се магазините, които не продават хранителни
стоки, а също така фризьорските и козметичните салони. Не работят и фитнес залите, затворени са също местата за
молитви. Забраняват се посещения при приятели и близки, а извън къщи е позволен контакт само с един човек.
Изключения се допускат само за самотно живеещите, които могат да се срещат с двама души. Работата от дома става
задължителна, а когато това не е възможно, носенето на маска и проветряването са задължителни на работното място.
Ваканцията на всички училища се удължава до 15 ноември, след което половината ученици от вторите и третите класове
на гимназиите ще участ в училище, а останалите - дистанционно.
От разстояние ще става и обучението в университетите до 1 декември - датата, на която мерките ще бъдат
преразгледани, за да се реши дали карантината ще бъде удължена допълнително.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
Здраве в риск - системата между пациентите, лекарите и правилата на хартия;
Кои са битките на личните лекари в условията на пандемия?;
Сигурност, мерки и защита по време на Ковид - какви са исканията на служителите на МВР и ще успеят ли да ги
постигнат;
Времето през ноември - какво да очакваме в прогнозата на синоптиците.
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√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Линейките - с подкрепление от МВР, болниците да не връщат COVID пациенти;
в. Труд - Мъжете изкарват по-тежко CОVID-19;
в. Телеграф - Народът се спасява от вируса на село;
в. Монитор - При джипито само с бърз тест;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Бизнесът на морето ни най-ударен заради COVID - колкото Андалусия и Ил дьо Франс;
в. 24 часа - До 2 млн. лева ще стигат гарантираните заеми от Българската банка за развитие;
в. Труд - Правят бърза писта за разкриване на нови отделения;
в. Труд - Държавата плаща на хората при затворени бизнеси;
в. Телеграф - Властта с поклон към днешните будители - медиците и учителите;
в. Телеграф - Взимаш висше срещу 2 лв. с диплома от битака;
в. Монитор - Таксита и МВР автобуси стават линейки;
в. Монитор - Навръх 1 ноември: властта се преклони пред медиците и учителите;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Д-р Емил Тончев, народен представител от ГЕРБ: Вирусът още ни изненадва - има хора с тежко поразен бял
дроб, а се чувстват добре, и обратно;
в. Труд - Прокурор Сийка Милева, говорител на главния прокурор пред "Труд": Искаме да скъсим пътя до получаването
на справедливост;
в. Телеграф - Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията: Намаленото ДДС спаси 2/3 от
заведенията от фалит;
в. Монитор - Проф. Радостина Александрова, д-р по вирусология към БАН: Вирусите се чувстват добре на студено и сухо;
Водещи анализи
в. 24 часа - Малки загряват за играта на големите;
в. Труд - Приходите в бюджета може да са надценени;
в. Телеграф - Пир по време на чума;
в. Монитор - Етикети, надписани със захаросан патриотизъм.
√ Предстоящи събития в страната на 02 ноември
София
От 11.00 часа в БТА ще се проведе кръгла маса на тема „Механизми за провеждането на честни избори".
От 11.00 часа чрез платформата Zoom ще се проведе пресконференция по повод информационната кампания
„Поеми си дъх - за по-бърза диагноза и по-добра прогноза за рака на белия дроб".
От 13.30 часа Софийски градски съд ще проведе заседание по искането за изменение на мярката на Кристиан
Николов, обвинен за катастрофата с Милен Цветков.
От 18.00 часа в галерия „Ко-оп" на бул. „Янко Сакъзов" 17 ще бъде открита изложбата „Shit Storm: колекция от
онлайн омраза".
От 18.00 часа в хотел „Анел" ще се състои церемония за връчване на грамоти от Съюза на българските писатели
на изявени автори за принос към съвременната българска литература.
***
Бургас
От 17.00 часа в читалището в кв. „Банево" ще се проведе обществено обсъждане на проект за Подробен
устройствен план - План за улична регулация на селищните образувания „Острица 1" и „Острица 2".
***
Видин
От 10.30 часа в Конферентния център на Областната администрация ще се проведе заседание на Щаба за
изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските
щабове.
***
Стара Загора
От 18.00 часа в къщата музей „Гео Милев" ще се състои представяне на книгата „Янус" от Валентин Дишев.
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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