Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
БНТ
√ "Референдум": Проработиха ли социално-икономическите мерки на държавата за справяне с кризата?
Вчера предаването "Референдум" търсеше отговор на въпроса: Проработиха ли социално-икономическите мерки на
държавата за справяне с кризата?
Близо 48% от участниците в допитването на "Алфа Рисърч" смятат, че в близките няколко месеца няма да могат да се
справят финансово без помощта на държавата. Към 47% пък са на мнение, че могат да се справят самостоятелно.

В предаването дискутираха Радосвет Радев – председател на БСК, Пламен Димитров – президент на КНСБ, Васил Велев –
председател на АИКБ и Валери Апостолов – конфедерален секретар на КТ "Подкрепа".
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√ Специализираните видове туризъм са акцент на туристическа реклама за 2021 г.
Акцентът е към продуктите, свързани с близост до природата, здравословен начин на живот, култура, вино,
традиции
Основен фокус в Годишната програма за национална туристическа реклама за 2021 г. ще са специализираните видове
туризъм. Тя ще има за цел да позиционира България като сигурна, спокойна и безопасна дестинация, предлагаща
разнообразни възможности за туризъм през четирите сезона на годината. Акцентът ще бъде към продуктите, свързани с
близост до природата, здравословен начин на живот, култура, вино и кухня, традиции и автентичност. Това заяви
министърът на туризма Марияна Николова по време на онлайн заседание на Национален съвет по туризъм.
По думите на Николова активната и целенасочена рекламна политика ще продължи и през 2021 г.
Планираните дейности биха могли да претърпят развитие и актуализация в зависимост от развитието на пандемията с
COVID-19, както и спрямо коментарите и предложенията на членовете на съвета. Очаква се в двуседмичен срок
представителите на бизнеса да изпратят своите мнения и идеи, като те ще влязат като приложение в актуализиран
вариант на програмата, посочват от Министерство на туризма.
Основните цели в годишната програма са налагане на положителен имидж на България като безопасна, сигурна и
спокойна дестинация и развитие и задълбочаване на сътрудничеството с българския туристически бизнес, браншовите
асоциации и организации.
В стратегията е заложено реализиране на промоционални кампании и позициониране на специализирани видове
туризъм, които могат да се практикуват през четирите сезона на годината.
„В документа е предвидено използването на оптимален микс от маркетингови инструменти и комуникационни канали,
съобразени със съвременните тенденции, а планираните комуникационни канали и формати са съобразени с
динамиката на медийния пазар, съобразявайки се с тенденциите“, уточни още Николова.
Вицепремиерът посочи още, че по отношение на идващия зимен сезон също са заложени нови, допълнителни
маркетингови инициативи. Тя уточни, че мотото, което е избрано за насърчаване на пътуванията в зимните курорти, е
съобразено с промяната в търсенето на туристите, причинено от разпространението на коронавируса.
Предвижда се включването и на външна реклама за зимния сезон, както и маркетингови активности в съседни страни,
които са водещи пазари за зимния ни туризъм.
Според министъра на туризма е от ключово значение границите със страните от Балканите да останат отворени и в тази
посока ще се работи последователно и активно и на високо дипломатическо ниво.
Представителите на бранша посочиха, че е много важно каква информация за епидемичната обстановка в страната и как
се поднася, защото пряко влияе на работата в сектора. Те подчертаха, че ключово е да се запази стриктното спазване на
указанията за работа и въведените мерки, както и до момента и това е, че страната е сигурна и безопасна дестинация да
е основното послание, което се изпраща към туристите. Участниците посочиха още, че е важно и регулярно да се дава
актуална информация на дипломатическите мисии, за да може те чрез нея да гарантират данните за техните граждани.
Не трябва да се спира комуникацията с пазарите и да се разчита на записвания в последния момент, коментира Сийка
Кацарова, председател на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм. Според нея сега е моментът за ребрандиране
на дестинацията.
Мартин Захариев, зам.-председател на УС на Националния борд по туризъм, коментира, че сега браншът има нужда от
нов икономически анализ на мерки, с които той се подпомага, и позициониране във втората вълна на Ковид-19. Според
него е добре да се помисли за по-целенасочени действия за развитие на дигиталната трансформация.
Препоръките на Байко Байков, зам.-председател на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти, са
за промяна и по-активно използване на социалните медии и различните мобилни формати. По думите му би било добре
да се работи по-активно за включване в големите международни изложения през следващата година, дори и те да са
само онлайн.
В съобщението на ведомството не се посочва какъв ще е бюджетът за национална туристическа реклама за 2021 г. За
миналата година бюджетът по това перо беше 11 млн. лева.
√ България още не може да одобри преговорната рамка за Северна Македония в ЕС
Има проблеми в изпълнението на Договора за добросъседство, каза външният министър Екатерина Захариева
„Все още не сме в състояние да одобрим преговорната рамка за Северна Македония”. Това заяви на брифинг
вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева след среща с министрите на европейските въпроси
и външните работи на Северна Македония в Берлин.
Вчера тя беше в германската столица, където по покана на германското председателство на ЕС се състоя дискретна среща
с представители на правителството на Република Северна Македония за одобрението на членството на страната в
Европейския съюз.
Северна Македония и България трябва да изгладят различията си до 10 ноември.
„Към този момент имаме пробив. Благодаря на германското председателство за инициативата. Но все още не сме там да
кажем „Да“, заяви министър Захариева.
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„Позицията на премиера и българското правителство е доброжелателна, но няма да толерира компромиси, които водят
до антибългарската кампания. Би било трудно за целия Европейски съюз да имаме отворени въпроси. И в момента има
такива примери, които не са приятни", каза тя, цитирана от БНТ.
По думите й все още има шанс, за да се постигне съгласие по преговорната рамка. „Не е много време, но фактът, че
германското председателство е ангажирано, дава добри индикации. Би било най-вече във вреда на Скопие, ако не
желаят да се впишат в определената рамка“, каза министър Захариева.
Има страни в ЕС, които не са чак толкова добре настроени за разширяването на границите на Съюза, отбеляза външният
ни министър.
"Не можем да си затваряме очите и да не забелязваме, че има проблеми в изпълнението на Договора за
добросъседство", посочи още тя.
„Трябва да се спазват добросъседските отношения с България. За съжаление наблюдаваме трайно и системно
неспазване на Договора и не говоря само за историческата комисия. Имаме забележки по изпълнението и напредъка по
важни инфраструктурни проекти като Коридор 8. Има случаи, в които се създават административни пречки пред
български инвеститори, както и нежелание на Северна Македония да се придържа към за спазването на формулата за
езика в договора”, изложи аргументите на българското правителство Захариева.
Преди дни пред Ройтерс Екатерина Захариева заяви, че България губи търпение по отношение на нежеланието на
Република Северна Македония да прилага Договора за добросъседство, който премиерите на двете страни Бойко
Борисов и Зоран Заев подписаха през 2017 г.
√ Доц. Григорий Вазов: Политиките на правителството крият рискове
Социалните разходи да се преразгледат и вместо да се променя размерът им, трябва да се видоизмени
структурата им, съветва ректорът на ВУЗФ
Политическите решения невинаги са съобразени с капацитета и ресурса на държавния бюджет. Те обикновено се правят,
за да се разреши текущият проблем, а бъдещите икономически последствия остават за следващите властимащи. Няма
повод за притеснения относно експертизата, която Министерството на финансите притежава, а по-скоро рискът се крие в
политиките на правителството, които могат да задължат министерството да предприеме ходове, които не са
икономически обосновани. Това коментира в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria, доц. д-р Григорий
Вазов, ректор на Висшето училище по застраховане и финанси.
"Макрорамката и сценарият на правителството до 2023 г. са твърде оптимистични. Няма държава в света, която да знае с
точност какво ще се случи в средносрочен и дори краткосрочен план. Още повече в проектобюджета не фигурират
отрицателни сценарии, а само буфери, които много би ми се искало да издържат", заяви той.
По отношение на буферите, които имат потенциала да издържат в следващите три години, доц. Вазов посочи
съотношението дълг към БВП.
"В ЕС има държави, чийто дълг към БВП възлиза на над 70%, докато това съотношение в България възлиза на 20 на сто,
като се прогнозира да достигне 30% до 2023 г. Затова от тази гледна точка не съществуват големи рискове. Но въпреки че
сме в челната тройка по изпълнение на Маастрихстките критерии, трябва да бъдем много по-бдителни и предпазливи",
предупреди икономистът.
Едно от лицата на прекомерния оптимизъм според него е прогнозираният дефицит на БВП. "Според правителството той
ще достигне 3,9%, докато БНБ го оценява на 5,5%, а Световната банка - на над 8 на сто", припомни той.
Ректорът на Висшето училище по застраховане и финанси отхвърли тезата, че Бюджет 2021 е предизборен.
"Проектобюджетът е следизборен, защото изпълнява четиригодишната политика на сегашното правителство. Костов
направи предизборен бюджет и загуби; Станишев направи предизборен бюджет и загуби; Орешарски - също. Сегашните
управляващи за десет години са събрали достатъчно опит, но зададените социални разходи трябва да бъдат
прецезирани", смята доц. Вазов.
Той съветва между първо и второ четене, или в бюджетната комисия, социалните разходи да бъдат преразгладени. „Те
са добри и необходими, но вместо да се променя размерът им, трябва да бъде видоизменена самата им структура. Като
например мярката 60/40 и увеличението на пенсиите с 50 лв. трябва бъдат променени на социални помощи, а не на
увеличение, тъй като така се демотивират младите да се осигуряват, мислейки си, че държавата ще им бъде длъжна
един ден да им плаща пари, които не са заслужили", отбеляза Григорий Вазов.
Той съветва сериозно да се помисли и за капиталовите и инвестиционните разходи и то в посока, в която след време да
има сериозна възвръщаемост в бюджета.
„Това е един от най-ефикасните подходи за преодоляване на сериозните проблеми с безработицата - именно чрез
инвестиции за откриване на работни места и стимулиране на една по-добра възвръщаемост", каза икономистът.
√ Пленените държави в Западните Балкани: Напредъкът е видим, но недостатъчен
Никоя от страните в региона не е близо до пълното държавно превземане, но ключови икономически сектори са
подложени на монополизиращ натиск
Въпреки напредъка в последните години в борбата с корупцията и доброто управление, държавите от Западните Балкани
все още показват критични нарушения в демократичните и икономически баланси. Някои икономически сектори
изискват особено внимание, тъй като те са вероятни източници на концентрация на власт и превземане на държавите,
пише в доклад инициативата Лидерството за развитие и почтеност в Югоизточна Европа (SELDI).
Инициативата представя пилотна всеобхватна методология за мониторинг на уязвимостта на държавното улавяне в
Западните Балкани – основен инструмент за диагностика на т.нар. пленени държави.
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Данни показват, че основните предизвикателства за страните от региона остават различните инструменти за превземане
на държавите, например медиен контрол, корупция в съдебната система, липса на почтеност на публичните
организации, липса на безпристрастност и неадекватни антикорупционни процедури.
На територията на Западните Балкани оценката на възможностите за пленяване на държавите е от 39 до 45 от 100
възможни точки (пълно превземане на държавата). И въпреки че никоя от страните не е близо до пълното държавно
превземане, т.е. авторитарно управление, ключови икономически сектори, като енергетика, фармация,
телекомуникации, строителство, показват признаци на монополизиращ натиск, потенциално свързан с идеята за
пленената държава (институциализация на корумпирани отношения, водеща до виртуална приватизация на управление,
злоупотреба с правилата за добро управление, злоупотреба с власт, приемане и прилагане на правила в полза на малка
група хора за сметка на обществото и бизнеса като цяло).
Тези проблеми задържат икономическото развитие на страните и поддържат БВП на глава от населението в региона
много под 50% от средното за ЕС, както и стандартите за покупателна способност ниски.
Европейската комисия ще трябва да обърне специално внимание на защитата на конкуренцията в тези сектори, когато
прилага своя икономически и инвестиционен план за региона, който има за цел да стимулира икономиките, като
същевременно подобри тяхната конкурентоспособност, препоръчва се в анализа.
Монополизационният натиск е най-висок в Албания, Косово и Босна и Херцеговина. В тези страни ситуацията се влошава
заради недостатъците на антитръстовите политики и тяхното прилагане. Съществени са нивата на натиск и в Черна гора,
Северна Македония, Сърбия. Това изисква повече съдебен контрол (по отношение на законодателството, концентрация
на поръчки, дейности на специализирани регулаторни органи и др.) в критични сектори в целия регион на Западните
Балкани и особено в Албания и Косово, подчертава се в доклада.
Кризата с Covid-19 категорично демонстрира две тенденции в Западните Балкани, и двете от които SELDI очерта в
неотдавнашните си политически доклади. От една страна, новосъздадените демократични институции бяха бързо
смазани от авторитарни тенденции, които се подготвят в последното десетилетие. Почти всички страни в региона се
опитаха да сплашат медиите и демократичните свободи.
От друга страна, чуждестранни авторитарни сили – най-вече Русия и Китай, побързаха да опитат да повлияят
общественото мнение срещу ЕС с помощта на местните лидери.
И двете тенденции се влошават от концентрацията на власт в ръцете на политически лидери и местни икономически
групи. Това доведе до олигархизация на икономиките в региона и завладяване на ключови държавни регулаторни
функции.
Според доклада постигане на устойчивост би изисквало поне още едно десетилетие на сериозни усилия за подобряване
на резултатите, по-силна ангажираност на местните лидери по въпросите, свързани с върховенството на закона и
основите на икономиката, например конкурентоспособност и привличане на инвестиции, защита на независимостта на
съдебната система, система за справяне с икономически престъпления, например с обществени поръчки, концесии,
приватизация, осигуряване на прозрачност на собствеността на медиите, укрепване на антимонополните закони и
практическото им прилагане и други.
БНР
√ Липса на кворум провали пленарното заседание на парламента
Пленарно заседание на Народното събрание днес няма да има. То се провали поради липсата на кворум. При втория
опит в залата се регистрираха 118 народни представители.
Председателят на парламента Цвета Караянчева обяви, че депутатите ще заседават утре.
Парламентът трябваше да гласува промени в Закона за храните, с които се забранява продажбата на заблуждаващи
търговски наименования за минералната вода.
Предложението е на депутатите от парламентарната група на ОП и са във връзка с новоприетия Закон за храните, както и
официално писмо на Европейската комисия, в което се казва, че българското законодателство, което урежда
взаимоотношенията, свързани с минерални и изворни води не съответства от приетия от ЕС правна рамка.
ЕК напомня, че целта на директивата е да елиминира различията в законодателствата и да предпази потребителите от
въвеждането в заблуждение и да осигури честна търговия, като дава на България тримесечен срок да предприеме
нужните мерки за привеждане на нашето законодателство в съответствие с европейската правна рамка.
Депутатите трябваше да гласуват и окончателните промени в Закона за закрила на детето, който вече добавя към
регламентираната забрана в закона за продажба на алкохолни напитки и тютюневи изделия на деца, да се добави и
забраната за употреба от деца на този тип продукти.
√ Редовно заседание на Министерски съвет
На редовното си заседание, което ще се проведе онлайн, правителството ще приеме план с мерки, в отговор на
препоръките от доклада на Европейската комисия за върховенството на закона в България от 30 септември.
Общините ще получат допълнителни трансфери за осигуряване на националните образователни програми и за
възстановяване на транспортни разходи и наеми на педагогическите специалисти.
Допълнително средства по бюджетите си ще получат също МВР и Министерството на правосъдието.
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√ Борисов: 237 млн. лв. добавки за медиците
Между първо и второ четене на бюджета за следващата година да се предвидят 237 милиона лева за месечни добавки
към заплатите на медиците. Това е разпоредил на депутатите от ГЕРБ премиерът Бойко Борисов. Лекарите ще получават
допълнителни 600 лева, сестрите - 360 лева, а санитарите - 120 лева.
Мярката ще засегне близо 40 000 медици.
Освен че догодина детски добавки ще получават всички семейства без доходен тест, ще се увеличат и размерите на
месечните помощи, анонсира премиерът.
„143 милиона. Деница Сачева искам да ги организира за едно дете, за две деца, за три, за четири. 143 милиона
допълнително“.
Помощта за 1 дете ще е 50 лева, при 40 в момента, за 2 деца ще се дават 110 лева спрямо 90 сега, за три деца - 165 лева,
като увеличението е с 30 лева и за семейство с 4 деца 185 лева.
След проведено видеоконферентно съвещание с министрите, Борисов коментира и днешните критики към работата на
правителството за овладяване на епидемията от страна на държавният глава Румен Радев
"Въпреки предписанието на ген. Мутафчийски да не се провежда учението на Радев, вчера пак си беше проведено. ВМА
е пълно - генералитет, войници, офицери. И продължава да ми се размахва юмрук. С кое право - не знам. Малко
смирение няма".
√ СЕМ обсъжда доклад за промени в Закона за радиото и телевизията
Съветът за електронни медии ще обсъди на днешното си заседание доклада за измененията на Закона за радиото и
телевизията.
На 30 октомври правителството внесе в Народното събрание законопроект за промени в медийния закон. Целта им е
синхронизиране на националното ни законодателство с новите разпоредби на европейската директива за
аудиовизуалните медийни услуги.
Проектът предвижда СЕМ да осъществява надзор и върху доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове.
√ БФБ даде начало на програма за стимулиране на стартъпи, малки и средни компании
Вчера беше даден официален старт на програма за стимулиране и насърчаване растежа на стартъпи, малки и средни
компании - beamUp lab. Програмата е по инициатива на Българската фондова борса (БФБ).
Тя се реализира се под егидата на Министерството на финансите (МФ), в партньорство с Фондa на фондовете (ФнФ),
Българската банка за развитие (ББР), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Българската асоциация на
лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и Българската стартъп асоциация (BESCO), съобщават от Българската
фондова борса.
Целта на програмата е да отличи перспективни и иновативни български компании с устойчиви бизнес модели, да им
даде видимост пред потенциални инвеститори, както и да повиши тяхното знание относно възможностите за
финансиране.
Основен фокус на програмата beamUp lab е поредица от четири стратегически срещи, на които компаниите ще се
запознават с всички възможности за финансиране, така че да могат да инвестират гъвкаво и успешно в бизнес идеите си.
По време на срещите компаниите ще обменят опит и най-добри бизнес практики.
Първата стратегическа среща ще се проведе на 26 ноември, посочват от БФБ и добавят, че програмата е с
продължителност от една година, като през нея ще преминат 20 компании. Самите компании са подбрани по специална
методология, създадена от Българската фондова борса.
Повече информация за beamUp lab и компаниите, включени в нея, може да бъде намерена на: www.beamuplab.space.
√ ЕЦБ може да намали подкрепата си за задлъжнелите страни, за да взимат заеми от фонда на ЕС
Европейската централна банка може да предложи по-малко щедра подкрепа за задлъжнелите правителства, когато през
следващия месец подготви допълнителен пакет от стимули, за да ги накара да кандидатстват за заеми от Европейския
съюз, които са обвързани с продуктивни инвестиции, посочиха източници на агенция Ройтерс.
На срещата си през миналата седмица ЕЦБ обеща да одобри повече стимули на заседанието си през декември, за да
помогне на страните от еврозоната да се справят с втората вълна от коронавирусна пандемия, която включва и нови
рестриктивни мерки, които ще ограничат допълнително икономическата активност.
Четири източника на Ройтерс заявиха, че централните банкери обсъждат дали ЕЦБ трябва да разшири своята програма за
Спешни пандемични покупки (PEPP), което й дава безпрецедентна гъвкавост при закупуване на облигации от която и да е
държава, или пък да увеличи редовната програма за закупуване на активи (APP), при която обаче покупките на активи
трябва да отразяват относителния размер на всяка държава в еврозоната и в капитала на ЕЦБ.
Подобна идея да се ограничи достъпа до свръх евтиното финансиране от страна на ЕЦБ е факт, след като пандемичната
програма PEPP толкова намалил разходите по заеми за задлъжнели правителства като тези на Испания и Португалия, че
те избягват заемите от ЕС, обвързани с "дигитални и зелени" инвестиции.
Съставът на новия стимулиращ пакет трябва да бъде определен на заседанието на ЕЦБ на 10 декември, като източниците
на Ройтерс заявиха, че може да бъде постигнат компромис, при който се разширят и двете програми PEPP и APP, но
първата остане основен инструмент.
Говорител на ЕЦБ отказа коментар на тази информация на Ройтерс.
Агенцията допълва, че разликата между двете програми е съществена и решението ще има последици за това колко
голяма помощ може да окаже ЕЦБ на най-задлъжнелите страни от блока.
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След първата вълна на коронавирусна пандемия през пролетта ЕЦБ започна да купува прекалено много италиански и
испански облигации по програмата PEPP, спомагайки за намаляване на доходността на облигациите на двете силно
задлъжнели държави до нивата от преди пандемията. Това беше добре дошло облекчаване за техните правителства по
време на първоначалния стрес от коронавирусната криза.
В същото време обаче тези евтини заеми на ЕЦБ правят взимането на заеми от фонда "Следващо поколение ЕС" помалко привлекателни.
Тази форма на официален кредит от ЕС, разкрита в отговор на Covid-19, трябва да се похарчи за зелени или цифрови
проекти и да бъде проверена от ЕС, правейки я по-малко привлекателна за правителствата от продажбата на облигации,
когато разликата в лихвените проценти е малка.
Все още нито едно европейско правителство не е кандидатствало за заеми от фонда "Следващо поколение ЕС“, а страни
като Испания и Португалия не бързат да вземат подобни заеми.
Според източниците на Ройтерс това е раздразнило някои от членовете на ЕЦБ, които се страхуват, че правителствата
няма да харчат продуктивно събраните пари. Те се застъпват за това новият стимул на ЕЦБ да бъде насочен към отдавна
установената програма за "количествени облекчения" APP , което би ограничило безконтролното финансиране на
различни страни членки на ЕЦБ съществуващите предварително определени квоти, известни като капиталов ключ.
Според същите членове на централната банка удължаването на Спешните пандемични покупки на облигации (PEPP) и
след юни догодина не е оправдано.
Други членове на ЕЦБ обаче твърдят, че еврозоната все още се намира в острата фаза на пандемията и програмата PEPP
трябва да продължи в съответствие със собствените насоки на централната банка.
Дебатът започна да се разгаря и в публичното пространство.
Във вторник управителят на холандската централна банка Клаас Нот заяви, че програмата PEPP е временен инструмент,
но Европа все още е в извънредна ситуация при влошаващите се инфлационни перспективи.
Ден по-рано членът на управителния съвет на ЕЦБ Ив Мерш пък посочи, че гъвкавостта на PEPP не трябва да се
разпростира върху други схеми, които трябва да останат обвързани от т.нар. "червени линии" на банката.
ЕЦБ вече изчерпа почти половината от огневата мощ на програмата PEPP в размер на 1,35 трилиона евро, която самата
банка обяви, че ще продължава да използва до следващия юни.
На Италия се падат малко над една четвърт от националните държавни облигации, закупени по пандемичната спешна
програма, а на Испания - 17%, което е в значително несъответствие с квотите на двете държави в капитал на ЕЦБ.
Същевременно стандартната програма за "количествени улеснения" APP е на стойност от 20 милиарда евро на месец
плюс допълнителен пакет от 120 милиарда евро за настоящата година, който вече е почти изразходван, посочва Ройтерс.
В. Монитор
√ Радев проведе телефонен разговор с германския си колега Щайнмайер
Държавният глава Румен Радев провел телефонен разговор с президента на Федерална република Германия ФранкВалтер Щайнмайер.
Българският президент поздравил своя германски колега с приоритетите на Германското председателство на Съвета на
ЕС, насочени към насърчаване на справедливи социални промени в икономиката, обществото и пазара на труда в Европа
и оказване на подкрепа за индустрията и малките и средни предприятия в условия на криза, съобщиха от "Дондуков" 2
Обща била позицията, че европейската перспектива за страните от Западните Балкани и за Република Северна
Македония има ключово значение за укрепване на стабилността и е важен знак за развитието на целия регион.
"За целта е необходим траен и устойчив напредък на Република Северна Македония в изграждането на добросъседски
отношения с България, заявил Радев.
Той отбелязал очакването на страната ни за ясни правно обвързващи гаранции, че единството на българската нация и
културно-историческото ни наследство, като ключови елементи на националната ни идентичност, няма да бъдат никога
поставени под въпрос от външни фактори.
"България е отговорен член на ЕС и няма да допусне нерешени двустранни проблеми да подкопават единството на
съюза", отбелязал още Радев. Според президента най-удачният вариант да не се стига до това, е като Националната
рамкова позиция, приета единодушно преди година от Народното събрание, бъде включена в гл. 35 от преговорната
рамка за Република Северна Македония с ясно обособени критерии и времеви срокове, които да бъдат съблюдавани
през целия преговорен процес.
Ако подобно решение не било възможно, страната ни щяла да работи за двустранно споразумение с Република Северна
Македония, в което в дух на приятелство и добросъседство да бъдат разрешени всички двустранни въпроси.
√ Енергийният министър: Градовете светват с 500 млн. лв. от Брюксел
Акценти:
• 4 млрд. лв. от парите от Европа ще са за енергийна ефективност
• Слагат 70 нови лампи на крайбрежната алея в Бургас
Градовете в България ще светнат благодарение на 500 млн. лв., които ще дойдат от Европа. Това заяви министърът на
енергетиката Теменужка Петкова в ефира на bTV. Тя обясни, че над една трета от новите 12 млрд. евро от Европа ще са за
енергийна ефективност.
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„Ще има 3 млрд. лв. за саниране на сгради, близо половин милиард за подмяна на осветлението в градовете. Нашата
икономика най-енергоинтензивната в Европейския съюз (ЕС)“, обясни още енергийният министър. „Трябва да знаем, че
винаги сме спазвали европейското законодателство.
Средствата ще подлежат на много сериозен контрол. Тези пари са резервирани за България. Работата е да направим
такива проекти, които да бъдат одобрени и да започнем максимално бързо работа по тях“, каза Петкова. По думите на
ресорния министър обаче възстановителния план на ЕС не предвижда средства за централите, които произвеждат
енергия от въглища.
„До 2025 г. може да се използва механизма за капацитет за подпомагане на централите на въглища. След това те ще
трябва да си купуват емисиите, чиято цена расте”, поясни тя, като допълни всяка от тях трябва да си направи
икономически преглед, за да прецени колко конкурентоспособна ще бъде.
Петкова призна, че централите в Маришкия басейн са базови мощности и без тях не може да бъде гарантирана
стабилността на електроенергийната система в страната. Тя съобщи, че предстои
Европейската комисия да направи анализ на 3 области – Стара Загора, Перник, Кюстендил, където ще се изготвят
териториални планове за енергийна трансформация. Междувременно стана ясно, че нови осветителни стълбове ще
бъдат поставени по крайбрежната алея в Бургас за да се засили сигурността и контрола в района ѝ. Осветителните тела
ще бъдат поставени от моста на централния плаж до квартала "Сарафово". Това съобщиха от пресслужбата на местната
община. Участъкът дълъг около километър и половина ще се осветява нощем. В района ще бъде прокарано
видеонаблюдение и безплатно безжично интернет разпръскване (Wi-Fi).
„Много хора ползват тази алея и сме длъжни да засилим сигурността и контрола чрез по-качествено осветление и
видеонаблюдение. След няколко месеца ще направим анализ дали да увеличим още броя на камерите“, каза кметът
Димитър Николов. Очаква се проектът да бъде завършен до края на тази година или в началото на следващата.
Труд
√ Марияна Николова: Туристическият бранш има срок да предложи хотели, в които да се настаняват карантинирани
За балансиран подход между спазването на мерките и възможността хората да имат доходи по време на пандемия се
обяви вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова пред Нова телевизия.
Тя обяви категорично, че не може да се съгласи с думите на държавния глава Румен Радев, че правителството е в
безпомощно състояние.
„Още в началото на кризата кабинетът предприе спешни мерки, които дадоха своя ефект – не само в социалноикономическата сфера, но и в здравеопазването”, допълни вицепремиерът.
Вчера по време на Консултативния съвет по туризъм министърът се обяви за това хотелите, които останат празни през
зимния сезон, да се превърнат в места за настаняване на карантинирани.
„Идеята е тези хотели да се използват за подсигуряването на здравната система, за да не се налага изграждането на
полеви болници, при положение, че имаме свободна леглова база. Местата, предложени от бранша, ще бъдат
използвани от здравните власти за настаняване на спешни и болни пациенти, както и на семейства под карантина.
Разходите за това ще бъдат поети от държавата”, обясни Николова.
Вицепремиерът уточни, че принципът на финансиране ще бъде договарян от Министерството на здравеопазването и
конкретния хотелиер. Условията за настаняване ще се одобряват от здравните власти.
„Говорим за лица, които се нуждаят от медицинска грижа, а не контактни. Хората трябва да знаят, че правителството
няма да ги остави без легло, ако се наложи”, посочи още Николова.
Браншът има срок до края на седмицата да предложи конкретни хотели, тъй като готовността вече е заявена.
„Голяма верига заяви готовност да приема пациенти с COVID-19, ако се наложи. Става въпрос за 5-звездни хотели. Ние
обаче се обединихме около идеята това да се места за настаняване с 2 и 3 звезди, за да им се помогне”, каза още тя.
√ Деница Сачева: По Плана за възстановяване ще усвоим 12.2 млрд. евро
До 29 ноември ще продължи общественото обсъждане на Националния план за възстановяване и устойчивост. До края
на годината планът трябва да бъде депозиран в Брюксел за съгласуване с Европейската комисия. Европейската комисия
препоръчва инвестициите да бъдат насочени в седем водещи области. Документът в момента съдържа основната визия
за начина, по който бихме могли да усвоим тези 12.2 милиарда евро. Това каза пред БНР министърът на труда и
социалната политика Деница Сачева. Тя уточни, че е важно планът за възстановяване да се гледа заедно с
Многогодишната финансова рамка, защото част от мерките ще бъдат финансирани през оперативните програми.
Не трябва да се разглежда като самостоятелен документ, а като документ, който е в корелация с останалите 16.7
милиарда евро, които очакваме в следващите 7 години, посочи Сачева.
"Говорим общо за 29 милиарда заедно с многогодишната финансова рамка."
До края на годината изпращаме описание на темите, по които ще работим и няма да се разработват проекти в детайли,
допълни министърът на труда и социалната политика.
"Спекулативно е да обвързваме този план за реформи по какъвто и да е начин с изборите", заяви Деница Сачева.
"Тези 12 милиарда няма да дойдат сега. Ние поставяме общата рамка накъде се движим, какви цели си поставяме, какви
са общите насоки, в които можем да развиваме държавата в следващите години, а самите проекти, в детайли разписани
– това е доста далече от изборите във времето", коментира социалният министър.
"Този план ще бъде изпълняван от минимум две правителства оттук нататък", отбеляза Сачева.
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"Многогодишната финансова рамка ще се развива успоредно – от 2021 до 2027 година, Планът за възстановяване и
устойчивост ще следва приоритетно инфраструктурните нужди, а паралелно с това ще се развиват и останалите проекти",
стана ясно от думите на Деница Сачева.
"Това не е план само на правителството, на една партия или на една политическа сила, а на цялото общество", изтъкна
още Сачева. По думите й „със сигурност ще има дискусии и една от дискусиите ще бъде в парламента".
√ Министър Танева: Българското земеделие ще получи 200 млн. евро повече през следващите две години
Българското земеделие ще получи 200 млн. евро повече чрез изпълнението на различни мерки по Програма за развитие
на селските райони през следващите две години. Такава възможност предоставя механизмът за възстановяване от
кризата, предизвикана от COVID-19, който е елемент от спасителния план „Следващото поколение ЕС“. Окончателното
приемане на преходния регламент се очаква да бъде осъществено до края на 2020 г. Това съобщи министърът на
земеделието, храните и горите Десислава Танева чрез видео обръщение, по време на церемонията по връчването на
наградите „Агробизнесмен на България 2020“. Тя обясни, че приемането на преходния регламент ще даде яснота и за
разпределението на този бюджет, който ще бъде на разположение на фермерите.
По думите й, най-важното, което предстои е финализирането на Стратегическия план за следващия програмен
период, който ще стартира от 2023 г. „Надявам се, че през идните няколко месеца ще приключим с първия драфт на
плана, които да бъде представен на заинтересованите страни. Предстои ни интензивна работа по разписването на
отделните мерки в него и се нуждаем от конструктивен дебат с предложения и алтернативи, без политическа
характеристика и оттенъци“, каза Танева.
Тя поясни, че основното политическо послание, цел и идея на новия програмен период са околната среда, зелените цели
и Зелената сделка. Голямото предизвикателство е как стопаните да преустроят земеделската си дейност по начин, по
който максимално да се щади природата. „В този процес трябва да участваме всички, като предоставим максималния
инструментариум и възможности от различни мерки, финансирани по Програмата за развитие на селските райони,
изведени от науката и практиката. Към това са насочени усилията на Координационното звено в Министерството“,
допълни министърът.
Десислава Танева изрази задоволство, че днес в Държавен вестник е публикувана промяна на ПМС №142. Съгласно
измененията в Тематичната работна група по изготвяне на плана, ще могат да бъдат включени НПО-та и браншови
организации, които по регистрация са в частна полза.
Земеделският министър припомни, че запазването на обвързаната подкрепа 13+2 и включването на Националната
преходна помощ за 2018 г. е абсолютна инициатива и организация на България.
През преходния период, българските фермери ще получат обичайната си подкрепа, каквато им е позната досега, в
обхвата на директните плащания като мерки, и като изисквания. „Най-големият български успех е, че ние бяхме
инициаторите и в рамките на 6 месеца успяхме да наложим да бъде приета промяната - Националната преходна помощ
да продължи“, подчерта министър Танева.
Тя поздрави екипа на изданието „Български фермер“ по повод 30-годишния юбилей, като им пожела нови успехи и да
продължат да развиват добрите си традиции.
На церемонията присъства заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов, който връчи
голямата награда „Агробизнесмен на България 2020“ на Николай Минев.
√ Бизнесът се раздвижи, оборотите нарастват
Оборотите на фирмите в страната нарастват няколко поредни месеца. Приходите в държавната хазна от ДДС от сделки в
страната през септември са 760 млн. лв., което е с близо 10% повече от същия месец на миналата година, показват данни
на Министерството на финансите за изпълнението на бюджета. Това става след като през август приходите от ДДС
нараснаха с над 25% на годишна база. През предишните месеци също имаше увеличение.
Оказва се, че след като в началото на пандемията хората се затвориха по домовете си и спряха да харчат, през
последните месеци ситуацията много се е променила. Хората явно вече са свикнали с Covid-19 и са започнали да харчат.
Същевременно има промяна при пазаруването - по-често купуват онлайн вместо да ходят до мола, купуват повече стоки
за дома вместо костюми и рокли.
Приходите в хазната от ДДС за първите девет месеца на годината са над 8,1 млрд. лв., което е спад с 3,65% на годишна
база. Това обаче се дължи на свиването на приходите от ДДС от внос с 20% до 2,5 млрд. лв. За това намаление обаче има
обективни причини. Петролът е много по-евтин от миналата година, което води и до по-малко приходи от ДДС при вноса
му. Освен това от 1 юли 2019 г. беше въведена възможност за отложено плащане на ДДС при внос на някои стоки от
страни извън ЕС. Ефектът от прилагането на този режим за периода януари-септември 2020 г. е неначислен ДДС при внос
в размер на 817 млн. лв. Стоките с най-значителен дял в прилагане на този режим са от групата “Руди, шлаки и пепели” 528 млн. лв., и “Мед и изделия от мед” - 99 млн. лв. 63 фирми са се възползвали от възможността да отложат
начисляването на ДДС.
Освен по-високи приходи от ДДС от сделки в страната, през първите девет месеца на годината нарастват постъпленията в
хазната от данъка върху доходите (+100 млн.) и от осигуровки (+290 млн.). До голяма степен това се дължи на
повишаването на минималната заплата. Данните на НСИ обаче показват, че заплатите вече се възстановяват след спада
им в началото на кризата.
Намаляват приходите в хазната от акциза върху горивата (-6%) и алкохола (-9%). Причините за това са по-малкото
пътувания и хора в ресторантите, както и по-малкото чужденци в курортите, които в други години изпиваха големи
количества алкохол.
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√ Новите безработни са хора без квалификация
Мерките срещу разпространението на Covid-19 оказаха влияние на редица сфери от икономиката на страната. Преглед на
ситуацията в страната е направен в изданието на Министерството на финансите „Българската икономика“:
Пазар на труда
Тенденцията на намаляване на броя на регистрираните безработни, започнала от средата на май, се наблюдаваше и през
септември. В края на месеца регистрираните безработни достигнаха 236 058 души. Нарастването на годишна база се
забави, възлизайки на 63 хил. повече безработни, в сравнение със същия месец на 2019 г. През септември
новорегистрираните безработни бяха почти изключително хора без конкретна квалификация (около 85% от входящия
поток през месеца, докато обичайният им дял е между 45% и 50%), посочват от МФ.
Краткосрочна бизнес статистика
През септември показателят за бизнес климата се подобри леко с 0,8 пункта, докато възстановяването на доверието на
потребителите достигна 2.7 пункта за втори пореден месец. По сектори нарастването на бизнес климата се дължеше на
по-добри оценки за текущата ситуация в търговията на дребно, където и очакванията за обема на продажбите също бяха
благоприятни.
Инфлация
През септември инфлацията спрямо август беше отрицателна от 1,2% и се дължеше на сезонни фактори при цените на
няколко групи услуги. Общият спад в цените на услугите беше 4%, формиран от международните полети, пакетните
услуги за почивка и туристически пътувания в страната, както и услугите по краткосрочно настаняване. Намалението на
цените при тях в рамките на месеца се дължеше на сезонни фактори в търсенето, поради края на летния сезон.
Общата инфлация за септември спрямо съответния месец на предходната година остана непроменена спрямо август:
0,6%. Промените по групи стоки на годишна база също бяха минимални. Инфлацията при храните намаля до 4% през
септември, при 4,2% през август, а спадът в цените на енергийните стоки леко се сви до 8,2% от 8,3% предходния месец.
Базиснатаинфлация за 12-те месеца до края на септември е 1,8% при 1,9% до края на август. От нейните компоненти
инфлацията при услугите остана без промяна: 2,1%, повишението при преработените храни намаля до 3,4% от 3,7% през
август, а неенергийните промишлени стоки отново се върнаха на спад от 0,1% при 0% инфлация през август.
Външен сектор
През юли търговският баланс продължи да се подобрява, като месечният дефицит се сви до 10,8 млн. евро. Спадът на
износа на стоки от 8,3% бе по-малък от този на вноса: 15,2%. Приходите от посещения на чуждестранни туристи намаляха
с 68,9%, а от износа на транспортни услуги – с 57,6%. Обемът на преките чужди инвестиции (ПЧИ) нарасна значително
през месеца. Причина беше увеличението на отпуснатото финансиране на нефинансови предприятия от чуждестранни
компании. От началото на годината обемът на влизащите в страната ПЧИ достигна близо 1,5 млрд. евро при 906,3 млн.
евро за същия период на 2019 г.
Финансов сектор
По гаранционната програма през Българската банка за развитие за предоставяне на безлихвени заеми на физически
лица, засегнати от пандемията, през месец август бяха одобрени над 11,7 млн. лв. Общата стойност на договорените
заеми по програмата към края на август е 70,7 млн. лв.
√ Гърция и Volkswagen подписват днес емблематична инвестиция
Меморандумът за сътрудничество между Гърция и компанията "Фолксваген" (Volkswagen) ще бъде подписан днес в
10.00 ч в Астипалея.
Чрез телеконференция министър-председателят Кириакос Мицотакис и заместник-външният министър, отговарящ за
икономическата дипломация Костас Франгоянис, който се занимаваше с въпроса от името на гръцкото правителство в
продължение на няколко месеца и кметът на Астипалея Никос Коминеа ще разговарят с председателя на борда на
Volkswagen AG, Херберт Дийс.
Въз основа на инвестиционната програма, която ще бъде обявена, Астипалея ще бъде трансформиран в автономен
"зелен остров" с чиста енергия. В този контекст, както разкри зам.-министърът на туризма Манос Консолас, Volkswagen
ще замени общинския парк (камиони, автобуси и т.н.) и ще инсталира редица зарядни станции на острова. Ще
предостави щедра субсидия на местните жители, за да заменят с електрически, ако е възможно, всички превозни
средства в Астипалея.
Инвестицията с подкрепата на гръцката държава, от една страна, ще функционира като голям тест, за дългосрочните
политики, които Volkswagen Group се стреми да прилага в бъдеще. От друга страна, ще бъде тест за самата Гърция и
прилагането на политиката за намаляване на замърсителите чрез чисти енергийни източници, което включва
автомобилния парк. В действителност в тази част намерението на правителството е да подкрепи малката община, за да
се справи с ключови екологични проблеми.
В 11:30 ч Кириакос Мицотакис ще отправи приветствие към 130-ата среща на външните министри на Съвета на Европа,
която се провежда под гръцкото председателство в Атина.
√ ЕС свиква нова онлайн среща заради пандемията
ЕС ще има нова среща на върха за коронавируса. Тя ще се проведе на 19 ноември чрез видеоконферентна връзка,
предаде Франс прес, като се позова на Европейския съвет.
Европа е континентът, където коронавирусът се разпространява най-бързо в последно време. Това накара държавите да
предприемат нови, все по-строги ограничителни мерки, въпреки риска да предизвикат недоволство сред своите
граждани, отбелязва Франс прес.
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Коронавирусът е причинил смъртта на над 284 хиляди души в Европа.
За последно държавните и правителствените ръководители от ЕС обсъдиха пандемията в четвъртък, отново на
видеоконферентно заседание, с цел по-добра координация на мерките срещу заразата.
√ Оспорвана битка между Байдън и Тръмп в "колебливите щати"
Оспорвана е надпреварата в президентските избори в САЩ. Последните избирателни секции зад Океана затвориха около
6 часа българско време. Малко след 7 часа прогнозните резултати показват, че демократът Джо Байдън води със 205
гласа в избирателната колегия пред 134 за републиканеца Доналд Тръмп. За да бъде избран един от двамата кандидати
е необходима подкрепата на най-малко 270 електори от 538-членния орган, който официално избира президента ма
САЩ.
Байдън спечели в смятания за колебаещ се щат Аризона, който осигурява 11 гласа в избирателната колегия, съобщи
телевизия Фокс нюз. Републиканците победиха в Аризона на всички президентски избори от 2000 г. Последният
демократ, спечелил в югозападния щат, бе президентът Бил Клинтън през 1996 г.
Надпреварата е оспорвана, като се изчакват резултатите от редица колебаещи се щати, които обикновено решават
изхода от вота в САЩ.
Преброяването на доста голяма част от бюлетините показа, че Тръмп предсказуемо печели в Индиана (11 електорални
гласа), Кентъки (8), Тенеси (11), Западна Вирджиния (5), Оклахома (7), Мисисипи (6), Мисури (10) , Арканзас (6) и Алабама
(9), които традиционно подкрепят републиканците. Байдън, както се очакваше, уверено поведе в щатите Нова Англия в
североизточната част на страната, включително Масачузетс (11 електорални гласа) и Кънектикът (7), както и Илинойс (20),
Ню Джърси (14), Вирджиния (13) , Мериленд (10) и окръг Колумбия (3), които се считат за политическо владение на
демократите.
В същото време в така наречените колебливи щати, от които до голяма степен ще зависи общите резултати от изборите,
никой от съперниците не получи осезаемо предимство, което вече би позволило да се предскаже победата му. Тръмп,
след временна разлика в преброяването на гласовете, навакса и леко изпревари съперника си в двата най-важни щати –
Тексас (38) и Флорида (29). Байдън от своя страна води в Пенсилвания (20), Охайо (18), Мичиган (16) и Северна Каролина
(15). В тези щати не всички бюлетини са обработени, но ако кандидатът от Демократическата партия запази първенството
в тези щати, тогава техните избиратели ще могат да осигурят цялостната му победа в битката за Белия дом.
В същото време трябва да се има предвид, че голям брой бюлетини, изпратени до избирателните комисии по пощата, ще
бъдат обработвани в някои щати още няколко дни. Поради безпрецедентният им брой и близо 100 милиона предсрочно
гласували заради пандемията американци, може да отнеме известно време, докато се получат резултатите от този вот, а
крайните резултати може да изглеждат по-различно от това, което показват ранните преброявания.
√ Как Западът загуби Турция
От Ердоган се очакваше най-накрая да демократизира Турция
В действителност страната вече се превърна в един от независимите центрове на Изток и претендира да възроди
своята империя
Всички страни-членки от НАТО трябва да задържат Турция към Запада, заяви помощник-държавният секретар на САЩ по
политико-военните въпроси Кларк Купър, и добави, че Вашингтон „активно работи в тази посока“. Теоретично Турция
вече е „на Запад“ като пълноправен член на НАТО и кандидат за членство в ЕС. Но в политическо отношение повече от 10
години се стреми да изгради едновременно три империи - неоосманска, тюркска и ислямска. В това си качество Анкара
предизвиква Запада навсякъде, докъдето може да стигне - Сирия и Либия, Ирак и Сомалия, в Средиземноморския и
Черноморския регион, в Гърция и Кипър, а сега стигна и до Южен Кавказ, и е патрон на военната операция на
Азербайджан в Нагорни Карабах. „Единствената, която може да има полза от оттеглянето на Турция от Запада или на
нейното отделяне от Европа, ще е Москва“, подчертава още Кларк.
Защо американците се нуждаят от Турция е риторичен въпрос - в крайна сметка това е втората по големина армия на
НАТО и най-важният форпост на алианса в Близкия изток (дори по-важен от егоистичния и самодоволен Израел). И Кларк
несъмнено е прав, че Москва би била много по-доволна от неутралната Анкара или поне такава, каквато е сега, когато
човек може да се опита да играе с нейните противоречия със САЩ и Европа.
Интересното в изявлението на американеца е съвсем друго - вътрешното противоречие. Клио е иронична муза и опитите
на Запада да привърже Турция към себе си доведоха Ердоган на власт. Неоосманизъм, ислямизъм, военнополитическата агресия в Кавказ и Близкия изток - всичко това стана възможно именно благодарение на желанието на
глобалистките елити да направят турците изцяло „свои“, за да не гледат никога повече на Изток.
В началото на XIX век османската Порта се бе превърнала в „най-болния човек на Европа“. Огромната държава беше
разрушена и разложена, изпитвайки натиск както от великите сили, така и от своите провинции, населени с християнски
народи. Изходът от тази ситуация можеше да стане с реформи и предимно изравняване на правата на мюсюлманското и
християнското население. Но на това последователно се противопоставяше духовенството, в чийто мироглед Османската
империя не можеше да бъде просто империя - тя трябваше да остане халифат.
Когато страната внезапно прие конституцията, бързо стана ясно, че това не е първата стъпка в закъснелите реформи, а
политическа маневра на новия държавен глава Абдул Хамид II. Той върна Турция в състояние на изключителен
деспотизъм, където бяха преследвани езичниците и политическите противници, а това укрепи личната му власт като
султан и халиф, но по дефиниция не можеше да реши дългогодишните проблеми на Портата. Империята продължаваше
да се разпада и да се превръща в полуколония на европейски държави, предимно на Германия, и това направи участието
на турците в Първата световна война на страната на Германия неотменимо.
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Тази война, както се знае, беше загубена от тях, след което западните сили започнаха да режат Османската империя на
парчета. Значителна част от това, което днес се нарича Турция, трябваше да отиде при гърците (включително и Измир) и
при арменците (включително Ерзурум, Трабзон и планината Арарат), но генерал Мустафа Кемал не призна подписа на
своето правителството по мирния договор, свали от трона последния султан и започна това, което турската
историография вижда и обяснява като войната за независимост на Турция.
Имаше голяма вероятност тази война да бъде загубена от турците: страната беше деморализирана, опустошена, бе
загубила всички свои способни съюзници, беше под частична окупация, а гърците вече се приближаваха до щаба на
Кемал в Анкара. При тези обстоятелства бъдещият Ататюрк (или „бащата на турците“) се обръща към съветска Москва с
предложение за сключване на съюз. Кемал в никакъв случай не бе комунист, но тогава двамата с Ленин имаха много
общи неща: и двамата бяха във война със Запада и вътрешната опозиция, и двамата не бяха признати за законни
държавни глави, и двамата искаха да предотвратят появата на независима Армения.
С помощта на оръжие и злато, която болшевиките оказаха на Турция в критичен за нея момент, изходът от ситуацията бе
решен благоприятно. Затова още докато е жив Ататюрк, на паметника „Република“, инсталиран на площад Таксим в
Истанбул, в чест на победата над гърци, арменци и колективния Запад, отдясно на „Бащата на турците“ стоят командирът
от Червената армия в Кавказ Климент Ворошилов и посланикът на СССР в Анкара Семен Аралов.
След това започна и придвижването на Турция на Запад и тя сякаш се отблъсна от противоположната на нея съветска
стена... По време на Втората световна война, до март 1945 г., наследниците на Ататюрк запазиха неутралитет, но в
същото време те пускаха немските кораби в Черно море и мамиха по-скоро Хитлер, че никога няма да станат ''приятели''
на СССР. След войната Турция рискуваше да попадне в зоната на съветско влияние, в резултат на което Вашингтон и
Лондон поканиха Анкара в създаденото тогава НАТО, но поставиха и условие - да скъсат с авторитаризма на Ататюрк и
националистическата диктатура, която Хитлер, между другото, хвалеше приживе.
Първоначално НАТО беше позициониран като военен блок на демокрациите и турците започнаха да се приспособяват
спешно към този стандарт. Но опозицията в страната беше предимно проислямска и не особено демократична, въпреки
съответната в името на партията майка, която пое властта малко след своята легализация.
Строго погледнато, на нито един от изборите, с изключение на първите през 1948 г., Републиканската народна партия на
Ататюрк не можа да получи абсолютно мнозинство и нейният рекорд бе 41%. Но когато противопоставящите им се
ислямисти (не в смисъла на терористи, а като поддръжници на политическия ислям) дойдоха на власт и се опитаха да
променят Турция по своя модел, армията влезе в действие. Именно на военните се основаваше силата на Ататюрк и
точно на тях той завеща защитата на светските принципи на републиката.
От 1960 до 1997 г. генералите принуждават правителствата, които са твърде лоялни на исляма, да подадат оставки
четири пъти. Но не бива да се предполага, че става въпрос само за исляма: през 1960 г. управляващата Демократическа
партия се опита да изгради своя версия на авторитаризъм, за което впоследствие бе обесен премиера Мендерес.
След оставката на правителството на Неджметин Ербакан през 1997 г., това също провокира армията, но търпението на
САЩ и ЕС свърши. От Анкара се искаше драстично да се намали ролята на военните в политиката и да се направят
дълбоки демократичните реформи. Много от тях вече бяха извършени от правителството на Ердоган.
Откритият ислямист Ербакан е това, което настоящият лидер на Турция нарича свой учител. Всички организатори на
''кадифения пуч'' от 1997 г., както и тези от предишните преврати, бяха съдени при него и така Ердоган отмъсти както за
своя учител, така и за себе си. По времето на Ербакан той беше кмет на Истанбул, но беше принуден не само да подаде
оставка, а и да излежи няколко месеца в затвора, след като си позволи твърде грубо проислямско изявление.
С посредничеството на Запада Ердоган излезе от затвора, създаде нова партия, спечели изборите, промени редица
закони и накрая сам стана премиер (преди това беше забранено за осъдени лица). Това беше последвано от самите
реформи, които рязко намалиха влиянието на военните, чистката от нелоялните генерали и осъждането на бившите
пучисти. И всичко това под одобрението на САЩ и ЕС, а понякога и под тяхната диктовка.
От Ердоган се очакваше най-накрая да демократизира Турция и евентуално дори да я вкара в ЕС. В действителност, след
като се отърва от заплахата от военния елит и разруши старата система за контрол и баланс, той започна да изгражда
свой собствен авторитаризъм. Този процес стана необратим след поредния военен преврат - през 2016 г., този път
неуспешен: Ердоган не само излезе победител от кризата, но и го използва за пълномащабни репресии в армията,
университетските среди и редиците на опозицията.
Сега той управлява като султан и се преструва, че е халифът - закрилник на всички мюсюлмани по света. При него култът
към Абдул Хамид II процъфтява в страната като велик владетел на блестящата турска империя, която трябва да бъде
възстановена, ако не географски, то поне политически.
Експанзионистичните стремежи на Ердоган директно противоречат на интересите на Запада, а самият той не се вписва в
този свят, тъй като е авторитарен владетел и проводник на политическия ислям. Но западните елити все пак ще го
толерират, надявайки се, че скоро строителят на неоосманската империя по някакъв начин ще се спре.
БНТ
√ Анализатори за изборите в САЩ: Рано е да кажем кой е победител
Америка избира президент. Днес гражданите на Съединените щати решават кой да бъде 46-ият президент на страната.
"Много е рано да кажем кой е победител. Това са първите американски избори, в които има толкова голям вот по пощата
и този вот ще бъде броен предполагам в следващите 24 часа, може би и по-нататък", каза в "Денят започва" Весела
Чернева - директор на Софийския офис на ЕС за външна политика.
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По думите на председателя на Софийски форум за сигурност Йордан Божилов "изборите са много поляризирани, много
близки са и кандидатите". "Очакваме тези щати, които носят най-много електори, те ще променят по всяка вероятност и
резултата, заяви Божилов.
Журналистът Йордан Дъскарев отбеляза, че Доналд Тръмп не се е обявил за победител. "Джо Байдън направи признание
преди него. Какво каза той - търпение, ние сме много добре, чувстваме се много добре. Това е психологическа атака.
Тръмп написа: Не обръщайте внимание, те се опитват да ни откраднат изборите. Значи той не се е обявил за победител,
но аз считам по всяка вероятност тези три щата ще решат изборите - Мичигън, Пенсилвания и Уисконсин. Досега в
Пенсилвания са преброени 64% от гласовете и Тръмп води доста обедително. Пенсилвания дава 20 гласа в избирателния
колеж, в другите два щата са преброени 50 и няколко процента. Очевидно се чакат самите гласове, които ще дойдат с
пощата", каза Дъскарев.
"Аз не съм сигурен, че в речта си Доналд Тръмп обяви своята победа и може би това е, което липсваше в това изказване.
Изборите продължават", категоричен бе Йордан Божилов.
По думите на Чернева "ни очакват няколко тревожни часове и дни, в които Тръмп ще твърди, че е спечелил, след което
ще се опита да съобщи, че броенето на бюлетините е някакъв тип фалшификация". Тя заяви, че вярва в американската
демокрация и мисли, че ще се излезе от тази ситуация.
"Северна Каролина и Джорджия са спечелени, Аризона е загубена с 13 гласа и всичко пак опита до трите щата от
"ръждивия" полюс - Пенсилвания, Мичигън и Уисконсин, където Тръмп води доста убедително, но ще има преброяване
на гласовете", каза журналистът Йордан Дъскарев.
В. Сега
√ Здравният министър обяви ситуацията в страната за овладяна
Аз съм изключително доволен от нещата, които се случват, каза Ангелов
Правителството продължава тепърва да обсъжда спешни мерки за облекчаване на хаоса в болничната система с
навлизането ни в тежка епидемична вълна с много заразени. Всяка една от тях можеше отдавна да е въведена, но
тепърва се пишат законопроекти, тепърва се организират мобилни пунктове и се договарят доставки на бързи антигенни
тестове. Въпреки това тази вечер в Бургас здравният министър проф. Костадин Ангелов рапортува, че ситуацията в
страната е овладяна.
"Цялата система работи, цяло лято сме правили организация, планове. Аз съм изключително доволен от нещата, които се
случват. Единични случаи не могат да бъдат повод за заключения за цялата система. Който не вярва, че системата работи,
да дойде в това лечебно заведение, ще влезем в Инфекциозна клиника, да видим дали системата работи", заяви
министърът по повод критиките на президента. Той предупреди, че навсякъде, където има инциденти, министерството и
медицинският надзор се самосезират и започват проверки, като освен Разград и Търговище, ще се провери и Варна
заради починал пациент. "Трябва да знаем истината за тези случаи и да предприемем мерки", каза Ангелов.
Възможно е другата седмица личните лекари да започнат да издават електронни направления за PCR тестове, даде
надежди министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов на брифинг в столичната Регионална здравна
инспекция тази сутрин. "Обсъждаме дали антигенните тестове могат да заместят PCR тестове", коментира той. В петък
Националният център по заразни и паразитни болести е излязъл със становище, че антигенните тестове не могат да
заменят PCR-ите при предприемането на мерки. Т.е. те не могат да служат за карантина, изолация и т.н.
Поради това вчера е поискано от НЗОК да се помисли да се даде разрешение на личните лекари да издават направление
за PCR тест - досега МЗ предлагаше личните лекари да издават направление само за антигенни тестове и ако те излязат
положителни, да се прави PCR, което нямаше да е кой знае какво облекчение. Председателят на надзорния съвет на
НЗОК Жени Начева е уверила, че до края на тази седмица касата ще извърши всички технически тестове за издаване на
електронни направления, за да могат максимално да бъдат удовлетворени желанията на личните лекари и следващата
седмица реално да се въведе, съобщи Ангелов.
В следващите дни е разпоредено на всички болници с над 50% държавно участие да разположат пред входа си мобилен
пункт, където екип от лекар и медицинска сестра да посреща всеки български гражданин, който се нуждае от помощ, но
не може да я намери, обяви здравният министър проф. Костадин Ангелов на брифинг в столичната РЗИ. Според него в
четвъртък такива фургони ще има пред всички софийски болници с преобладаващо държавно участие, а до петък трябва
да са готови и останалите държавни лечебни заведения в страната.
Функцията на тези фургони очевидно ще е многопосочна, но като цяло МЗ се надява да тества много хора с антигенни
тестове, за да види каква е ситуацията с COVID-19. Антигенните тестове за целта обаче тепърва са в процес на договаряне,
стана ясно от думите на министъра. В пунктовете освен тест ще могат да получат консултация и хора, които не могат да
стигнат до лекар или до личния си лекар. Всеки българин, който счете себе си за спешен, ще получи помощ в тези
пунктове, няма да има лимитиране, увери министърът. При критичната липса на достъп до лекарска помощ и тестване
сега, тези пунктове вероятно ще бъдат залети от пациенти до невъзможност да работят. Ангелов напомни, че контактен
човек без проявени симптоми няма смисъл да се тества, тъй като почти сигурно ще получи отрицателен резултат.
МЗ държи и на абсурдното изискване предписанията за задължителна карантина да се издават на хартия, защото въз
основа на този документ се издава болничен лист от личния лекар. Това изискване доведе до невероятно забавяне и
утежняване на работата на регионалните здравни инспекции, като не липсват случаи, в които човек получава
предписанието си след изтичане на карантината и така не успява да получи и болничен за тези дни.
От обясненията на Ангелов се разбра, че облекчението предписанията да се пращат с есемес или по електронна поща
трябва да бъде регламентирано от Народното събрание. "Ако ситуацията продължава да се влошава, наистина можем да
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предприемем такава промяна - уведомяване по електронен път и с есемес", коментира министърът, като той смята, че
в момента столичната РЗИ смогва с натоварването. Екипът й ще бъде подсилен с 20 служители на Националния център по
обществено здраве. В столичната РЗИ в момента работят 304 души, от тях в дирекцията за контрол на инфекциозните
заболявания са 62-ма. По повод основното им задължение да издирват контактни и да ги карантинират, здравният
министър посочи, че в Германия вече не се правят епидемични проучвания и се разчита на разума и съвестта на
гражданите да уведомят близките си при положителен резултат за COVID-19.
Въпреки че вчера премиерът Бойко Борисов влезе в любимата си роля на добро ченге и предупреди да спре натиска
върху болниците, вчера здравният министър продължи да сипе закани за проверки и глоби. Той смята, че лабораториите
са си взели бележка от предупрежденията да започнат да докладват случаите навреме, като даде за пример днешния
вторник. Вторник обикновено статистиката отчита рекордно високи стойности на заразени и починали, тъй като данните
се отнасят за понеделник, а в понеделник се отчитат много случаи от почивните дни. На въпрос какво е различно днес,
след като отново има рекорд в броя на починалите, Ангелов обяви, че е поискал проверка откъде са смъртните случаи и
ще се интересува лично за всеки един от тях кога са починали. Ако има забавяне в подаването на данните, ще има
проверка, закани се министърът. Той предупреди с наказания и лабораториите, ако продължават да бавят информация.
КРИТИЧНИ ТОЧКИ
От днес в бургаската областна болница ще бъдат разкрити допълнителни 50 легла за лечение на пациенти с COVID-19,
съобщи здравният министър след посещението си в Бургас. Там в последните дни системата също изпадна почти в
колапс. От днес в областта функционира информационна система, която свързва лечебните заведения и центъра за
спешна медицинска помощ, която в реално време показва заетостта на леглата. Надеждата е с нея да се подобри
достъпът на хората до медицинска помощ. Проблем са не леглата, а преумората и свръхнатоварването на лекарите и
сестрите, посочи министърът.
По повод продължаващите сигнали, че в Благоевград тестове се правят само до 10:30 часа, заради което стават огромни
опашки, министърът каза, че ситуацията там е тревожна, но областният щаб ще намери начин да се справи с нея. В
Благоевград също ще бъде поставен фургон, в който гражданите ще могат да си правят бързи тестове.
В София в момента няма недостиг на легла и няма забавяне на пациенти, гарантира Ангелов. Същото каза по-късно и за
Бургас. Няма чакащи пациенти по къщите, които чакат да бъдат обслужени, увери той въпреки множеството сигнали за
необслужени хора.
НАЛИЧНОСТИ
Министерството даде справка за наличните легла в болниците. НЗОК има сключени договори с лечебни заведения за
болнична помощ в цялата страна общо за 48 865 легла за активно лечение, като тук не са включени психиатричните
легла. Към 1 ноември от информационната система на НЗОК е видно, че от общия брой договорени легла са заети 20 224
(41%), в това число от пациенти с COVID-19 – 2 309 (4,7%). Незаетите към горната дата легла за активно лечение са 28 641
(59%).
НЗОК ще извършва контрол на заетостта на леглата на ниво лечебно заведение (т.е. на база на общия брой договорени
легла, за които лечебното заведение има сключен договор с НЗОК), а не както досега на ниво отделение и структури в
съответното лечебно заведение, уточняват от министерството.
По-късно бе предоставена информация и за броя на лекарите, които имат договори с касата. Към 30 септември НЗОК има
сключени договори с 28 529 лекари, работещи в лечебни заведения в цялата страна. Тяхното разпределение по региони
е публикувано на сайта на касата.
КООРДИНАЦИЯ
Националният координационен център в МЗ вече работи, като днес на смяна е екип от шест човека от УМБАЛСМ „Н. И.
Пирогов“, каза още Ангелов. Министърът припомни, че ролята на центъра е да съдейства за бърза връзка между
институциите, лечебните заведения, регионални здравни инспекции и центровете за спешна медицинска помощ при
възникване на затруднения в комуникацията между тях. „Този център не дублира дейността на спешна помощ. Той е
логистичен, на него не могат да звънят граждани. Имаме си центрове за спешна помощ, там има правила за триаж на
пациентите, пациентите звънят на 112“, обясни проф. Ангелов.
ОБЕЩАНИЕ
От 6 ноември, 13:00 часа, трябва да има мобилен пункт за тестване за COVID-19 пред болницата "Света Екатерина" в
София. Това заяви директорът на лечебното заведение в София проф. Генчо Начев пред Нова тв. По думите му става
въпрос за изискване по заповед на здравния министър. „Ние също ще разкрием такъв пункт. Дали ще вземем за тази цел
фургон или ще използваме откъснато от болницата помещение, ще се реши”, допълни Начев.
„По разпореждане на РЗИ сме разкрили и още 5 легла за заразени с коронавирус”, каза още той. Според него в сегашната
ситуация не може да има „чиста от COVID болница". „Това е пълна излюзия. Затова според мен трябва всяка болница,
независимо колко е специализирана, да се подготви и да има отделение за пациенти с коронавирус”, каза още той.
Банкеръ
√ Гърция не изключва пълна изолация при влошаване на епидемията
Гръцкото правителство не изключва всеобща карантина в страната в случай на влошаване на епидемичната ситуация,
заяви говорителят на правителството Стелиос Пецас за телевизия Скай, предаде ТАСС.
Пецас каза, че правителството няма да се поколебае, ако се наложи, да въведе на цялата територия на страната режим
на пълна изолация /локдаун/, обявен засега само в Солун и Серес.
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Говорителят отбеляза, че в страната е регистриран рязък скок в броя на новозаразените с коронавирус, но
правителството се надява, че с въведените мерки ще може да овладее тази вълна и кривата на епидемията ще започне
да пада.
Ако това стане, много бързо ограничителните мерки ще бъдат отменени, каза Пецас.
От тази вечер Гърция въвежда ограничения при преминаването през ГКПП "Промахон". От 21 до 5 часа през пункта ще
бъдат пропускани за влизане в Гърция само гръцки граждани с леки автомобили и автобуси, които ще изчакват на
паркинга след граничния пункт до 05.00 ч.
Мярката се налага заради усложнената обстановка около COVID-19, съобщават от "Гранична полиция".
Останалите граждани с леки коли и автобуси няма да бъдат допускани през този часови диапазон. Товарните автомобили
ще преминават без промяна, както досега.
Ограничението ще продължи до 17 ноември.
В края на октомври Гърция обяви, че спира да приемаше чужденци през ГКПП-то в интервала от 00.30 ч. до 05.00 ч. Сега
на практика увеличава часовия интервал. Причина за промяната са новите противоепидемични мерки в окръзите Серес и
Солун, които са в сила от днес. Те забраняват излизането навън от 21:00 до 05:00 часа.
Пътуващите трябва да знаят, че в Гърция масово се налагат глоби за неспазване на карантината.
Цялата гръцка полиция е мобилизирана по контрол на въведените противоепидемични мерки. "Който не спазва
предписанията на здравните власти копае гроб", заяви министърът по защита на гражданите Михалис Хрисохоидис.
Глобяват от по 15 хиляди евро и затваряне за месец заведения, допуснали нарушения. Глобата за неправилно поставена
маска или неспазване на вечерен час е 150 евро.
√ Слаб интерес към офисите
Над 2/3 от служителите работят по домовете си
Кризата се отразява по различен начин на отделните сегменти от пазара на недвижимите имоти. Слабият интерес към
офис площите се запазва и в края на годината. Наетите офиси от януари до края на септември са с около 60% по-малко в
сравнение със средните стойности за последните пет години, отбелязват от консултантската компания Cushman &
Wakefield Forton.
Повечето фирми не бързат да наемат нови площи. Част тях дори търсят възможности да преотдават вече наети
пространства, за да оптимизират разходите си.
„През следващите месеци очакваме ръст на преотдаването на площи, които към момента не са необходими на
наемателите, но те нямат опция да ги освободят заради подписаните дългосрочни договори. Това се случва в Европа и в
глобален план, и очакваме този процес да се прояви по-видимо през следващите тримесечия“, коментира Михаела
Лашова, управляващ партньор в Cushman & Wakefield Forton.
Според проучване сред собственици на бизнес сгради и наематели, проведено през първата половина на октомври, под
1/3 от служителите в София работят от офиса. Допитване сред компании с общо над 42 000 служители показва, че 84% от
тях нямат яснота кога ще върнат за постоянно хората си в офиса, а 15% планират да направят това до пролетта на 2021
година. Нагласите се променят динамично. При аналогично проучване през юни преобладаващата част от запитаните са
обмисляли да върнат служителите си на работните им места през есента.
При днешната ситуация повечето наематели не могат да преценят дългосрочните си нужди от офис площи и затова се
въздържат да вземат решения. "Подобна реакция виждаме и в други страни в Европа, в САЩ и това обяснява намалелия
обем на наемни сделки на офис пазара“, обяснява Йордан Кръстевот Cushman & Wakefield Forton.
От началото на годината са сключени сделки за наем на общо 73 625 кв. м., при 108 600 кв. м за деветмесечието на 2019та. В общи линии доминират подновяванията на договори или пък се приключват сделки за преместване на нова
локация, които са били в процес на преговори в предишни тримесечия. Делът на незаетите офис площи през третото
тримесечие достигна 11.4%, а се очаква и да нараства. Засега наемателите удържат положението, но нагласите на
бизнеса са делът на работата от вкъщи да нарасне.
На този етап офертите за наеми са стабилни, само че забавянето на активността на пазара провокира наемодателите да
предлагат повече стимули и отстъпки като стъпаловиден наем или периоди без наем. За първокласни проекти в центъра
на София офертите са 15 евро/кв. метър. По протежение на големите булеварди нивата се движат в рамките на 12-14
евро/кв. метър. Прогнозата е увеличаването на свободните площи и излизането на нови проекти на офис пазара да
постави под натиск наемите през следващите месеци, особено в райони с концентрация на нови проекти.
През следващите шест месеца е планирано завършването на около 100 000 кв. м нови офис площи. Едва 22% от
заявените за завършване до края на годината са отдадени под наем. Изпълнението на проектите се движи в срок,
но е възможно някои от собствениците да не бързат с въвеждането на сградите в експлоатация, ако нямат
ангажименти към наематели, посочват от Cushman & Wakefield Forton.
Мениджър
√ Преговорите за членство на Северна Македония в ЕС трябва да се отложат, смята Румен Радев
Докато не се сключи ясно, обвързващо двустранно споразумение между България и Република Северна Македония за
изчистване на всики двустранни въпроси, изходът изглежда само един: отлагане на преговорите за членство на Северна
Македония в ЕС. Това каза пред журналисти президентът Румен Радев.
"Очаквам българското правителство да се пребори за глава 35 в преговорната рамка, в която да бъде вложена цялата ни
Национална рамкова позиция, приета преди една година от българския парламент, като ясно обособени критерии, които
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да бъдат следени в целия преговорен процес. Това изглежда все по-малко вероятно", допълни Радев и уточни, че покъсно днес ще разговаря с президента на Германия, като това ще бъде и една от темите, които ще обсъждат.
"Членството на РС Македония в ЕС е изключително важно за нашия регион и България винаги го е подкрепяла, но трябва
да имаме ясни гаранции, че нашето единство като българска нация и културно наследство няма да бъдат никога
поставени под въпрос от външни фактори. Като страна, отговорен член на ЕС, ние не трябва и не можем да си позволим
да вкарваме в ЕС нови, нерешени проблеми. Не можем да даден легитимация на омразата към България. Не може като
самоуважаваща се нация, 3 години след подписването на Договора за добросъседство, да виждаме текстове в учебници,
в музеи, паметници обидни и недопустими формулировки по отношение на България. Не може да ипотекираме нашата
национална идентичност", заяви още Радев. По думите му вялите декларации за език и идентичност са само част от
проблема.
Президентът заяви още, че ако има нещо по-тревожно от самия вирус, това е "демонстрираната невъзможност на
българското правителство да се справи с пандемията".
"Виждате, че докато хората обикалят болниците с надеждата да бъдат прегледани, да бъдат приети, този, който изгони
българските лекари и медицински сестри от България, пак ни обеща, че ще ни спасява", допълни държавният глава и
призова хората да спазват мерките, да укрепват имунитета си и да не разчитат на телевизионни спасители.
"Докато правителството се разхождаше по всевъзможни магистрали, багери и кравеферми, беше изпуснато важно време
за много отговори действия. Също така и непопулярни действия. Правителство, което цели да оцелее от ден на ден, не
може да предприеме такива мерки и реалността го доказа. Другите държави минаха през фазата на по-меки мерки, но
взети навреме", посочи Румен Радев.
√ Борисов и Меркел обсъдиха преговорите за членството на Северна Македония в ЕС
Министър-председателят Бойко Борисов проведе видеоконферентен разговор с канцлера на Федерална Република
Германия Ангела Меркел, съобщават от правителствената пресслужба.
„Аз и България сме благодарни за ангажимента на Германското председателство и лично на Вас за търсенето на
формули, които да позволят началото на преговорите на Република Северна Македония за членството в Европейския
съюз“, отбеляза премиерът Борисов пред Меркел.
Пред германския канцлер премиерът Борисов изрази позицията на България, която външният министър Екатерина
Захариева представи вчера в Берлин.
По време на 40-минутния разговор министър-председателят Бойко Борисов изрази увереност, че с помощта на Германия,
особено по време на нейното председателство на Съвета на ЕС, ще бъдат постигнати верни и правилни решения по
темата.
√ Бюджетът все още на излишък и в края на октомври
Бюджетът на страната все още е на излишък от 618 млн. лв. към края на октомври, според предварителните оценки на
Министерството на финансите. Според актуализирания бюджет до края на 2020 г. бюджетният дефицит ще бъде 4,9
млрд. лв. към края на годината. Това означава, че се очаква балансът по бюджета да се влоши с 5,5 млрд. лв. само в
рамките на последните 2 месеца на годината.
Основната причина за наличието на бюджетен излишък към края на октомври е, че в първите 10 месеца на годината
разходите на държавата са се увеличили само с 1,2% на годишна база. В същото време разходите по бюджета са в
размер на 35,7 млрд. лв., което е с 1,2% повече в сравнение със същия период на миналата година. Разликата с 2019 г. е,
че тогава България сключи голяма сделка с еднократен характер – а именно придобиване на 8 изтребителя за 2,2 млрд.
лв.
В същия период държавата е събрала приходи, помощи и дарения на обща стойност от 36,3 млрд. лв. „Наблюдаваме
плавно подобрение при основните данъци, с което постепенно се компенсира натрупаното забавяне през първите
месеци след пандемията“, коментират от финансовото министерство. За сравнение през първите 10 месеца на 2019 г.
приходите на държавата бяха точно 36,3 млрд. лв., което означава, че въпреки чувствителното понижение в
икономическата активност на редица сектори като туризъм и транспорт, държавата събира не по-малко приходи от
обичайното.
„В сравнение с 2019 г. данъчните и неданъчни приходи се свиват с 411 млн. лв., докато постъпленията от помощи се
увеличават с 405 млн. лв.“, обясняват от МФ.
За сравнение към края на септември бюджетът беше на излишък от 871 млн. лв.
√ И зимният туристически сезон под въпрос - до 80% очакван спад на туристите
Между 60% и 80% от очакваните чуждестранни туристи няма да посетят зимните ни курорти през този сезон, сочат
данните на Министерството на туризма, което проведе онлайн второ заседание на Консултативния съвет по туризъм.
Прогнозираните загуби в зимния туризъм са около 250 милиона лева. Обичайно чуждестранните посетители са повече от
половината туристи в зимните ни курорти и очакваният отлив ще доведе до наполовина по-малко приходи спрямо
миналата година. От традиционните пазари най-неблагоприятни са очакванията за пазарите Русия, Израел и
Великобритания. Усилията на Министерството на туризма в рекламата през настъпващия зимен сезон са насочени
преобладаващо към вътрешния пазар и съседните страни. Кампанията за ски ваканции ще премине под мотото „Зимните
спортове укрепват Вашето здраве“, информира БНР.
В рамките на заседанието министърът на туризма Мариана Николова представи одобрените съвместно с
представителите на зимните курорти, областни управители и общините указания за прилагане на противоепидемични и
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санитарни мерки в зимните курорти. Мерките засягат конкретни изисквания към ползването на кабинкови въжени
линии, седалкови лифтове и влекове, ски училищата, за задължителното носене на маски в транспорта, на обществени
места, в заведенията до консумация на храната, минимум 1.5 м дистанция и др.
"Контролът как се спазват изискванията вече е започнал и ще бъде безкомпромисен. Само участието в него на всички
заинтересовани ще даде добавена стойност на продукта", коментира министър Николова.
Специализираните видове туризъм ще са във фокуса на Годишната програма за национална туристическа реклама за
2021 година, като целта е позициониране на България като сигурна, спокойна и безопасна дестинация.
"Акцентът ще бъде към продуктите, свързани с близост до природата, здравословен начин на живот, култура, вино и
кухня, традиции и автентичност", каза още Марияна Николова.
Според представителите на туристическия бранш много е важно как и каква информация се поднася за епидемичната
обстановка в страната, тъй като тя пряко влияе на работата в сектора.
√ Кои са банките с най-голяма печалба в България
Само една банка в Топ 10 по печалба успява да регистрира ръст спрямо постижението си от миналата година. Това
показват изчисления на Мениджър Нюз на база отчетните данни на БНБ към края на първите 9 месеца от годината. Като
цяло банковата система генерира чиста печалба от 701 млн. лв. към края на септември, което е с 45% по-малко в
сравнение със същия период на миналата година. Двете основни причини за това са по-големите обезценки и разходите
за фондовете за гарантиране на депозитите и преструктуриране на банки.
Единствената банка, която подобрява резултата си е Интернешънъл Асет Банк, която регистрира 15,3 млн. лв. чиста
печалба. Банката е и единствената, която възстановява обезценки на обща стойност 5,5 млн. лв.
Интересно е да се отбележи, че малките банки като „БНП Париба Пърсънъл Файненс“, която всъщност оперира като клон
у нас и следователно спазва по-ниски изисквания за капитал и няма разходи за гарантиране на влоговете,
„Интернешънъл асет банк“, „Ти Би Ай Банк“ и „Прокредит банк“ показват висока ефективност на собствения капитал. Те
постигат печалба от 8% спрямо капитала си. Ето и как изглежда:
Топ 10 на банките по чиста печалба към края на 3-тото
на 2020 г. (в млн. лв.)
Банка
Печалба Разлика Активи под
на
управление
годишна
база
1
Уникредит
588.6
-44.2%
23,099
Булбанк
2
Банка ДСК
619.1
-54.0%
22,331
3
Пощенска
363.1
-19.5%
11,416
банка
4
Обединена
291.8
-39.2%
11,655
българска
банка
5
Първа
262.3
-40.8%
10,477
инвестиционна
банка
6
БНП
Париба 84.6
-26.5%
688
Пърсънъл
Файненс
7
Прокредит
67.9
-12.9%
2,829
банк
8
Райфайзенбанк 240.7
-80.3%
9,714
9
Ти Би Ай Банк
118.9
-31.1%
997
10 Интернешънъл 31.9
26.0%
1,611
Асет банк

тримесечие
Обезценки

117
168
68
48

53

27

4
62
23
-5

√ Съдебната ваканция - от 15 ноември до края на годината
С осем на три гласа Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет подкрепи предложението на депутати от ГЕРБ
Красимир Ципов за съдебна ваканция от 15-и ноември до края на годината.
На възраженията на малцинството, че това ще ограничи възможността в условия на пандемия гражданите да обжалват в
съда актове на изпълнителната власт, председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков отговори, че
обявяването на съдебна ваканция не е затваряне на съдилища. Той се оплака от ежедневно нарастващия брой на
заразени или карантинирани заради Covid-19 съдии и съдебните служители. "Аз съм като малко РЗИ, да ви кажа. В съда
всеки ден се занимавам само с това – с карантинирани, с болни, със сменени състави. Но това е отговорността на
административния ръководител", коментира Чолаков.
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Почти 8% от административните съдии и съдебните служители, или общо 64 души, са с Covid-19 или под карантина като
контактни на лица с установена коронавирусна инфекция, съобщиха днес от Върховния административен съд. Данните са
към 2-ри ноември като 28 души очакват през днешния ден резултатите си от PCR-изследвания, тъй като са имали изявени
симптоми или са били в контакт с доказано болен с Covid-19. В случай че при някои от тях тестът се окаже позитивен,
процентът на карантинирани съдии и съдебни служители допълнително ще се увеличи, уточняват от съда.
По-рано, в отворено становище Обединение на свободните адвокати призова Народното събрание, Висшия съдебен
съвет, Висшия адвокатски съвет и Адвокатските съвети в страната да се предприемат и подкрепят нужните мерки, за да
не се стига до повторно затваряне на съдилищата и до спиране на открити съдебни заседания по граждански, търговски,
административни и „по-леки“ наказателни дела.
√ Вадим свидетелство за съдимост чрез облачен електронен подпис
От вчера заявяването и получаването на електронно свидетелство за съдимост ще може да се прави и чрез облачен
квалифициран електронен подпис (КЕП), съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието. Целта е да
се улеснят хората, създавайки нова възможност за достъпване на услугата електронно свидетелство за съдимост.
От услугата, която е валидна 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата могат да се ползват всички български гражданин,
които не са осъждани и са родени на територията на страната, без значение в коя точка на света се намират. За целта
Министерството на правосъдието използва модула за е-автентикация на Държавна агенция „Електронно управление“.
Издаваните електронните свидетелства за съдимост могат да послужат пред всяка една институция или фирма и са на
български и на английски език, с цел улеснение при използване им в чужбина.
Заявяване за издаване на облачен КЕП може да се направи при доставчик на удостоверителни услуги у нас, припомнят от
ведомството.
√ Експерт от Световната банка очаква световната икономика да не се върне към предкризисните темпове на растеж
Темповете на растеж на световната икономика може никога да не се върнат към докризисните равнища, заяви старшият
икономист Патрик Кърби, цитиран от ТАСС.
На международен борсов форум Кърби изтъкна, че възстановяване на икономиката ще има, но то ще бъде много бавно.
Според фонда още години наред икономиката ще остане под равнището от 2019 година, а дотогавашните темпове на
растеж вероятно няма да бъдат достигнати никога.
Експертът допълни, че наблюдаваната в момента ситуация в много страни по света, въпреки положителните резултати за
третото тримесечие, в много голяма степен е сравнима с най-тежките икономически последици от кризата през 20082009 година, предаде БТА.
Патрик Кърби очаква централните банки да бъдат принудени да запазят ниски лихвите, тъй като в много страни започва
втора вълна от коронавирус и глобалното възстановяване ще бъде относително бавно.
√ Петролът поскъпна на фона на данните за запасите на САЩ
Цените на петрола се повишиха, след като Американския петролен институт отчете спад на запасите от „черно злато“ на
САЩ, предаде Ройтерс.
Към 9:20 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 48 цента, или 1,21% до 40,19 долара за барел, докато
американският лек суров петрол WTI поевтиня с 42 цента, или 1,12%, до 38,08 долара за барел.
Американските запаси от суров петрол са намалели с 8 млн. барела през седмицата до 30 октомври до около 487 млн.
барела, сочат данните на АПИ. Очакванията на анализаторите, анкетирани от Ройтерс, бяха за спад от 890 хил. барела.
√ Ръст на европейските борси на фона на изборите в САЩ
Основните европейски борсови индекси удължиха онзиденшното си рали в ранната търговия във вторник, след като
инвеститорите оставиха на заден план тревогите около пандемията и насочиха вниманието си към президентските
избори в САЩ, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 записа ръст от 5,4 пункта, или 1,55%, до 353,26 пункта, след като в петък записа
най-лошото си седмично представяне от средата на юни. Добрите данни за промишлената активност в Еврозоната обаче
помогнаха за стабилизирането на пазарите. Немският бенчмарк DAX напредна с 204,35 пункта, или 1,73%, до 11 992,63
пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се повиши с 92,74 пункта, или 1,64%, до 5 747,71 пункта.
Френският показател CAC 40 отчете ръст от 92,66 пункта, или 1,98%, до 4 783,8 пункта.
Според последните социологически проучвания настоящият президент Доналд Тръмп изостава от кандидата на
демократите Джо Байдън в надпреварата за Белия дом, но републиканецът е достатъчно близо в т.нар. „колебаещи се
щати“, за да им шанс за спечелването на втори мандат.
Потенциална победа на Байдън се очаква да подкрепи европейските пазари, тъй като анализаторите прогнозират
демократът да заздрави търговските отношения на САЩ с ЕС и да приеме по-голям пакет за стимулиране на
американската икономика.
„В момента пазарът залага на победа за Байдън. При такъв резултат американската икономика ще даде по-голям тласък
на фондовите пазари, тъй като пакетът от стимули ще подкрепи цикличните сектори“, коментира Кристиан Стокър от
UniCredit.
Той обаче не очаква печалибте на пазарите да бъдат дългосрочни, тъй като ускоряването на пандемията в Европа и
въвеждането на строги карантинни мерки в страни като Франция, Германия и Великобритания кара анализаторите да
преразглеждат прогнозите си за икономическия ръстеж през четвъртото тримесечие.
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Междувременно акциите на BNP Paribas поскъпнаха с 7,36%, след като френската банка изненада с печалба от 1,89 млрд.
евро за последното тримесечие, надминавайки прогнозата на анализаторите, анкетирани от Refinitiv, за печалба от 1,6
млрд. евро. Приходите и останах почти непроменени спрямо същия период на миналата година – 10,88 млрд. евро.
Книжата на германската модна къща Hugo Boss поскъпнаха с 3,09%, след като компанията отново излезе на печалба през
третото тримесечие. Тя регистрира нетна печалба от 3 млн. евро спрямо загуба от 186 млн. през второто тримесечие. От
фирмата обясниха, че това се дължи основно на съкращаването на оперативните разходи с 15%.
Ръст в САЩ
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха повишения в първата си сесия за месеца, след като в
понеделник пазарите възстановиха част от загубите, натрупани през миналата седмица, в подготовка за изборите в САЩ,
съобщи Си Ен Би Си .
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 423,45 пункта, или 1,6%, до 26 925,05 пункта. Широкообхватният показател
Standard & Poor’s 500 напредна с 40,28 пункта, или 1,23%, до 3 310,24 пункта. Индексът на високотехнологичните
дружества Nasdaq отчете ръст от 46,02 пункта, или 0,42%, до 10 957,61 пункта.
Honeywell и Walgreens Boots Alliance бяха най-добре представящите се компании в Dow, като техните акции поскъпнаха
съответно с 5,23% и 5,14%. S&P 500 бе подкрепен от енергийния и индустриалния сектор, които напреднаха с 3,4% и 2,7%.
Големите технологични компании обаче отчетоха загуби, като книжата на Facebook, Amazon, Apple и Microsoft
поевтиняха съответно с 0,67%, 1,04%, 0,08% и 0,07%.
В петък водещите индекси записаха най-лошата си седмица от 20 март насам на фона на нарастващият брой на
заразените с коронавирус и провала на преговорите за нов пакет от икономически стимули в САЩ. Акциите на
технологичните компании също поевтиняха, след като те представиха финансовите си отчети за последното тримесечие.
Някои анализатори на Уолстрийт смятат, че разпродажбите от миналата седмица ще намалят риска на пазара при
потенциален оспорван резултат на започналите днес президентски избори в САЩ.
„Макар че се притесняваме, че може да има нова вълна от понижения ако несигурността се повиши, смятаме, че
фондовите пазари са в правилната позиция за ръст през следващите два месеца“, коментира Мат Майли, който е
пазарен стратег в Miller Tabak.
Оптимизъм в Азия
Основните индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион последваха печалбите на Уолстрийт,
регистрирайки повишения във вторник на фона на надеждите, че потенциална победа на кандидата на демократите за
президент Джо Байдън ще доведе до повече икономически стимули в САЩ, предаде Маркетоуч.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 45,95 пункта, или 1,42%, до 3 271,07, докато помалкият индекс Shenzhen Composite се повиши с 31,7 пункта, или 1,43%, до 2 255,08 пункта. Хонконгският показател Hang
Seng записа ръст от 479,72 пункта, или 1,96%, до 24 939,73 пункта
Южнокорейският показател Kospi се повиши с 43,15 пункта, или 1,88%, до 2 343,31 пункта, докато в Австралия
бенчмаркът ASX 200 напредна с 115,1 пункта, или 1,93%, до 6 066,4 пункта.
Борсата в Токио остана затворена заради национален празник.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно повишения в ранната търговия. Основният
индекс SOFIX отчете ръст 0,39 пункта, или 0,09%, до 429,77 пункта. BGBX40 се понижи с 0,06 пункта, или 0,06%, до 98,54
пункта. BGTR30 напредна с 1,60 пункта, или 0,33%, до 487,81 пункта. BGREIT се повиши с 0,35 пункта, или 0,26%, до 135,21
пункта.
Cross.bg
√ Първан Симеонов: Обществото е объркано
Има поляризация, по някои критерии има разделяне поравно. В общи линии обществото е объркано, това е нормално на
фона на нарастващите случаи на коронавирус, обясни социологът Първан Симеонов за последното изследване на
„Галъп". То важи за периода между 28 октомври до 1 ноември. Според него в момента няма причина за по-строги мерки.
Има и известно свикване с мисълта за по-строги мерки, но ако това запитване е било направено през лятото 60% биха
били против налагането на строги противоепидемични мерки, обясни социологът.
Що се отнася до оценките как се справя властта - там нещата също изглеждат някак разделени. Все пак повече са тези,
които смятат, че правителството не се справя. Назад във времето имаше по-високи нива на оценка за справянето на
правителството. Те бяха продиктувани от по-малкия брой случай, от страха на обществото, както и от факта, че България
действа бързо, обясни още Първан Симеонов. Той е на мнение, че влияние оказва и политическия контекст от лятото
насам. По отношение на коронавируса обаче, оценката на работата на правителството е по-висока, отколкото
оценяването на цялостната му работа.
Това, което се откроява от лятото насам, е, че българите биха искали да получат възможността да разчитат на личната си
отговорност. Друг е въпросът колко е голяма и сериозна тя. По отношение на носенето на маски няма голямо
мнозинство. И там нещата са на кантар, добави Симеонов и подчерта, че недоверие има и в правенето на тестове за
коронавирус.
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√ Пробиват масово компютри при работата вкъщи
По време на пандемията дигиталното ни здраве също се оказва в риск. Експерти по киберсигурност предупреждават наблюдава се значително увеличение на рисковете в киберпространството. И това - след въвеждането на “хоум офис”
или работа от вкъщи.
Повишеният риск се дължи на три основни фактора. Първо - така наречения „фишинг”, където атаките са се увеличили с
около 700%. Това са измами чрез социалните мрежи, имейл и дори телефон. Второ – поради нуждата от бърза реакция
на компаниите да въведат работа от вкъщи, много от тях не са способни да засилят защитите си - например, служители,
които работят от лични устройства. И трето - самата обстановка в момента. Все повече измами се възползват от
притесненията на хората заради COVID-19 и предлагат фалшиви сайтове, продукти и информация. А за да се предпазим,
експертите съветват да следваме същите мерки за безопасност, като за физическото ни здраве.
Те препоръчват да внимаваме повече с дигиталното си Аз и присъствието си в социалните мрежи. И още - дигитална
хигиена. По-силни пароли, които да се сменят често и употреба на допълнителни средства за защита като например
потвърждение със SMS. И не на последно място - повишено внимание, когато преглеждаме имейли, съобщения и статии.
Александър Велков е служител на една от най-големите компании за дистрибуция на IT технология. През ръцете и
компютъра му минава огромно количество чувствителна информация. Повече от половин година обаче той е принуден
да работи от вкъщи. Забелязва, че напоследък атаките срещу компанията му зачестяват. Неговият работодател е взел
драконовски мерки за дигитална безопасност.
„Устройствата ни са криптирани, имаме богат набор от програми, които автоматично засичат всякакъв вид опасности,
било то по какъвто и да е начин получени, и заключват устройствата.Просто хората трябва да са добре образовани и да
могат да различат, когато има нещо съмнително в сайта или имейла, който получават”, обясни пред NOVA Александър.
Други компании обаче нямат тази възможност.
„Голяма част от фирмите, на които им се наложи много бързо да преминат към този начин на работа, бяха неподготвени,
защото никога не са планирали това да се случи бързо. Хората използват системи, които не са защитени. Достъпват
отдалечено мрежата на своята компания по незащитен канал и това открива огромни дупки в сигурността.”, обясни
експертът по киберсигурност Борис Гончаров.
Експертите предупреждават да следим внимателно работата си в онлайн пространството и да отваряме непознати
линкове само ако сме сигурни, че са безопасни.
Опасност крие и електронната ни поща. По време на пандемията са зачестили случаите на измами, които се представят
за съобщения от държавни институции и големи фирми.
„Първото нещо е „спри и се замисли”. Това, което виждаш като съобщение, дали е нещо, което редовно получаваш. Дали
е част от работата. Другото нещо, което може да видите - дали има елемент на спешност. Ако изисква спешни действия,
трябва много сериозно да се замисли човек”, каза още експертът. А като първа стъпка за дигитална сигурност, съветват:
„Човек да разгледа какво всъщност използва в ежедневието си, да влезе в тези системи, да види къде са указанията за
сигурност и просто да ги последва.”
√ Опасения за трудно постигнатия икономически растеж в еврозоната
Деветнайсетте страни от еврозоната се опасяват, че втората вълна на коронавируса ще заличи постигнатия трудно
икономически растеж през последните няколко месеца, предаде ДПА, цитирана от БТА.
„Засилването на разпространението на вируса и новите мерки за борба с него допълнително увеличиха несигурността и
вероятно ще окажат влияние на възстановяването", предупредиха в общо комюнике финансовите министри от
еврозоната след вчерашните си преговори.
Фондът за стимулиране на икономиките и седемгодишната бюджетна рамка на обща стойност 1,8 трилиона евро трябва
да бъдат изпълнени като приоритет, за да може през 2021 г. бързо да се раздадат средства, казват министрите.
Миналата седмица стана ясно, че икономиката на еврозоната е постигнала растеж от 12,7 процента през третото
тримесечие след драматичен спад през предходните месеци.
√ Първо изявление на Доналд Тръмп след изборите: Печелим навсякъде
Американският президент Доналд Тръмп с първо изявление след резултатите от вота. Пред 250 гости в Белия дом Тръмп
обяви, че печели в ключови щати. Той благодари на американците за огромната подкрепа.
Тръмп заяви, че са готови за голямо празненство. "Печелим навсякъде. Резултатите са феноменални!", каза той.
Президентът заяви, че са получили рекордна подкрепа. Спечелили са не само във Флорида, но също Охайо, Тексас,
Джорджия, Северна Каролина. "В Аризона също е твърде възможно да спечелим. Печелим Пенсилвания с много голяма
преднина. 64% от гласовете в Пенсилвания са преброени и няма как да бъдем настигнати. Печелим и в Мичигън с почти
300 000 гласа. Печелим и Уисконсин, макар и да не ни е необходимо", каза още той.
Тръмп отчете победа и в Охайо.
"Една тъжна група от хора се опитва да отнеме спечеленото от тях" , каза обаче той, намеквайки че се правят опити да
бъдат откраднати тези избори. Той заяви, че както е предсказал преди няколко дни ще се стига до Върховния съд по
отношение на това къде ще бъдат преброявани пощенските бюлетини до какъв срок и в кои точно щати.
По-рано изявление направи и кандидатът за президент на демократите Джо Байдън, който също е уверен, че върви към
победа на тези избори.
Към 8:30 ч. българско време: При прогнозни резултати от 40 щата кандидатът на демократите Джо Байдън има 220
електорални гласа срещу 213 за Доналд Тръмп.
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√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
Америка гласува - ще проследим в реално време резултатите от изборите - с включвания на специалните
пратеници на БНТ;
Сигурност, външна политика и битката с Ковид - коментар на анализаторите;
Антитела и коронавируса - лекарите в битката срещу заразата - ще издържи ли здравната система;
БТВ, "Тази сутрин"
Росен Цветков от щабовете на демократите и републиканците! И коментар на Даниел Митов и Боян Чуков;
Защо линейки с болни от COVID-19 чакат с часове пред болниците? Гост шефът на Българския лекарки съюз д-р
Иван Маджаров;
Ще преминат ли и по-малките ученици на дистанционно обучение? В студиото заместник образователният
министър Таня Михайлова;
Трябва ли да бъде разрешен историческият спор между София и Скопие преди влизането на Република Северна
Македония в Евросъюза? Разговор с евродепутата Андрей Ковачев;
Как антарктически остров получи името на български лекар?
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - 20-годишен с името на Аллах в устата и автомат, мачете и пистолет в ръцете окървави Виена;
в. Монитор - 18 000 безплатни лаптопа в училищата, но чак през януари;
в. Монитор - Енергото и ВиК готови да върнат самоотчета на водата и тока;
в. Телеграф - Бой за плазми в нета на Черния петък;
в. Телеграф - Борисов защити пред Меркел позицията ни за Северна Македония;
в. Труд - Училищата с нова схема;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Борисов: По 600 лв. към заплатите на лекарите, 360 за сестрите;
в. 24 часа - Румъния иска PCR тест от българи;
в. 24 часа - България спира Македония за ЕС въпреки "пробив" за езика, постигнат в Берлин;
в. 24 часа - Продават сградите на кината "Арена";
в. Монитор - Министър Теменужка Петкова: Градовете ни светват с 500 млн. лв. от Брюксел;
в. Телеграф - Слагат COVID фургони пред 62 болници;
в. Труд - Тонове плодове и зеленчуци пълни с пестициди;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Анатолий Макаров, посланик на Руската федерация в България: У вас изкуствено се нагнетява антируска
риторика;
в. 24 часа - Марияна Николова, вицепремиер по икономическата и демографската политика и министър на туризма:
Разчитаме на българските туристи и през зимния сезон;
в. Монитор -Българката Мария Цанева, живееща в австрийската столица: Улиците във Виена са пусти, а полицейското
присъствие е засилено, но паника няма;
в. Телеграф - Анестезиологът от УМБАЛ "Софиямед" д-р Иван Колчаков: Няма как търговският интерес да е над здравния;
в. Труд - Началникът на Военна академия "Георги С. Раковски" ген. м-р Груди Ангелов пред "Труд": Имаме 230% ръст на
приема на студенти спрямо предходната година;
Водещи анализи
в. 24 часа - Не е случайно, че брутално удариха Виена точно в навечерието на US вота. Проф. Владимир ЧУКОВ, арабист;
в. Монитор - Неунищожимо и от вируса;
в. Телеграф - В нета се печели дори повече;
в. Труд - Бюджет 2021 - антикризисен, но не предизборен и популистки.
√ Предстоящи събития в страната на 04 ноември
София
От 09.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание.
От 10.00 ч. ще се проведе заседание на Министерски съвет чрез видеоконферентна връзка.
От 11.00 ч. в зала „Васил Левски" на хотел HYATT ще се проведе национална конференция „Професионално
образование - втори шанс за отпадналите и преждевременно напуснали образователната система".
От 13.00 ч. в Интер Експо Център заместник министър-председателят по икономическата и демографската
политика и министър на туризма Марияна Николова ще даде официален старт на Международните хранителни
изложения.
От 14.00 ч. в зала 134 в Народното събрание на пл. „Княз Александър I" Комисията по икономическа политика и
туризъм ще проведе заседание.
От 14.30 ч. в зала 142 в Народното събрание на пл. „Княз Александър I" Комисията по въпросите на децата,
младежта и спорта ще проведе заседание.
От 14.30 ч. в зала „Изток" в Народното събрание на пл. „Княз Александър I" Комисията по образованието и
науката ще проведе заседание.
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От 14.30 ч. в зала 232 в Народното събрание на пл. „Княз Александър I" Комисията по вътрешна сигурност и
обществен ред ще проведе заседание.
От 14.30 ч. в зала 356 в Народното събрание на пл. „Княз Александър I" Комисията по транспорт, информационни
технологии и съобщения ще проведе заседание.
От 14.30 ч. в зала 3 в Народното събрание на пл. „Княз Александър I" Комисията по външна политика ще проведе
заседание.
От 14.30 ч. в зала 238 в Народното събрание на пл. „Княз Александър I" Комисията по земеделието и храните ще
проведе заседание.
От 15.30 ч. в зала 456 Народното събрание на пл. „Княз Александър I" Комисията по политиките за българите в
чужбина ще проведе заседание.
От 16.00 ч. онлайн ще се проведе уебинар на тема „Бизнес с Швеция – взаимни възможности за България и
Швеция".
От 18.00 ч. в Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски" проф.Петър-Емил Митев и доц. Борис
Попиванов ще участват в официалното представяне на книгата „Накъде отиваш, Homo sapiens...".
От 18.00 ч. в кв. "Изгрев", бул. "Драган Цанков" № 36, метростанция "Жолио Кюри" ще се открие XXV юбилейна
изложба на художниците от район "Изгрев" 2020 - "Изгревът на творчеството - четвърт век".

***
Видин
От 11.00 ч. в Регионалния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция на Генади Велков, председател на
Общински съвет - Видин, председателите на групата общински съветници от ГЕРБ и Коалиция СДС, общински
съветници от двете групи.
***
Добрич
От 14.00 ч. в Младежкия център ще се проведе #ЗаедноСБени „Познаваме ли България".
***
Стара Загора
От 10.00 до 16.00 ч. на паркинга на парк „Артилерийски" (от страната на ул. „Одринска епопея" ще се проведе
кампания за разделно събиране на опасни битови отпадъци.
***
Търговище
От 11.00 ч. кметът на Общината д-р Дарин Димитров ще проведе виртуална приемна на живо във фейсбук
страницата си.
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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