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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
АИКБ 
 
√ СТАНОВИЩЕ НА АИКБ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБСЪЖДАНЕТО НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА 
НА ТРУДА 
Следва пълният текст на становището на Асоциацията на индустриалния капитал в България относно Законопроект за 
изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 002-01-32, внесен от Министерския съвет на 03.08.2020 г. 

 
Изх. № 279/03.09.2020 г. 
ДО 
Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА 
И ТУРИЗЪМ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
На Ваш изх. № кип 053-01-26 от 06.08.2020 г. 
  
Д-Р ХАСАН АДЕМОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, 
СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА 
ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
  
Г-Н ДРАГОМИР СТОЙНЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
  
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 002-01-32, внесен от Министерския съвет на 
03.08.2020 г. 
  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
Във връзка с обсъждането на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 002-01-32, внесен от 
Министерския съвет на 03.08.2020 г., предлагаме на Вашето внимание следното 
 

СТАНОВИЩЕ 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България 

  
Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепя Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на 
труда, № 002-01-32, внесен от Министерския съвет на 03.08.2020 г. 
Този законопроект съдържа предложения за изменения и допълнения в Кодекса на труда – резултат от дейността на 
работна група, създадена със заповед на министъра на труда и социалната политика, в които участваха наши 
представители. Някои от тях не са безспорни като намаляването (в общия случай съгласно § 14, нова ал. 3, в чл. 142) на 
референтния период, за който се установява сумирано изчисляване на работното време (от 6 сега) до 4 месеца, но 
отчитаме като положителна новата алинея 4 в чл. 142, съгласно която с колективен трудов договор по чл. 51б може да бъде 
определен период за сумираното изчисляване на работното време до 12 месеца. Това е в пълно съответствие с чл. 19 от 
Директива 2003/88/ЕО и е в интерес на двете страни по КТД. 
Удовлетворени сме, макар не напълно, от предвижданата с §15 възможност (чл. 146, нова ал. 2) с колективен трудов 
договор по чл. 51б да може да се уговаря по-голяма продължителност на извънредния труд по ал. 1, но не повече от 300 
часа през една календарна година. Намираме тази норма за правилна и необходима, полезна (в сравнение със сега 
действащата) за договарящите се и за икономиката, и дори я разглеждаме като недостатъчно смела, предвид факта, че 
императивни ограничения на продължителността на извънредния труд през една календарна година (до 150 часа у нас 
понастоящем съгласно чл. 146, ал. 1 от КТ) не се предвиждат нито в актовете на МОТ, нито в правото на ЕС. Освен това в 
чл. 146, ал. 2 от КТ продължителността на извънредния труд е допълнително ограничена в рамките на: 
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1. 30 часа дневен или 20 часа нощен труд през 1 календарен месец; 
2. 6 часа дневен или 4 часа нощен труд през 1 календарна седмица; 
3. 3 часа дневен или 2 часа нощен труд през 2 последователни работни дни. 

Според нас тези ограничения са напълно достатъчни, за да обезпечат здравето на работещите хора, поради което смятаме, 
че годишното ограничение не е необходимо и може да отпадне изцяло. 
На заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, проведено на 14 юли 2020 година, АИКБ ясно обвърза 
цялостната си подкрепа с това как ще бъде решен въпросът с предлаганата в чл. 51б, алинея 4, която към онзи момент 
предвиждаше съществена промяна на действащата редакция – от изискването КТД да е сключен между всички 
представителни организации на работниците и служителите и на работодателите от отрасъла или бранша и по тяхно общо 
искане министърът на труда и социалната политика да може да разпростре прилагането на договора или на отделни негови 
клаузи във всички предприятия от отрасъла или бранша, до създаване на възможност за разпростиране на КТД само на 
основание общо искане на страните по договора. Докато в действащата редакция дори само една неучаствала в 
подписването на КТД браншова/отраслова организация може да препятства разпростирането му, то в предлагания на 
обсъждането в НСТС вид на нормата дори представителна на национално равнище организация да изрази отрицателно 
становище, това не представлява пречка за разпростиране. 
С удовлетворение констатираме, че изразената от АИКБ в писмо до министъра на труда и социалната политика и на НСТС 
позиция е била възприета от вносителя и отразена в законопроекта. Така разпростирането на КТД ще може да се прави 
след изразено писмено съгласие от всички организации на работниците и служителите и на работодателите, признати за 
представителни на национално равнище. 
Това, както и уместните според нас като цяло изменения и допълнения ни мотивират да подкрепим Законопроекта за 
изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 002-01-32, внесен от Министерския съвет на 03.08.2020 г. 
 
С УВАЖЕНИЕ,  
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 
АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ 
КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 
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√ Десислава Ахладова поема правосъдното министерство 
Кандидатурата ѝ бе внесена на 2 септември в деловодството на Народното събрание 
Парламентът прие оставката на министъра на правосъдието Данаил Кирилов и избра Десислава Ахладова на негово място. 
„За“ перосналните промени в Министерски съвет гласуваха 98 народни представители, „против“ – 45 и „въздържали се“ - 
1 , с което бяха приети, уточнява Агенция „Фокус“. 
Кандидатурата ѝ бе внесена вчера в деловодството на Народното събрание.  
Досега Ахладова заемаше поста заместник-министър на правосъдието. Тя е родена през 1974 г. Придобива магистърска 
степен „Право“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“ Благоевград. От 22 май 2017г. е административен ръководител 
на Административен съд –Перник. От 2014 г. до 22 май 2017г. е председател на Районен съд-Перник. От 2004 г. до 2014 г. 
е заместникадминистративен ръководител на Районен съд-Перник. В периода 2000 г. - 2004г. е районен съдия в Районен 
съд-Перник, година преди това е младши съдия в Окръжен съд-Перник. Участвала е в редица семинари и обучения, 
свързани с европейското и гражданското право. Владее английски език и руски език. 
Съдебната система в България не е под външно влияние, трябва да се продължи работата по електронното правосъдие, а 
проектът за Конституция дава гаранции за независимостта на Темида, каза Ахладова на първото си изявление като 
министър на правосъдието, цитирана от bTV. Като свой приоритет Ахладова посочи продължаването на работата по 
електронното правосъдие, а като голям успех – задоволителното изпълнение на показателите по Механизма за 
сътрудничество и проверка на ЕК, който следи за борбата с корупцията по високите нива и за независимостта на 
правосъдието у нас. И допълни: „Не познавам депутата Делян Пеевски, никога не съм се виждала с него. Не мисля, че 
съдебната система е зависима, в съдебната система работят големи професионалисти, те наистина работят за името си“ 
Припомняме, че Данаил Кирилов подаде оставка като министър на 26 август, но без да посочва конкретни мотиви за това 
свое решение. Той служи като народен представител от парламентарната група на ГЕРБ в 42-ро, 43-то и 44-то Народно 
събрание и председател на Комисията по правни въпроси от ноември 2014 г. до април 2019 г. 
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√ Парламентът освободи Стефка Стоева като председател на ЦИК 
Стоева не бе съгласна с последните промени в Изборния кодекс, с според които ЦИК трябва да осигури машините за 
електронното гласуване 
Депутатите приеха оставката на председателя на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стефка Стоева, предаде 
БНР. Решението беше взето със 145 гласа "за", без против и двама въздържали се. Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ 
отчете тази рокада като слабост на управляващите.  
По-рано днес народните представители приеха на първо четене промени в Изборния кодкс, с които Стоева не бе съгласна. 
Именно част от текстовете бяха причина в края на август тя да обяви, че подава оставка „по лични причини“. Според 
предложението на управляващото мнозинство ще има машинно гласуване във всички секции в страната с над 300 
избиратели. В текстовете е записано, че е задължение на ЦИК да осигури машинното гласуване.  
Стоева не веднъж е обявявала, че закупуването на машини за гласуване трябва да се извърши от държавата. „ЦИК ще 
следва да осигури техническите устройства за машинно гласуване, при това отново с неясната формулировка - чрез 
наемане или закупуване. Питам, при тази нова предвидена предстояща в закона неяснота, кой от двата способа да 
използва ЦИК, за да не носи пред обществото отговорност кой способ е избрала и дали той е правилният и дали е 
целесъобразният. В резултат на тези действия на законодателната власт, ЦИК е поставена в едно изключително сериозно 
положение да работи в условията на неясно и нестабилно законодателство", заяви тя, цитирана от БНР в края на август. 
 
√ Промените в Изборния кодекс минаха на първо четене в зала 
Според предложението на управляващото мнозинство ще има машинно гласуване във всички секции в страната с над 
300 избиратели 
Депутатите приеха на първо четене предложенията на ГЕРБ за промени в Изборния кодекс. „За“ законопроекта гласуваха 
98 народни представители, „против“ - 72, предаде Агенция „Фокус“. 
Според предложението на управляващото мнозинство ще има машинно гласуване във всички секции в страната с над 300 
избиратели. Машинно гласуване обаче няма да има на местни избори за кметове и общински съветници, а само за 
парламентарни, президентски и избори за Европейски парламент. Всеки български гражданин ще може да избере лично 
за себе си начина, по който иска да упражни правото си на вот – с машина за гласуване или хартиена бюлетина. В текстовете 
е записано, че е задължение на ЦИК да осигури машинното гласуване.  
Припомняме, че в края на август председателят на ЦИК Стефка Стоева обяви пред членовете на комисията решението си 
да подаде оставка. По думите ѝ мотивите са „лични“. Стоева не веднъж е обявявала, че закупуването на машини за 
гласуване трябва да се извърши от държавата. „ЦИК ще следва да осигури техническите устройства за машинно гласуване, 
при това отново с неясната формулировка - чрез наемане или закупуване. Питам, при тази нова предвидена предстояща в 
закона неяснота, кой от двата способа да използва ЦИК, за да не носи пред обществото отговорност кой способ е избрала 
и дали той е правилният и дали е целесъобразният. В резултат на тези действия на законодателната власт, ЦИК е поставена 
в едно изключително сериозно положение да работи в условията на неясно и нестабилно законодателство", заяви тя, 
цитирана от БНР в края на август. 
ГЕРБ предлага и създаването на нова глава в Изборния кодекс, с която се регламентира провеждането на избори за Велико 
народно събрание, като се въвежда смесена изборна система. 
Изборите ще се произвеждат по смесена изборна система, като 200 народни представители се избират пропорционално, 
а останалите 200 - мажоритарно. 
При обявена извънредна епидемична обстановка в страната изборният ден да може да бъде удължаван до 48 часа, като 
сроковете, свързани с отчитането на изборните резултати, се удължават пропорционално на срока на удължаване на 
изборния ден, се предлага още в проекта за изменение на кодекса. 
Законопроектът за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен от ДПС, бе отхвърлен. От движението предлагаха 
премахване на разпоредбата за задължително гласуване, както и опцията „Не подкрепям никого". От партията поискаха 
още да бъдат върнати отменените правила за образуване на избирателни секции в чужбина. 
 
√ МОСВ ще проверява язовирите Жребчево и Копринка 
Инспекцията е по настояване на ВАП след сигнал за неправомерно източване  
Върховна административна прокуратура (ВАП) възлага проверка за управлението и контрола на водовземане и ползване 
на водите от язовирите Жребчево и Копринка на министъра на околната среда и водите. Това става ясно от съобщение на 
сайта на прокуратурата. 
Във ВАП е образувана преписка по сигнал от Българска федерация по риболовни спортове и граждани на Община Нова 
Загора. В сигнала се излагат проблеми, свързани с намаляване на нивото на водите в язовир Жребчево, поради системното 
му и неправомерно източване за частни цели, и с липса на разходомерни устройства на входа и на изхода на язовира, 
въпреки дадени такива предписания на МОСВ. Посочва се още, че са отпускани количества вода от язовир Копринка за 
напояване по направление Стара Загора, но същите не са били оползотворени по предназначение, а за други цели.  
МОСВ ще трябва да изясни всички въпроси относно данните в сигнала, свързани с управлението и контрола на 
водовземане и ползване на води от посочените язовири Жребчево и Копринка, наличието на незаконни действия в тази 
връзка, както и с реализацията на административна и административно наказателна отговорност, при установяване на 
данни за това. 
„Констатациите на МОСВ, данните за допуснати нарушения на съответните нормативни и други актове, предприетите 
мерки за отстраняване на нарушенията и последиците от тях, както и наложените санкции, следва да бъдат отразени в 
доклад, който да бъде пратен във ВАП в най-кратък срок“, се казва още в съобщението. 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/predsedateliat-na-cik-stefka-stoeva-podade-ostavka-310983/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/predsedateliat-na-cik-stefka-stoeva-podade-ostavka-310983/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/predsedateliat-na-cik-stefka-stoeva-podade-ostavka-310983/
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√ За трети пореден месец България е с най-силен спад на търговията на дребно в ЕС 
Продажбите на дребно в ЕС и еврозоната не оправдават прогнозите за покачване през юли и също намаляват  
За трети пореден месец България е на първо място в Европейския съюз (ЕС) по годишен спад в търговията на дребно през 
юли, показват данните на европейската статистическа служба Евростат. 
Продажбите на дребно в ЕС и еврозоната не оправдават прогнозите за покачване през юли и спадат спрямо юни, въпреки 
премахването на свързаните с COVID-19 ограничения върху икономиките, показват ощеданните. 
Търговията на дребно във България се свива със 17,5% на годишна база през юли, докато общо за ЕС и еврозоната 
показателят отчита понижение съответно с 0,7% и 0,4%, показват данните. 

 
Темповете на спад на продажбите на дребно в България се забавят след май, когато беше достигнато най-силно понижение 
- 20,4% на годишна база, но за стабилно възстановяване не може да се говори. 
От Евростат съобщават още, че продажбите на дребно в 19-те държави, споделящи еврото, намаляват с 1,3% на месечна 
база, докато в ЕС месечното понижение е 0,8%. В България на месечна база търговията на дребно нараства с 0,1% през 
юли. 
Данните показват, че продажбите на храни, напитки и цигари са почти без промяна на месечна база и се увеличават с 1,1% 
в ЕС и с 1,5% в еврозоната на годишна база. Продажбите на нехранителни продукти намаляват в ЕС и еврозоната съответно 
с 2,3% и 2,9% на месечна база и отчитат годишни увеличения съответно с 1,5% и 0,5%. Продажбите на текстил, дрехи и 
обувки спадат с 8,7% и 10,6% през месеца и с 23,7% и 25,8% на годишна база. 
Продажбите на бензин, които отчетоха двуцифрени ръстове през май и юни, се повишават с едва 4,6% в ЕС и 4,3% в 
еврозоната през юли и намаляват съответно с 9,6% и 10,8% на годишна база, въпреки че данните са от разгара на летния 
сезон. Това означава, че европейците са пътували значително по-малко от обичайното. 
Сред държавите членки най-големи месечни спадове в общия обем на търговията на дребно на месечна база са 
регистрирани в Белгия (-5,1%), Финландия (-2,0%) и Естония (-1,5%). Най-високи увеличения са наблюдавани в Португалия 
и Румъния (и двете + 3,9%), както и Малта (+ 3,2%). 
На годишна база показателят е нараснал най-много в Ирландия (+ 9,1%), Литва (+ 6,8%) и Холандия (+ 6,0%), а при най-
големите спадове България е следвана от Малта (-8,1%) и Люксембург (-6,1%). 
 
БНТ 
 
√ Проектът на ГЕРБ за нова Конституция 
ГЕРБ събраха необходимите подписи за внасяне на проекта за свикване на Велико народно събрание и нова Конституция. 
След два дни преговори от ВМРО дадоха гласовете си в подкрепа на проекта срещу приети отстъпки от страна на ГЕРБ. 
Проектът е подкрепен от общо 127 народни представители от ГЕРБ, ВМРО, НФСБ, част от ПГ на "Воля" и независими 
народни представители. 
Какви са разликите? 
В новия проект е отпаднала законодателната инициатива, предвидена в предишния, на Съдебния съвет на съдиите и на 
Съдебния съвет на прокурорите. Законодателна инициатива ще продължат да имат само народните представители и 
Министерския съвет. 
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В глава "ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА. ПРИЕМАНЕ НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ" е добавен текст, че новата 
Конституция подлежи на утвърждаване на национален референдум, на който следва да получи одобрението на повече от 
половината от гласувалите избиратели при участие на не по-малко от половината от тях. 
За разлика от първоначалния проект на ГЕРБ, внесеният има преамбюл, както са искали от ВМРО. В Конституцията е 
записан и текстът от Закона за герба. 
От първоначалния вариант е отпаднал текстът, че мъжете и жените са равноправни и държавата трябва да насърчава 
равноправието на жените. 
По настояване на ВМРО в Конституцията се предлага да бъде изрично записано, че държавата полага особени грижи за 
насърчаване на раждаемостта и за подпомагане на семейството, майчинството и децата. 
Записан е и изричен текст, че държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и на обществото. 
Нов е текстът, че лицата от български произход придобиват българско гражданство по облекчени условия и ред. 
Според новия проект на Конституция безработните, които не са включени в програми за заетост, полагат 
общественополезен труд, а размерът на минималната пенсия за стаж и възраст гарантира достойно съществуване. 
Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително и в новия проект, но в него е изрично записано, че цели 
постигане на минималните стандарти за образование, за владеене на български език, за възпитание и за социализация. 
Кои предложения на ВМРО не са влезли? 
Във внесения проект на нова Конституция не са влезли исканията на ВМРО за образователен ценз при гласуване, 
разширяването на президентските правомощия и наборната военна служба. Те обаче ще бъдат подложени на 
референдум, заедно с изборите за Велико народно събрание. 
Така внесените предложения са подписани от 127 народни представители. За промени в Конституцията обаче са 
необходими 160 гласа, които управляващата коалиция не може да събере без подкрепа от БСП и ДПС. Те вече заявиха, че 
няма да подкрепят новия проект. 
Конституцията има преамбюл 

• записан е текстът от Закона за герба 

• държавата насърчава раждаемостта 

• държавните имоти се стопанисват в обществен интерес 

• облекчени условия за българско гражданство 

• законодателна инициатива имат само народните представители и Министерският съвет 

• новата Конституция подлежи на утвърждаване на национален референдум 
 
√ Туризмът ни ще разчита на българите и за сезон 2021 
През сезон 2021 ще разчитаме на българите, предвид очакванията за нови възможни ограничения. През годините 
вътрешният пазар беше подценяван, но сега се вижда, че той има голям потенциал. От септември ще започне работа 
консултативен съвет под мое ръководство, който ще разработи екшън план с конкретни дейности за подготовка на 
следващата година. Това заяви вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова по време на среща с 
представители на местната власт и туристическият бизнес във Велико Търново. В дискусията, организирана от кмета на  
града Даниел Панов, участваха областният управител проф. д-р Любомира Попова и заместник-министърът на туризма 
Ирена Георгиева. 
Вицепремиерът Николова уточни, че в консултативния съвет ще има представители както на бранша и научната общност, 
така и на Националното сдружение на общините в Република България. 
Всяка година туризмът в общината отбелязваше ръст между 11 и 16%, съобщи Даниел Панов. И коментира, че към момента 
не могат да се дават прогнози предвид ситуацията, но трябва да запазим всичко градено с години. Кризата нанесе щети 
върху всички, но аз съм оптимист и вярвам, че следващата година няма да е така, допълни още кметът на Велико Търново. 
В последните години българите развиха своята култура на пътувания и Велико Търново е обичан и посещаван от тях град, 
посочи проф. Попова. 
Данните от Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) показват, че от началото на годината до 30 август 2020 г. 
в област Велико Търново са пренощували над 74 000 туристи, съобщи министър Николова. Основната част от тях над 50 
000 са отседнали в община Велико Търново, близо 17 000 в община Елена, а около 7000 в останалите общини в областта.  
Тема на разговорите бе рекламата на туризма на местно и национално ниво. Кметът информира, че има подготвен клип 
за популяризиране на уикендтурзма в региона. Вицепремиерът апелира той да бъде предоставен и на Министерството на 
туризма, за да бъде включен в институционалните онлайн канали и популяризиран в социалните мрежи. Министърът 
припомни и за инициативата с екскурзоводите за изготвяне на три минутни клипове, на малко известни обекти, в които те 
разказват за тях и се излъчват като послания в социалните мрежи. 
Представителите на сектора поставиха въпрос за насърчаване на професионалното обучение в туризма и инвестиции в 
квалификация на работещите в бранша. Според тях това ще допринесе за повишаване на общото качество на услугите в 
отрасъла. 
 
√ Преговори между Сърбия и Косово в Белия дом 
В Белия дом се провежда среща на високо равнище, чиято цел е нормализация на икономическите отношения между 
Сърбия и Косово. 
В нея участват сръбският президент Александър Вучич и косовският министър-председател Авдула Хоти. 
В Туитър помощникът на президента на Съединените щати по националната сигурност Робърт О`Брайън съобщи, че е 
постигнат реален напредък. 
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Александър Вучич е отхвърлил точката за признаване на независимостта на Косово, посочва ТАСС. 
По-рано сръбският министър на финансите Синиша Мали заяви, че над Белград е оказан огромен натиск по този въпрос, 
което беше отречено от представител на администрацията Тръмп. Вероятно разговорите във Вашингтон ще продължат и 
днес. 
 
БНР 
 
√ Трима министри отговарят на депутатски въпроси 
Парламентът ще ратифицира Доброволното споразумение между Европейската комисия и нашата страна по SURE - 
Европейския инструмент за временна подкрепа след кризата с Covid-19. Общият бюджет е 100 милиарда евро. 
Финансовата помощ ще се отпуска под формата на заем до края на 2022 година. 
Европейската комисия ще набира средства от финансовите пазари, за да ги предоставя на държавите-членки. С 
доброволното гаранционно споразумение в Република България ще поеме задължение при поискване да предоставя 
неотменими и безусловни гаранции в максимален размер от над 210 000 лева. 
На първо четене ще бъдат обсъдени промени в Закона за личните документи. 
Трима министри ще участват в парламентарния контрол от 11 ч. Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов ще 
отговаря на въпроси на БСП относно проблемите на хората със специфични заболявания и мерките, които министерството 
на здравеопазването ще предприеме за решаването им. 
Министърът на околната среда и водите Емил Димитров ще отговори на въпрос относно осъществяването на временен и 
качествен контрол на водата в река Марица. 
В парламентарния контрол ще участва и министърът на икономиката Лъчезар Борисов. 
 
√ Франция с план от 100 млрд. евро за възстановяване от санитарната криза 
Френското правителство обявява план от 100 милиарда евро за възстановяване на икономиката от санитарната криза. 
Премиерът Жан Кастекс изложи в интервю подробностите от плана. 
Възстановителният план за Франция е "на висотата на извънредната ситуация" - така го определя френският премиер Жан 
Кастекс пред "Фигаро" и РТЛ. 
Планът включва 20 милиарда за намаляване на данъци върху продукцията на предприятията за двете следващи години. 
Това е "важна мярка за запазване на френската промишленост" - обяснява премиерът. 
Общо 35 милиарда трябва да отидат по това направление, а 30 милиарда - за зелената икономика. 35 млрд. са предвидени 
за социалната и териториалната кохезия. Те ще се влеят в здравеопазването и в плана за трудовата заетост на младите, 
включително премии за назначаване на работа. Това трябва да позволи създаването на 160 000 работни места за догодина, 
уверява Кастекс. 
С 200 милиона ще бъдат подпомогнати организациите, които се борят срещу бедността и социалното изключване. 2 
милиарда са отделени за културата. 
Кастекс увери, че не предстои никакво увеличаване на данъците. 
"Планът ще има ефект само ако всички участват", подчерта премиерът и прикани предприятията да се ангажират за 
трудовата заетост.  
 
В. Монитор 
 
√ Връщат близо 19 млн. лв. на фермерите за Кампания 2019 
ДФ „Земеделие“ изплати над 18,967 млн. лева на 36 хил. земеделски стопани, кандидати по схемите за директни плащания 
за Кампания 2019, при които е налице ставка на корекция (механизъм за финансова дисциплина) съгласно чл. 8 от 
Регламент (ЕС) 1307/2013. 
Съгласно Регламент (ЕС) №1307/2013, от 1 януари 2016 г., е въведен механизъм за финансова дисциплина. При него всички 
суми по схемите на директни плащания се намаляват с определен процент, ако субсидията надвишава левовата 
равностойност от 2 000 евро за конкретна кампания. Удържаните средства са предназначени за попълване на резерв за 
кризи в селскостопанския сектор. Механизмът на финансовата дисциплина е въведен с цел годишният бюджет да е в 
съответствие с многогодишната финансова рамка (МФР). 
Разплащателна агенция наложи ставка на корекция в размер на 1.411917% за Кампания 2018 г. върху оторизираните суми 
на кандидатите по схемите на директните плащания, в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1710 на 
Комисията. Съгласно друг Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1953 на Комисията, поради неизползване на натрупания 
кризисен резерв от 2018 г., за всяка държава членка е определен сума за възстановяване. За България върнатите средства 
по механизма за финансова дисциплина възлизат на 9,748 млн. евро (19.065 млн. лв.). 
 
√ ООН отчита поскъпване на храните  
Цените на храните в света са нараснали за трети пореден месец през август, най-вече при нерафинираните зърнени храни, 
растителните масла и захарта. Това съобщи днес Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO), цитирана от 
„Ройтерс“. 
Индексът на FAO, който следи месечните промени в кошницата от зърнени храни, маслодайни семена, млечни продукти, 
месо и захар е достигнал средно 96,1 пункта миналия месец спрямо 94,3 пункта през юли. 
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Организацията, чиято централа е в Рим, съобщи в комюнике, че зърнената реколта в света е на път да постави световен 
рекорд през 2020 г. Индексът на FAO за зърнените храни е нараснал с 1,9% през август спрямо предходния месец и със 7% 
над стойността си от същия месец на миналата година. Сред основните зърнени култури най-много са поскъпнали соргото, 
ечемикът и оризът. 
Цената на царевицата също е нараснала заради опасенията за производството в САЩ след неотдавнашните щети върху 
реколтата в щата Айова. 
Индексът на растителните масла се е покачил с 5,9% на месечна основа, връщайки се на нивата си от началото на годината, 
когато кризата с коронавируса удари света. Покачването на цената на палмовото масло се дължи на очакваните забавяния 
в производството в големите страни производители, което наред със стабилното търсене за внос по света ще доведе до 
намаляване на запасите. 
Средната цена на захарта е нараснала с 6,7% от юли и отразява прогнозите за намаляване на производството заради 
неблагоприятните метереологични условия в ЕС и Тайланд. 
Силното търсене на внос в Китай също подпомага покачването на цените. 
Междувременно индексът на млечните продукти се е променил незначително. Поевтиняването на сиренето и 
пълномасленото мляко на прах е компенсирано от поскъпването на маслото и обезмасленото мляко. 
Индексът на месото също е останал в голяма степен стабилен, като цените на говеждото и пилешкото месо са намалели, а 
на свинското месо са се повишили след четири поредни месеца на спад, тъй като вносът от Китай е скочил. 
FAO е коригирала към понижение прогнозите за реколтата от зърнени храни през 2020 г. с 25 млн. тона, основно заради 
очакванията за по-слаб добив на царевица в САЩ. Въпреки това понижение обаче агенцията предвижда рекордна реколта 
през 2020 година от 2,765 млрд. тона , което е увеличение от 3% спрямо 2019 г. 
Очакват се рекордни равнища на реколтата от царевица в Аржентина и Бразилия, а световното производство на сорго да 
нарасне с 6% спрямо предходната година. Производството на ориз по света ще достигне нов рекорд от 509 милиона тона, 
се посочва в комюникето на FAO. 
 
В. Капитал  
 
√ Здравната каса ще върне на болниците 75 млн. лв. 
Средствата ще покрият една част от натрупаните 130 млн. лв. неразплатена надлимитна дейност   
Държавата е решила да изплати част от натрупаните 130 млн. лв. на болниците, които са лекували пациенти над 
определения им годишен лимит. Това става ясно от проект за промени в Бюджета на здравната каса за тази година, 
публикуван на сайта на парламента. Във внесените от правителството текстове е записано, че до 75 млн. лв. от средствата 
на НЗОК за болнична помощ през тази година могат да бъдат пренасочени за разплащане на надлимитната дейност през 
2015 и 2016 г. без съдебни дела. 
Лимитите за прием в болниците бяха въведени преди пет години с идея да се намалят разходите за здраве, но част от 
лечебните заведения (обикновено това са големите и претоварени болници) продължиха да лекуват над тавана и след 
това да си търсят парите от здравната каса в съда. Решенията пък масово са в полза на болниците като по този начин касата 
започна да трупа разходи за лихви и разноски по делата, които достигат до 50% от главницата. 
Колко дължи касата 
В проекта е записано, че до 75 млн. лв. от средствата на здравната каса за болнична помощ през тази година, могат да 
бъдат пренасочени за разплащане на надлимитната дейност през 2015 и 2016 г. Това ще става след проверки от 
контролните органи на НЗОК и при условия и ред, които надзорният съвет на касата и управителният съвет на лекарския 
съюз ще определят заедно. 
Според информационната система на НЗОК, тя не е разплатила 50.2 млн. лв. за дейност през 2015 г., като главниците на 
заведените срещу касара дела са 22.4 млн. лв. За 2016 г.тя дължи 28.6 млн. лв. Неплатената надлимитна дейност за 2017 
г. е 50.1 млн. лв. 
До момента държавата и здравната каса твърдяха, че болниците са лекували пациенти незаконно и не трябва да им връщат 
парите. Резултатите от съдебните дела, заведени от клиниките за тези средства, обаче, са красноречиви - съдът 
обикновено признава, че посочените пациенти са лекувани и здравната каса трябва да плати. Тъй като делата се точат с 
години, а НЗОК не плаща веднага, нито пък се споразумява с болниците, в крайна сметка лечебните заведения получават 
сума, с 50% по-висока от първоначалната.. Причината е, че съдът присъжда не само търсените средства, но и наказателни 
лихви за периода, както и щети и адвокатски хонорари. 
Българският лекарски съюз, както и болничните организации от пет години настояват държавата да върне парите на 
клиниките, но до момента представителите й не се съгласяваха. 
При последните преговори за анекс към Националния рамков договор между БЛС и НЗОК за коронавирусната инфекция 
Българският лекарски съюз непрекъснато изтъкваше, че през тази година по бюджета на касата ще останат неусвоени 
средства за болнична дейност и няма пречка част от тях да бъдат пренасочени за плащане на надлимитната дейност от 
миналите години. 
Ефектът от този текст 
Лимитите за прием в болниците бяха въведени преди пет години. Първоначално надлимитната дейност се заплащаше 
след проверка, а през 2015 г. тогавашният здравен министър д-р Петър Москов въведе текст с методика, според който 
надлимитната дейност изобщо не се заплаща. Действието на методиката продължено с т.нар. служебен рамков договор, 
наложен от правителството. Служебният рамков договор пък наскоро беше обявен за нищожен от Върховния 
административен съд. 
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Лимитите за прием на пациенти в болница и по легла в отделение обаче са регламентирани в Закона за здравното 
осигуряване и в Националния рамков договор. Те са така наречените двойни лимити, защото болницата веднъж е 
ограничена с годишен бюджет, а втори път - с брой легла, на които може да лекува. 
 
√ Безработните се увеличават с 91 хиляди души от март 
През последните шест месеца изгубените работни места приближават 223 хил., показват данните към края на 
август  
Безработицата в България продължава да нараства през последната седмица на август с 5043 новорегистрирани 
безработни в бюрата по труда и 4528 новонаети през същия период. Едва 8 от общо 28 области отбелязват спад на нетния 
брой безработни през периода 24-30 август, сред които столицата, Смолян, Габрово. Това показват данните на Агенцията 
по заетостта, които се публикуват от НСИ. 
Така от началото на извънредното положение общият брой нови безработни, регистрирали се в бюрата по труда, 
приближава 223 хил., а новонаетите остават с 91 хил. души по-малко. 
Тенденцията досега 
Добрата новина е, че коефициентът на безработица започна да намалява след пик от 9% през май, като през юли се 
понижава до 7.9%, показва последният месечен бюлетин на Агенцията по заетостта. Лошата новина е, че през последните 
седмици тенденцията отново се обърна и безработните отново са повече от новонаетите. Сега броят на хората без работа 
се задържа с 91 хил. души над нивото, отчетено преди коронакризата. 
Възможно е през есента тенденцията отново да се обърне, тъй като това е сезон, в който фирмите наемат нови служители, 
но освободените сезонни работници след летния туристически сезон може да компенсират повишението на заетите. 
Кои сектори запълват местата 
От месечните бюлетини на Агенцията по заетостта става ясно, че 47% от общо 212 хил. новорегистрирани безработни от 
март до края на юли идват от сектор услуги - основно търговия (30 хил.), хотели и ресторанти (19.5 хил.), здравеопазване и 
социални дейности (13 хил.). В индустрията преработващата промишленост е освободила 36.7 хил. позиции, а фирмите в 
строителството - 7.5 хил. 
От друга страна, за новонаетите няма много данни. Това, което е налично в бюлетините, показва, че през юни хотели и 
ресторанти са запълнили малко над 9 хил. работни позиции, а през юли още близо 5 хил. Преработващата промишленост 
пък наема по над 5 хил. души месечно през юни и юли, но приблизително толкова и изпраща обратно в бюрата по труда. 
Почти 6 хил. са хората, заминали за чужбина. 
 
В. Банкерь 
 
√ S&P потвърди кредитния рейтинг на София  
Международната рейтингова агенция Стандард енд Пуърс (S&P Global Ratings) потвърди дългосрочния кредитен рейтинг 
на София - "BBB- със стабилна прогноза", съобщиха от Столична община. Според агенцията българската столица ще 
продължи да показва стабилни финансови резултати и добра ликвидност, въпреки намалението на бюджетните й приходи 
заради кризата с пандемията от COVID-19. 
Рейтингът на София е равен на този на България. По правилата на S&P, никоя община не може да има по-висока оценка от 
тази на държавата си. 
Припомняме, че София се присъедини към градовете с инвестиционни рейтинги през декември 2017 г., след като 
рейтингът на България беше повишен от ВВ+ на ВВВ-. 
 
√ Нова банкнота от 5 лв. влиза в обращение 
От днес влиза в обръщение новата банкнота с номинална стойност 5 лева и емисия 2020 г., припомнят от БНБ. Тя е 
последната от новата серия банкноти, които са с осъвременена защита.  
От 4 септември 2020 г. тя е законно платежно средство. 
Общият дизайн и основните елементи на банкнотите от новата серия се запазват без съществени изменения спрямо 
банкнотите, които са в обращение. Промените са свързани с въвеждането на нови защитни елементи. 
Банкнотите с номинална стойност 5 лева, емисии 1999 г. и 2009 г., също продължават да бъдат в обращение. 
  
√ Нидерландските компании работят много добре в страната ни 
Нидерландия е много важен партньор за страната ни, както по линия на стокообмена, така и по линия на инвестициите. 
През последните години Кралство Нидерландия е инвеститор №1 у нас с общ обем на преките вложения за 8.6 млрд. евро 
към края на миналата година. По статистически данни ПЧИ в страната ни от тази страна само за 2019-а възлизат на 284.6 
млн. евро, а стокообменът достига 1.9 млрд. евро, преди пандемията, съобщиха от Министерството на икономиката.  
Износът за Нидерландия е бил в размер на 756.6 млн. евро (-2.3% спад) в сравнение с 2018-а. Вносът от Кралство е на 
стойност 1.208 млрд. евро (-1% спад). Нидерландия се нарежда на 10-мо място в износа и на 9-то място във вноса сред 
търговските партньори на България. 
Министърът на икономиката Лъчезар Борисов и посланикът на Кралство Нидерландия у нас г-жа Беа тен Тъшър 
са обсъдили подобряване на синергията в общите приоритети на ЕС свързани със Зелената сделка, кръговата икономика 
и дигитализацията. Очаква се засилване на икономическите взаимоотношения между двете държави, като акцент е върху 
иновациите и новите технологии, изследователска и развойна дейност, околна среда и устойчивост.  Министър Борисов и 
посланика са откроили още голям потенциал - в ИКТ секторът, земеделието, храните и био продуктите. 



9 

 

Посланик Беа тен Тъшър е изтъкнала, че в България има добър инвестиционен климат и нидерландските компании работят 
много добре в страната ни. 
От своя страна икономическият министър е посочил, че приемането ни в ERM II и запазването на кредитния ни рейтинг 
оставят България на картата на инвестиционните процеси. А приемането на нов Закон за индустриалните паркове в 
страната ще помогне за бързо изграждане на цялата необходима за инвеститорите инфраструктура и развитието на 
насърчителните мерки за инвеститори ще дадат много нови възможности на потенциални инвестиции в България. „Новата 
ситуация, породена от коронавируса, ще предостави и нови възможности на страната ни като „ниършоринг“ дестинация, 
като много компании вече проявяват интерес за скъсяване на веригите за доставки“, допълва Борисов. 
Икономическият министър е определил като основен външно икономически приоритет приемането на страната ни в 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/. България е номер едно по кредитен рейтинг на 
Балканите, а страната ни е сред четирите държави в ЕС с най-малък спад на икономиката през второто тримесечие и в топ 
3 по финансова стабилност, изхождайки от показателя държавен дълг, съотнесен към БВП. 
 
Списание „Логистика“ 
 
√ Нови ресурси и инструменти на Фонда на фондовете  
В опит да намали икономическите щети от COVID-19 Фондът на фондовете (ФнФ) разработи кризисна гаранционна схема 
и адаптира съществуващи финансови инструменти (ФИ) в подкрепа на един от най-уязвимите сегменти на икономиката - 
малките и средните предприятия. Паралелно се подготвя за новия програмен период 2021 – 2027 г., където се очаква 
европейските средства за ФИ да нараснат още повече. Какви проекти на частни дружества, свързани с транспорта и 
логистиката, могат да получат финансиране - попитахме изпълнителния директор на дружеството Владимир Данаилов. 
„Фондът на фондовете подкрепя икономиката по най-универсалния начин – чрез финансов ресурс. Наша основна задача 
е да реализираме политики за развитие, финансирани с европейски средства. Правим това чрез структуриране и 
управление на финансови инструменти. 
Има поне три опции за компаниите, които оперират в сектор транспорт и логистика. Първо, това е Фондът за градско 
развитие (ФГР), който е един от най-добре работещите ни инструменти и действа от близо 2 години. Със средствата на ФГР 
се предоставят заеми с вградени гаранции. Финансовият инструмент е насочен към 39 български общини и към публични 
и частни проекти за градско развитие, включително за подобряване на общинската транспортна инфраструктура и развитие 
на икономическите зони в съответните градове. Всяка инвестиция на логистична компания, която попада в плановете за 
развитие на тези 39 общини, може да бъде допустима за финансиране. 
Посредниците, които управляват средствата за ФГР, са три – Фонд „Север“, Фонд „Юг“ и Фонд „София“. Ресурсът, насочен 
към тях, е в размер на 353,3 млн. лв., включително за гаранции. Посредниците имат ангажимент да осигурят и 
допълнителен частен ресурс в размер над 220 млн. лв. По този начин до крайните получатели ще достигнат близо 550 млн. 
лв. В Габрово, Враца и Ямбол вече има реализирани проекти, свързани с изграждането на складови бази, производствени 
халета, подобряване на инфраструктура, спомагаща за по-добра транспортна връзка. 
Втората опция е новият гаранционен продукт, който ще заработи в началото на есента. Третата опция е за най-
иновативните компании, които разработват технологични решения за сектор транспорт и логистика – чрез дялово 
финансиране.“ 
 
3e-news.net 
 
√ ЕК изготви план за доставките на суровини от критично значение 
Вчера Комисията представи план за действие по отношение на суровините от критично значение, списъка на суровините 
от критично значение за 2020 г. и прогнозно проучване на развитието на суровините от критично значение за 
стратегическите технологии и сектори до 2030 г. и съответно 2050 г. 
В плана за действие се разглеждат настоящите и бъдещите предизвикателства и се предлагат действия за намаляване на 
зависимостта на Европа от трети държави, за диверсификация на доставките както от първични, така и от вторични 
източници и за подобряване на ефективността и кръговостта на ресурсите, като същевременно се насърчава отговорното 
им набавяне по целия свят. Действията ще подпомогнат прехода ни към зелена и цифрова икономика и същевременно ще 
укрепят устойчивостта и отворената стратегическа автономност на Европа по отношение на необходимите за такъв преход 
ключови технологии. 
Списъкът на суровините от критично значение беше актуализиран, за да отрази променените икономически фактори и 
предизвикателствата пред доставките според промишленото им приложение. Той съдържа 30 вида суровини от критично 
значение. За първи път към списъка бе добавен литий, който е особено важен за прехода към електромобилност. 
Марош Шефчович, заместник-председател, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи, заяви: 
Сигурните и устойчиви доставки на суровини са предпоставка за стабилността на икономиката. 
Европа например ще се нуждае — само за акумулаторни батерии за електрически автомобили и за съхранение на енергия, 
от 18 пъти повече литий до 2030 г. и 60 пъти повече до 2050 г. 
Нашите прогнози показват, че не може да заменим настоящата зависимост от изкопаеми горива със зависимост от 
суровини от критично значение. Този проблем бе изострен от сътресенията, предизвикани от коронавируса, в нашите 
стратегически вериги за създаване на стойност. Ето защо ще изградим силен алианс за съвместен преход от висока степен 
на зависимост към диверсифицирано, устойчиво и социално отговорно снабдяване, кръговост и иновации. 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42881
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Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, добави: Количеството на суровините е от съществено значение, 
за да може Европа да бъде начело на зеления и цифровия преход и да продължи да бъде най-развитият в индустриално 
отношение континент. Не можем да си позволим да разчитаме единствено на трети държави, а за някои редкоземни 
елементи — дори само на една държава. Чрез диверсификация на доставките от трети държави и чрез изграждане на 
собствен капацитет на ЕС за добиване, преработка, рециклиране, афинаж и разделяне на редкоземните елементи може 
да повишим нашата стабилонст и устойчивост. Изпълнението на действията, които предлагаме днес, ще изисква 
съгласувани усилия от страна на промишлеността, гражданското общество, регионите и държавите членки. Призоваваме 
последните да включат инвестициите в суровини от критично значение в своите национални планове за възстановяване. 
С плана за действие по отношение на суровините от критично значение се цели: 
- разработване на устойчиви вериги за създаване на стойност за промишлените екосистеми на ЕС; 
- намаляване на зависимостта от първични суровини от критично значение чрез кръгово използване на ресурси, устойчиви 
продукти и иновации; 
- укрепване на вътрешното набавяне на суровини в ЕС; 
- диверсифициране на набавянето от трети държави и премахване на нарушенията в международната търговия при пълно 
зачитане на международните задължения на ЕС. За да бъдат постигнати тези цели, в днешното съобщение са посочени 
десет конкретни действия. 
Първо, през идните седмици Комисията ще създаде европейски алианс за суровините. Като обединява всички 
заинтересовани страни, европейският алианс ще се съсредоточи преди всичко върху най-неотложните нужди, а именно 
подобряване на устойчивостта на ЕС във веригите на доставка на редкоземни елементи и магнити, тъй като това е 
жизненоважно за повечето промишлени екосистеми на ЕС, например енергията от възобновяеми източници, отбраната и 
космическите изследвания. На по-късен етап дейността на алианса може да бъде разширена, за да обхване и нуждите от 
други суровини и основни метали от критично значение, които ще се появят с времето. 
За по-ефективно използване на местните ресурси Комисията ще работи с държавите членки и регионите за 
идентифициране на проекти за добив и преработка в ЕС, които може да бъдат пуснати в експлоатация до 2025 г. Ще бъде 
акцентирано върху въгледобивните региони и други региони в преход, като се обърне специално внимание на експертните 
познания и уменията в областта на добива, извличането и преработката на суровини. 
Комисията ще насърчава използването на своята програма за наблюдение на Земята „Коперник“ с цел подобряване на 
проучването, експлоатацията и управлението на околната среда в периода след затварянето на съоръженията. 
Същевременно програмата „Хоризонт Европа“ ще подкрепя научните изследвания и иновациите, особено в областта на 
новите технологии за добив и преработка, заместването и рециклирането. 
Други действия в рамките на Европейския зелен пакт ще бъдат насочени към кръговостта и устойчивостта на веригата за 
създаване на стойност в сектора на суровините. 
Поради това до края на 2021 г. Комисията ще разработи критерии за устойчиво финансиране за минното дело и добивния 
сектор. Тя също така ще набележи потенциала за снабдяване с вторични суровини от складови наличности и отпадъци в 
ЕС с оглед определяне на жизнеспособни проекти за оползотворяване до 2022 г. 
Комисията ще развие стратегически международни партньорства за гарантиране на доставките на суровини от критично 
значение, които не се срещат в Европа. От 2021 г. Ще започнат пилотни партньорства с Канада, със заинтересованите 
държави в Африка и със съседните на ЕС държави. В тези и други форуми за международно сътрудничество Комисията ще 
насърчава устойчивите и отговорни практики за добиване на суровини, а също и прозрачността. 
Контекст 
Гарантирането на сигурността на доставките на суровини за промишлеността на ЕС е дългогодишен проблем. ЕС потърси 
начини за справяне с него — от създаването на групата по доставки на суровини през 70-те години на миналия век до 
стартирането на инициативата за суровините през 2008 г. С тази инициатива бе определена стратегия за намаляване на 
зависимостите от неенергийни суровини за промишлените вериги за създаване на стойност и общественото 
благосъстояние чрез диверсификация на източниците на основни суровини от трети държави, укрепване на набавянето от 
местния пазар и подкрепа за доставката на вторични суровини чрез ефективност и кръговост на ресурсите. 
В Европейския зелен пакт и новата промишлена стратегия на ЕС бе потвърдено, че достъпът до ресурси е стратегически 
въпрос, свързан със сигурността, за да може екологичната и цифровата трансформация да бъдат успешни. Понастоящем 
кризата с коронавируса кара хората на много места по света да погледнат критично към организацията на своите вериги 
на доставка особено там, където са засегнати обществената безопасност или стратегическите сектори. 
В предложения от Комисията план за възстановяване се поставя акцент върху повторното изграждане на по-екологична, 
по-цифровизирана и по-устойчива икономика. Ето защо Европа следва да се стреми да постигне отворена стратегическа 
автономност и да диверсифицира доставките на суровини. 
 
Мениджър 
 
√ Гръцката икономика с рекордно свиване през второто тримесечие 
Гръцката икономика се сви с 15,2% през второто тримесечие на годината в резултат на забавяне на икономическата 
активност, произтичащо от ограниченията, въведени за забавяне на разпространението на коронавируса, съобщи гръцката 
статистическа служба (ELSTAT), пише електронното издание на вестник Kathimerini.  
Въпреки че годишното свиване беше малко под първоначалните прогнози за годишните загуби на брутен вътрешен 
продукт от 16%, това все още е показателно за шока за икономиката от пролетното блокиране. 
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Първите 15 дни на блокиране в началото на март също се отразиха на затруднената гръцка икономика през първото 
тримесечие, със свиване от 0,9% от БВП в сравнение с първото тримесечие на 2019 г. и 1,6% в сравнение с второто 
тримесечие на миналата година. 
В най-лошия случай, финансовото министерство на южната ни съседка предвижда свиване с 15,7% през второто 
тримесечие на тази година, като рецесията през 2020 г., като цяло, се оценява на около 8% - развитие, което ще върне 
гръцката икономика на нивата от 2017 г.  
 
√ Турската лира достигна най-ниското си равнище спрямо долара 
Турската лира падна днес до ново най-ниско равнище спрямо долара - 7,436 лири за 1 долар, след публикуването на данни, 
показващи възходяща тенденция в инфлацията през август, предаде ДПА. 
Лирата загуби близо 0,6 процентни пункта от стойността си спрямо долара след отварянето на пазарите днес. 
Поевтиняването на лирата бе регистрирано след публикуването на официални данни, показващи увеличение от 11,77 
процента при потребителските цени през август спрямо същия месец на предходната година, обръщайки тенденцията към 
леко възстановяване от предишния месец, информира БТА. 
Най-голямо увеличение има при цените на услугите, храните и здравните услуги, според Турския статистически институт. 
Лирата, която е сред най-зле представяващите се валути на развиващите се пазари, загуби над 20 процента от стойността 
си спрямо долара от началото на 2020 г. 
 
√ Ръст на борсите в Европа на фона на продължаващото възстановяване на сектора на услугите 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха ръст в ранната търговия в четвъртък на фона на 
продължващото възстановяване на сектора на услугите в Еврозоната през август, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши 3,67 пункта, или 0,99%, до 374,95 пункта, , подкрепен от новината, че 
сектора на услугите в Китай се е разширил за четвърти пореден месец през август. 
Немският DAX отчете ръст от 167,72 пункта, или 1,27%, до 13 411,15 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 
100 напредна с 37,9 пункта, или 0,64%, до 5 978,85 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 95,09 пункта, или 
1,89%, до 5 126,83 пункта. 
Индексът PMI, измерващ активността в сектора на услугите в Еврозоната, падна до 50,5 пункта през август, след като 
предходния месец достигна 27-месечен връх от 54,7 пункта. Той обаче остана над границата от 50 пункта, която разделя 
свиването от експанзията, записвайки втори месец на ръст. Същото важи и за индексът PMI, измерващ общата бизнес 
активност в региона на единната валута, който падна от 54,9 пункта през юли до 51,9 пункта през август. 
Акциите на френският фармацевтичен гигант Sanofi и британският GSK скочиха съответно с 1,09% и 0,53%, след като двете 
компании обявиха, че общия им проект ваксина срещу COVID-19 навлиза в етап на клинични тестове. 
Книжата на германската здравна група Siemens Healthineers поевтиняха с 3,55%, след като тя емитира нови акции на 
стойност 2,73 млрд. евро, с целта да събере средства за планираното придобиване на американската Varian Medical 
Systems. Сделката се оценява на над 16 млрд. долара. 
Ръст в САЩ 
Основните индекси на Уолстрийт регистрираха силни повишения по време на търговската сесия в сряда, въпреки рязкото 
поевтиняване на акциите на любимците на пазарите  Apple и Tesla, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 454,84 пункта, или 1,59%, до 29 100,5 пункта, завършвайки сесията над 
границата от 29 хил. пункта за първи път от февруари насам. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 отчете 
ръст от 54,19 пункта, или 1,54%, до 3 580,84 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 116,78 
пункта, или 0,98%, до 12 056,44 пункта. Това са поредните рекордни върхове за S&P 500 и Nasdaq, като технологичният 
индекс за първи път прескочи прага от 12 хил. пункта. 
Dow бе подкрепен от поскъпването на акциите на Coca-Cola и IBM с 4,21% и 3,87%. Книжата и на двете компании обаче 
остават на червено за 2020 г. 
Акциите на Tesla и Apple поевтиняха съответно с 5,83% и 2,07%, като загубите на производителя на електрически 
автомобили дойдоха, след като най-големият външен акционер в компанията Baillie Gifford & Co. намали дела си в нея. 
Междувременно главният стратегически акционер на Morgan Stanley Майк Уилсън, който заяви пред Си Ен Би Си, че остава 
оптимист по отношение на дългосрочените перспективи пред пазара, но предупреди, че през идните седмици може да 
има слабост на пазарите заради силното рали. 
„Смятам, че пазарите са малко надценени. Няма да бъда изненадан, ако имаме корекция от 10%. Не би било изненадващо 
обаче и ако няма такава корекция. Ние сме в бичи пазар“, коментира той. 
На икономическият фронт, компанията Automatic Data Processing Inc. (ADP) съобяиха, че работните места в частния сектор 
в САЩ са нараснали с 428 хил. през август. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха скок от 1,17 млн. работни 
места. 
Смесени резултати в Азия 
Водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в четвъртък, пише Маркетоуч. 
Според проучването на Caixin и Markit индексът PMI, измерващ активността в сектора на услугите на Китай, се понижи до 
54,0 пункта през август спрямо 54,1 пункта през юни. Това е четвърти пореден месец, в който индексът остава над 
границата от 50 пункта, разделяща растежа от свиването. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 19,82 пункта, или 0,58%, до 3 3 384,98 пункта, докато 
по-малкият Shenzhen Composite се понижи с 19,59 пункта, или 0,84%, до 2 301,81 пункта.. Хонконгският индекс Hang Seng 
изтри 112,49 пункта от стойността си, или 0,45%, достигайки ниво от 25 007,6 пункта. 
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Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 218,38 пункта, или 0,94%, до 23 465,53 пункта. 
В Южна Корея бенчмаркът Kospi напредна с 31,53 пункта, или 1,33%, до 2 395,9 пункта. 
Австралийският индекс ASX 200 се повиши с 31,53 пункта, или 1,33%, до 2 395,9 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 1,39 пункта, или 0,32%, до 433,14 пункта. BGBX40 се повиши с 0,8 пункта, или 0,8%, до 96,22 пункта. BGTR30 
регистрира спад от 1,64 пункта, или 0,34%„ до 478,64 пункта. BGREIT се понижи с 0,59 пункта, или 0,44%, до 132,95 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- На живо от Народното събрание - как премина поредната вечер на протести срещу управляващите? 
- Проектът за нова Конституция и предложенията на ВМРО - гост Искрен Веселинов. 
- След сблъсcците пред парламента - как ще продължи политическият сезон? Анализ на политолозите проф. 

Антоанета Христова и Христо Панчугов. 
- Какъв е профилът на провокатора? - разговор с криминалния психолог проф. Калин Гайдаров. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Арестувани и бити на протестите - свидетелски разказ на журналиста Димитър Кенаров и съпредседателя на 

„Зеленото движение" Борислав Сандов. 
- Какви договорки стоят зад депутатските подписи на партия ВОЛЯ за конституцията на ГЕРБ? Гост - Веселин 

Марешки. 
- На живо: Какви са щетите върху емблематичните жълти павета в центъра на София? Коментар на зам.- кмета доц. 

Тодор Чобанов. 
- Ново огнище на COVID в Русенско - колко са заразените в екипа на детска градина в Сливо поле? 
- Преди старта на новия сезон на „Фермата" - какви изненади очакват зрителите на bTV? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Механика на протестите: за общественото недоволство, провокациите и работата на полицията - говори 

криминалният психолог Тодор Тодоров. 
- За промените в Конституцията, Великото народно събрание и вариантите за нови избори. Анализ на 

конституционния експерт проф. Пламен Киров. 
- Войната по върховете на държавата: ще има ли разместване на политическите пластове? Анализ на проф. Анна 

Кръстева и доц. Румяна Коларова. 
- Какво ще предложи NOVA на зрителите си през есенния сезон и кои са новите лица на телевизията? Отговорите 

от изпълнителния директор на "Нова броудкастинг груп" Ива Стоянова. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Бомбите на протеста внесени на части и сглобени на място 
в. 24 часа - Дойде ли повратна точка? 
в. Монитор - Една трета от кръчмите се отказаха от храната за вкъщи 
в. Телеграф - Школата заключват дворовете 
в. Труд - Кoкаин и "трева", приети в спорта  
в. Труд - 62-ма с криминални досиета нападали полицията 
в. Труд - Заплатите в София със 108 лв. ръст за година 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Кой прати провокаторите? 
в. 24 часа - Машините за вота можело да блокират при дезинфекция 
в. 24 часа - ВКС: Отнемането на книжка за неплатени глоби може да остави човек без работа 
в. 24 часа - В пандемията българите най-икономични в ЕС 
в. Монитор - Без избори в два дни, ГЕРБ се отказва от идеята 
в. Монитор - Стотици жалби дрещу топлото, че криели сметки 
в. Телеграф - Плащат ни ваучери за почивка към заплатата 
в. Труд - Разрешават учене от вкъщи за повече от месец 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Александър Симов, секретар на групата на БСП в парламента: Историята се повтаря като фарс - Борисов ще 
завърши политическата си кариера като Орешарски 
в. 24 часа - Тома Биков, депутат от ГЕРБ: Абсурд е, че ГЕРБ е платил да се пролее кръв на протеста 
в. 24 часа - Ива Стоянова, управител на "Нова Броудкастинг груп": "Канал 3" ще е новинарската ни телевизия и така няма 
да прекъсваме програмата на "Нова" с извънредни емисии 
в. 24 часа - Кметът Здравко Димитров: В Пловдив се инвестират 500 млн. лв. въпреки пандемията 
в. Монитор - Доц. Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор: Притеснява ме високата смъртност от COVID-19 и 
броят на заразените медици 
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в. Телеграф - Проф. Андрей Пантев: Съединението е звезден миг, след който идва погром 
в. Труд - Красимир Каракачанов, вицепремиер и министър на отбраната, пред "Труд": С кръв и насилие няма да се решат 
проблемите 
Водещи анализи 
в. Монитор - Няма градус, няма радост! 
в. Телеграф - Не ваучери, а качество ще спаси туризма 
в. Труд - Полицията се справи изненадващо добре 
в. Труд - Пазарно решение за прекрасните ни планини 
  
√ Предстоящи събития в страната на 4 септември 
София. 

- От 09.00 ч. ще се проведе пленарно заседание на Народното събрание. 
- От 09.00 ч. на Гарнизонно стрелбище ще започне ритуалът в почит на жертвите преди 9 септември. 
- От 13.00 ч. на улица „Врабча" 23 ще се проведе пресконференция на ПП АБВ. 
- От 13.00 ч. в Централното управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура" на бул. „Княгиня 

Мария Луиза" № 110, ет. 1, ще се проведе пресконференция на тема „Стратегически инвестиции в жп 
инфраструктура у нас". 

*** 
Благоевград. 

- От 10.15 ч. в зала № 101 в Общината ще се проведе последна конференция по проект „LYSIS - Съвместни 
действия за разработването и прилагането на нови технологии за оптималното управление на водните ресурси в 
градската среда". 

*** 
Видин. 

- От 10.00 ч. в кв. „Акджамия" кметът д-р Цветан Ценков ще се запознае със стартиралите дейности по 
асфалтиране на улици. 

- От 11.00 ч. в регионалния пресклуб на БТА ще даде пресконференция народният представител Филип Попов, 
секретар на Парламентарната група "БСП лява България". 

- От 15.00 ч. в заседателната зала на Регионалното управление на образованието Веселка Асенова - началник на 
РУО, ще представи дейностите в началото на новата учебна година. 

*** 
Каварна. 

- От 20:00 ч. на централния площад ще се проведе концерт. 
*** 
Созопол. 

- От 18.00 ч. в Художествената галерия ще бъде представена книгата „Сиянието на златорог" на Михаил Неделчев. 
Събитието е част от Празници на изкуствата „Аполония" 2020. 

- От 18.30 ч. в Лятното кино ще се проведе театрално-музикалният пърформанс по текстове на Димитър Воев „Част 
от колекция", по драматизация и постановка на Иван Юруков. Събитието е част от Празници на изкуствата 
„Аполония" 2020. 

- От 20.00 ч. в Художествената галерия ще бъде представена книгата „За бавното живеене и насладата от живота" 
на Светлозар Желев. Събитието е част от Празници на изкуствата „Аполония" 2020. 

- От 21.00 ч. в Лятното кино ще бъде прожектиран филмът „Котка в стената". Събитието е част от Празници на 
изкуствата „Аполония" 2020. 

- От 19.00 ч. в Амфитеатър „Аполония" ще се проведе концерт на младите певци от майсторския клас на Орлин 
Анастасов, с участието на Лариса Габитова (Русия) - пиано. Събитието е част от Празници на изкуствата 
„Аполония" 2020. 

*** 
Стара Загора/с. Елхово. 

- От 9.30 ч. на територията на бившия стопански двор в селото ще започне преопаковане на пестициди за 
транспортирането им. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 ч. ще се проведе поклонение пред Паметника на загиналите антифашисти 1923-1944 г. и Паметната 
плоча за жертвите на Народния съд. 

*** 
Шумен. 

- От 11.00 ч. в зала 363 на Община Шумен ще се състоят публични търгове. 

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. 

http://bica-bg.org/?p=5966&fbclid=IwAR1W1cMRDdmc0DLZVBhcxulud8OiCPoUBiDCDqDBGRobgRX1Knr-9OfYpTw

