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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Васил Велев: Минималната заплата трябва да се запази през 2021 г. въпреки спада в икономиката 
Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България и член на 
Асоциацията на организациите на българските работодатели, Светът е бизнес, 04.09.2020 
Въпреки спада в икономиката с около 10% най-разумно е да се запази минималаната работна заплата през следващата 
година. Това каза Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
и член на Асоциацията на организациите на българските работодатели, в предаването “Светът е бизнес” с водещ Ивайло 
Лаков.  
Велев посочи, че по отношение на индустриалния сектор се наблюдава доста бързо възстановяване през юни спрямо 
големите спадове от май и април, а август остава традиционно месец, в който европейската индустрия почива.  
“По-голяма яснота за индустриалния сектор ще имаме в средата на септември. Очакванията са възстановяването да 
продължи и през есента. За разлика от предишната криза, сега повече пострадаха услугите”.  
Според госта у нас е тревожен дългосрочният спад на инвестициите, които се понижават от 23 до около 18% от брутния 
вътрешен продукт.  
“Причините за понижението на инвестициите са много по-фундаментални и сериозни, отколкото моментните на кризата”.  
По думите на Велев от антикрисисните мерки за икономиката, отпуснати у нас, до бизнеса са достигнали под 100 милиона 
лева. 
“Това е една от причините да имаме излишък в бюджета - парите не са инвестирани, не са разходвани. Това е непонятно 
като поведение в криза”, коментира експертът.  
Той добави, че предстои мярката за подкрепа на заетостта, т.нар. 60 на 40, да бъде с нов дизайн от началото на октомври. 
Според Велев намаляването на данък добавена стойност има ефект, като това е най-бързият начин средствата да стигнат 
до предприятията.  
По думите на Велев най-тежката част от кризата за индустрията е била през май, а след това има настъпило задържане и 
леко възстановяване. Гостът очаква подобряване на ситуацията към края на годината.  
Целия разговор гледайте във видеото.  
 
В. Сега 
 
√ Бизнесът иска замразяване на минималната заплата 
Осигурителните прагове също да не се променят, настояват работодателските организации  
Минималната работна заплата и осигурителните прагове по икономически сектори да останат замразени за следващата 
година, настояват работодателските организации. Според бизнеса в условията на икономически срив и повишена 
безработица, породени от COVID-пандемията, не е разумно административно да се вдигат минималните нива на 
възнагражденията в страната. 
"В тези условия най-разумното е да не се увеличават сегашните им нива", заяви пред Блумбърг тв Васил Велев, председател 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Той припомни, че за тази година минималната работна заплата е 
била увеличена с 50 лв. до 610 лв. на базата на очакван ръст на БВП от над 3%. Заради коронакризата обаче ще бъде отчетен 
икономически спад от поне 7%, което означава разлика спрямо прогнозата от 10 процентни пункта. 
"Замразяването на нивото на минималната работна заплата ще позволи на увеличените с близо 100 000 безработни да си 
намерят по-лесно работа, защото това основно са хора с по-ниска квалификация" коментира Велев. 
По време на мандата на третия кабинет на Бойко Борисов в три последователни години минималната заплата в страната 
бе увеличавана с по 50 лв. За 2021 г. е планирано тя да нарасне с 40 лв. на 650 лв.  
Тези ръстове натиснаха нагоре и възнагражденията, близки до нивото на минималната заплата, въпреки че от години 
работодателските организации отказват да преговарят със синдикатите за размерите на минималните доходи, върху които 
се начисляват осигуровките. 
В момента работодателските организации и синдикатите договорят механизма за определяне на минималната заплата в 
страната, така че тя да не се определя повече по административен път от правителството, съобщи Васил Велев. "Идеята е 
да има минимална заплата на национално ниво, след което социалните партньори ще договарят минимални заплащания 
и по браншове за три категории персонал - ниско, средно и висококвалифицирани", поясни Велев. Към момента обаче се 
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договаряли само критериите, а не конкретни нива, което означава, че за догодина този механизъм няма да бъде 
приложен. 
По думите Велев закъснялото и грешно стартиране на схемата за подкрепа на заетостта "60/40" е причина броят на 
безработните в страната да скочи със 100 000 души през април и май. 
"Очакваме новият й дизайн от октомври, но тези 100 000 души няма да се върнат отново на работа", коментира 
председателят на АИКБ. Според него предвиденият бюджет на схемата от 1 млрд. лв. има капацитет да спаси между 500 
хил. и 700 хил. работни места, но усвояването на субсидията в момента върви много бавно. 
 
В. Банкерь 
 
√ Бизнесът иска минималната работна заплата да не бъде вдигана догодина 
Най-разумно е сегашното равнище на минималната работна заплата у нас да се запази и през следващата година, 
а осигурителните прагове също да не се променят. Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Васил Велев. Той припомни, че за тази година минималната работна заплата е била увеличена с 50 лв. до 610 лв. 
на базата на очакван ръст на БВП от над 3%. Заради кризата, причинена от коронавируса, обаче ще бъде отчетен 
икономически спад от поне 7%, което означава разлика спрямо прогнозата от 10 процентни пункта. 
Експертът смята, че по отношение на индустриалния сектор се наблюдава доста бързо възстановяване през юни спрямо 
големите спадове от май и април, а август остава традиционно месец, в който европейската индустрия почива. 
“По-голяма яснота за индустриалния сектор ще имаме в средата на септември. Очакванията са възстановяването да 
продължи и през есента. За разлика от предишната криза, сега повече пострадаха услугите”, обясни Велев в ефира 
на Bloomberg TV Bulgaria. 
Според него у нас е тревожен дългосрочният спад на инвестициите, които се понижават от 23 до около 18% от брутния 
вътрешен продукт. "Причините за понижението на инвестициите са много по-фундаментални и сериозни, отколкото 
моментните на кризата”, уточни Велев.  
По думите му, от антикризисните мерки за икономиката, отпуснати у нас, до бизнеса са достигнали под 100 милиона лева. 
А това е една от причините да има излишък в бюджета - парите не са инвестирани, не са разходвани. "Това е непонятно 
като поведение в криза”, коментира експертът. 
Председателят на АИКБ добави, че предстои мярката за подкрепа на заетостта, т.нар. 60/40, да бъде с нов дизайн от 
началото на октомври. А намаляването на ДДС има ефект, като това е най-бързият начин средствата да стигнат до 
предприятията. 
Велев е на мнение, че най-тежката част от кризата за индустрията е била през май, а след това има настъпило задържане 
и леко възстановяване. Той очаква подобряване на ситуацията към края на годината. 
 
В. Дума 
 
√ Бизнесът иска замразяване на минималната заплата  
Минималната работна заплата и осигурителните прагове да останат замразени за следващата година, настоява бизнесът. 
Според работодателските организация в условията на ковидкризата не било разумно административно да се вдигат 
минималните нива на възнаграждение. Това разясни пред телевизия Блумбърг председателят на АИКБ Васил Велев. 
Той каза още, че за тази година минималната работна заплата е била увеличена с 50 лв. до 610 лв. на базата на очакван 
ръст на БВП от над 3%. Заради коронакризата обаче ще бъде отчетен икономически спад от поне 7%, което означава 
разлика спрямо прогнозата от 10 процентни пункта. 
Според бизнеса замразяването на минималната заплата ще отвори възможност за повече нови работни места. Защото 
безработните в момента били основно хора с по-ниска квалификация. 
В три последователни години минималната заплата в страната бе увеличавана с по 50 лв. За 2021 г. е планирано тя да 
нарасне с 40 лв. на 650 лв. 
В момента работодателските организации и синдикатите договорят механизма за определяне на минималната заплата в 
страната, така че тя да не се определя повече по административен път от правителството, съобщи Велев. Идеята е да има 
минимална заплата на национално ниво, след което социалните партньори ще договарят минимални заплащания и по 
браншове за три категории персонал - ниско, средно и висококвалифицирани. Към момента обаче се договаряли само 
критериите, а не конкретни нива, което означава, че за догодина този механизъм няма да бъде приложен. 
 
БНР 
 
√ Васил Велев: Светът беше пред криза преди да се появи коронавирусът  
"Светът беше пред криза преди да се появи коронавирусът", каза пред БНР председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал Васил Велев. По думите му сега всички - и международни финансови институции, и правителства - 
могат да се оправдават с пандемията за всичките си грешки, които са допуснали. 
"Според прогнозата на Европейската комисия България ще има спад на БВП от около 7%, това е разлика от повече от 10 
процентни пункта спрямо прогнозата. При този спад е нормално да не се очаква увеличение на работните заплати", 
подчерта той. 
Велев посочи, че предложенията на индустриалците остават същите от март месец: 
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"Трябва да се ускори вливането на ликвидност в икономиката. Забавянето е огромно и няма вече как да се навакса, но 
поне да не се увеличава. Затова бюджетът е в излишък в условия на криза". 
По думите на Васил Велев мярката за подкрепа при безработицата не се прилага правилно у нас, в сравнение с другите 
европейски страни и затова в България има 8 пъти по-голям ръст на безработицата. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал заяви в предаването "Преди всички", че организацията не е била 
потърсена за подкрепа от собственици на бизнеси, които са били в някаква форма репресирани от държавата заради това, 
че участват в антиправителствените протести: 
"Не знаем те очакват ли, искат ли нашата подкрепа, за да я дадем".  
Велев посочи, че от Асоциацията подготвят позиция, свързана с това, и когато Управителният съвет на АИКБ я одобри, ще 
я оповестят. 
Той беше категоричен, че не следят дали работниците и служителите им участват в протестите, но отчете, че не се забелязва 
демонстрациите да са се отразили на производството: 
Като работодател той изтъкна, че в компанията, която ръководи, не би ограничил гражданските права на работниците, 
като попречи на излизането им на протест, за да избегне проверка от държавни институции. 
Интервюто на Веселина Миланова и Марта Младенова с Васил Велев в предаването "Преди всички" можете да чуете от 
звуковия файл. 
 
NOVA TV 
 
√ Васил Велев: Разумното действие в криза е да не се увеличава минималната работна заплата 
Да се замрази повишението на минималната работна заплата за догодина. С това предложение излязоха представители 
на работодателите. В студиото на „Здравей, България” скокът във възнагражденията коментират председателят 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев и икономистът от КНСБ Любослав Костов. 
„За нас това е икономическата логика. Ние не искаме заплатата да замръзне, искаме хората да получават повече. Ръстът 
обаче, който беше направен за тази година, около 10%, беше осъществен при прогноза, че ще имаме над 3-процентен ръст 
на БВП за 2020 г. Вече е отчетен спад за второто тримесечие от 8,5% спрямо същия период за миналата година. Според 
Европейската комисия прогнозата за цялата е за спад от 7,1%. Нещо повече, ЕК смята, че догодина европейската 
икономика, в това число и българската няма да се възстанови напълно. През 2020 г. ще слезем на нивото на 2018 – 2017 г. 
като БВП и продажби на компаниите”, обясни Велев. 
Той коментира и доколко повишаването с 40 лева на заплатите би се оказало проблем за работодателите. „Когато има 
криза и ръст на безработицата, разумното действие е да не се увеличават административни прагове, минимални работни 
заплати, за да могат да бъдат наемани по-лесно безработните и нискоквалифицираните работници”, каза още Велев.  
Председателят на АИКБ посочи, че в момента се наблюдава ръст на средната работна заплата. „Той е абсолютно 
механичен, защото при криза се съкращават най-напред нискоквалифицираните работници и тези с лоши трудови навици”, 
допълни Велев. 
„Работната заплата трябва да се изработва. Ако тя не достига, това, което е изработено, трябва да се добавя по друг начин. 
Но не и от тези, които работят по-добре и повече и давайки на тези, които работят по-малко и лошо”, каза още Велев.   
Според Любослав Костов от КНСБ  при криза трудът е най-ощетеният. „Ако трябва да орязваме някакви разходи, то винаги 
са тези за труд. Три са факторите, които не предполагат такова действие. На първо място е политическият – това нещо е 
заложено в управленската програма на правителството в момента. Предвиден от 1 януари е ръст на минималната работна 
заплата. Тя все още се управлява административно и не би трябвало да я обвързваме с пазарните конюнктури, които се 
случват”, смята той.  
„Не мога да разбера в момент, в който новият председател на ЕК говори за методология за изготвяне на обща европейска 
минимална работна заплата, ние говорим за замразяване на нашата, при положение, че дебатът трябва да е точно 
обратният”, смята икономистът. 
На база статистика Велев обясни, че в страната има спад на производителността. „Намаляването на един зает е с 5,6%. 
Въпреки голямото намаляване на заетите, би трябвало производителността да расте, а става обратното. Въпреки 
намаляването на производителността имаме ръст на заплатите, което идва от рязкото свиване на инвестициите, което е 
лошо”, допълни той. 
Председателят на АИКБ призова да се спре робуването на противопоставянията между работодатели и синдикати. „Нека 
погледнем числата. Никой не иска в България да има ниски заплати. Просто това са възможностите на икономиката”, 
категоричен е Велев. 
„Ако бизнесът е в затруднение, мисля че държавата трябва да се намеси с по-активна правителствена политика, особено 
в условията на рецесия”, коментира Костов. 
Костов прогнозира, че в началото на следващата година икономическият ефект от кризата ще се усети в пълно измерение. 
„Предстои ни тежка зима”, сподели той. 
„В икономиката и индустрията, смятам че най-тежките месеци минаха. В публичните финанси – предстоят”, е мнението на 
Велев. 
Повече гледайте във видеото. 
 
 
 
 

https://bnr.bg/horizont/post/101337234/vasil-velev-svetat-beshe-pred-kriza-predi-da-se-poavi-koronavirusat
https://nova.bg/news/view/2020/09/08/298656/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0/
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Kaнал 3 
 
√ Васил Велев: Минималната работна заплата трябва да бъде замразена 
По думите му има намаляване на производителността  
Икономическата логика е замразяване на минималната работна заплата. ЕС прогнозира, че догодина икономиката ни няма 
да се възстанови. Това заяви в ефира на Нова телевизия Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния 
капитал. 
По думите на Велев има намаляване на производителността, има ръст в заплатите. "Това са възможностите на 
икономиката за момента", подчерта още той. 
 От своя страна Любослав Костов от КНСБ заяви, че е малко вероятно с тези пари да се стимулира безработицата. "Ако се 
замразява работната заплата, то да се замрази и производителността на хората. България е с най-ниска средна работна 
заплата в ЕС", смята още синдикалистът. 
"Трябва да се актуализират бюджетите, това е нещото, което трябва да направи правителството. Бизнесът в България от 
десетилетия е прохождащ.", каза още Костов.  
Според Велев обаче кризата е факт и не е усетена в публичните финанси, както в реалния сектор. Тезата му е, че работната 
заплата трябва да се изработва, а не да се взима от тези, които могат да  дават повече. 
 
Дарик  
 
√ Васил Велев: Разумното действие в криза е да не се увеличава минималната работна заплата 
Да се замрази повишението на минималната работна заплата за догодина. С това предложение излязоха представители 
на работодателите. В студиото на „Здравей, България” скокът във възнагражденията коментират председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев и икономистът от КНСБ Любослав Костов. 
„За нас това е икономическата логика. Ние не искаме заплатата да замръзне, искаме хората да получават повече. Ръстът 
обаче, който беше направен за тази година, около 10%, беше осъществен при прогноза, че ще имаме над 3-процентен ръст 
на БВП за 2020 г. Вече е отчетен спад за второто тримесечие от 8,5% спрямо същия период за миналата година. Според 
Европейската комисия прогнозата за цялата е за спад от 7,1%. Нещо повече, ЕК смята, че догодина европейската 
икономика, в това число и българската няма да се възстанови напълно. През 2020 г. ще слезем на нивото на 2018 – 2017 г. 
като БВП и продажби на компаниите”, обясни Велев. 
Той коментира и доколко повишаването с 40 лева на заплатите би се оказало проблем за работодателите. „Когато има 
криза и ръст на безработицата, разумното действие е да не се увеличават административни прагове, минимални работни 
заплати, за да могат да бъдат наемани по-лесно безработните и нискоквалифицираните работници”, каза още Велев. 
Председателят на АИКБ посочи, че в момента се наблюдава ръст на средната работна заплата. „Той е абсолютно 
механичен, защото при криза се съкращават най-напред нискоквалифицираните работници и тези с лоши трудови навици”, 
допълни Велев. 
„Работната заплата трябва да се изработва. Ако тя не достига, това, което е изработено, трябва да се добавя по друг начин. 
Но не и от тези, които работят по-добре и повече и давайки на тези, които работят по-малко и лошо”, каза още Велев. 
Според Любослав Костов от КНСБ при криза трудът е най-ощетеният. „Ако трябва да орязваме някакви разходи, то винаги 
са тези за труд. Три са факторите, които не предполагат такова действие. На първо място е политическият – това нещо е 
заложено в управленската програма на правителството в момента. Предвиден от 1 януари е ръст на минималната работна 
заплата. Тя все още се управлява административно и не би трябвало да я обвързваме с пазарните конюнктури, които се 
случват”, смята той. 
„Не мога да разбера в момент, в който новият председател на ЕК говори за методология за изготвяне на обща европейска 
минимална работна заплата, ние говорим за замразяване на нашата, при положение, че дебатът трябва да е точно 
обратният”, смята икономистът. 
На база статистика Велев обясни, че в страната има спад на производителността. „Намаляването на един зает е с 5,6%. 
Въпреки голямото намаляване на заетите, би трябвало производителността да расте, а става обратното. Въпреки 
намаляването на производителността имаме ръст на заплатите, което идва от рязкото свиване на инвестициите, което е 
лошо”, допълни той. 
Председателят на АИКБ призова да се спре робуването на противопоставянията между работодатели и синдикати. „Нека 
погледнем числата. Никой не иска в България да има ниски заплати. Просто това са възможностите на икономиката”, 
категоричен е Велев. 
„Ако бизнесът е в затруднение, мисля че държавата трябва да се намеси с по-активна правителствена политика, особено 
в условията на рецесия”, коментира Костов. 
Костов прогнозира, че в началото на следващата година икономическият ефект от кризата ще се усети в пълно измерение. 
„Предстои ни тежка зима”, сподели той. 
„В икономиката и индустрията, смятам че най-тежките месеци минаха. В публичните финанси – предстоят”, е мнението на 
Велев. 
 
 
 
 
 



5 

 

Novini.bg 
 
√ Васил Велев: Кризата е факт, трябва да замразим минималната работна заплата  
Икономическата логика е замразяване на минималната работна заплата. ЕС прогнозира, че догодина икономиката ни няма 
да се възстанови. Смятаме, че ако се замрази работната заплата, то това ще подпомогне безработните. Това заяви в ефира 
на Нова телевизия Васил Велев, председател на АИКБ и член на АОБР по повод искането на работодателите за замразяване 
на минималната работна заплата.  
Любослав Костов от КНСБ заяви, че с тези пари ще се се стимулира безработните е малко вероятно. "Ако се замразява 
работната заплата, то да се замрази и производителността на хората. България е с най-ниска средна работна заплата в ЕС", 
смята още синдикалистът. 
По думите на Велев има намаляване на производителността, има ръст в заплатите. "Това са възможностите на 
икономиката за момента", подчерта още той. 
"Трябва да се актуализират бюджетите, това е нещото, което трябва да направи правителството. Бизнесът в България от 
десетилетия е прохождащ и като стане нещо - веднага излизат и казват да замразим минималната работна заплата. 
Правителството трябва да си влезе в ролята и да прави инвестиции", смята Костов. 
"Кризата е факт. Тя не е усетена в публичните финанси, както в реалния сектор. Нашата теза е, че работната заплата трябва 
да се изработва, а не да се взима от тези, които могат да  дават повече. Вярвам, че най-тежките месеци минаха за 
икономиката и за индустрията, но в публичните финанси предстоят", категоричен бе Велев. 
 
News.bg 
 
√ За работодателите замразяването на МРЗ е икономическата логика при криза  
Искането за замразяване на минималната заплата за цялата 2021 година не е искане, а икономическата логика. Това заяви 
пред Нова телевизия Васил Велев от АИКБ. 
Той обясни, че тазгодишният ръст на минималната работна заплата от близо 10% е бил направен при прогноза, че ще 
имаме над 3% ръст на БВП за 2020 г. Досега обаче е отчетен спад за второто тримесечие от 8,5% спрямо второто тримесечие 
на 2019 г., а прогнозата на ЕК за цялата година е за спад от над 7%. 
Европейската комисия смята, че догодина европейската икономика няма да се възстанови напълно, т.е. тази година ще 
слезем до нивото на 2017-2018 г. като БВП, заключи Велев. 
По негови думи, когато има ръст на безработицата, разумното действие е да не се увеличава МРЗ, за да могат да бъдат 
наемани по-лесно безработните и нискоквалифицираните работници. 
Според него, ако се замрази минималната работна заплата, ще се помогне на 100 000 души, които в момента са на пазара 
на труда. 
Велев отбеляза, че в момента се наблюдава ръст на средната работна заплата. Той обаче бил механичен, защото при криза 
се съкращават най-напред нискоквалифицираните работници и тези с лоши трудови навици. 
От своя страна Любомир Костов от КНСБ заяви, че при криза трудът е най-ощетеният. Ако трябва да орязваме някакви 
разходи, то винаги са тези за труд, обобщи той. 
По негови думи има три фактора, които не предполагат такова действие. На първо място е политическият - управленската 
програма на правителството предвижда от 1 януари 2021 г. ръст на минималната работна заплата. Костов обясни, че тя все 
още се управлява административно и не би трябвало да се обвързва с пазарните конюнктури, които се случват. 
По негови думи България е в исторически етап, в който имаме пари за всякакви реформи, и увеличението на МРЗ не би 
трябвало да е проблем за държавата. 
Той посочи, че в момент, когато ЕК говори за методология за изготвяне на обща европейска минимална работна заплата, 
ние говорим за замразяване на нашата, при положение че дебатът трябва да е обратен. 
Велев пък заяви, че в момента има спад на производителността на зает с 5,6%. "Ако безработните са плюс 100 000, заетите 
са минус 200 000. Въпреки намаляването на производителността има ръст на заплатите заради рязкото свиване на 
инвестициите, което е лошо", поясни той. 
Той отново подчерта, че догодина вероятно ще сме на равнището на 2018 г. като БВП, а тогава МРЗ е била 510 лв. Той 
прогнозира, че тепърва предстоят най-тежките месеци в публичните финанси. 
Костов също посочи, че след икономическата криза ще дойде социалната - нарастването на неравенствата. В началото на 
2021 г. ще усетим в пълно измерение икономическия ефект, предстои ни тежка зима, заключи той. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ Държавният дълг се повишава с над 800 млн. лв. от началото на годината 
Извършените плащания по дълга на подсектор „Централно управление" към края на юли възлизат на 1,727 млрд. лв., 
отчитат от МФ 
Държавният и държавногарантиран дълга в края на юли е в размер на 22,824 млрд. лв., което е с около 800 млн. лв. повече 
спрямо края на декември 2019 г., когато той бе в размер на 22,023 млрд. лв. Това става ясно от данни на Министерство на 
финансите (МФ). 
Дългът на подсектор „Централно управление", в който влизат всички държавни предприятия, възлиза на 24,266 млрд. лв. 
в края на юли, става ясно от данни на Министерство на финансите (МФ). 
 

 
 
Вътрешните задължения са 5,945 млрд. лв., а външните 18,320 млрд. лв. 
В края на юли съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП)] 
възлиза на 20,7%, като делът на вътрешния дълг е 5,1%, а на външния дълг – 15,6%, показват още данните на финансовото 
министерство. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление“ в края на периода вътрешните задължения 
заемат дял от 24,5%, а външните – от 75,5%. 
 

 
 
Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 31 юли 2020 г. е в размер на 109 млн. лв. Вътрешните 
гаранции са 62,6 млн. лв., а външните – 46,4 млн. лв. 
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В структурата на дълга по инструменти към края на ли с най-голям относителен дял продължават да са еврооблигациите, 
емитирани на международните капиталови пазари (53,3%), следвани от кредитите (23,5%) и ДЦК, емитирани на вътрешния 
пазар (23,2%). 
 

 
 
Извършените плащания по дълга на подсектор „Централно управление" към края на юли възлизат на 1,727 млрд. лв., от 
които 1,303 млрд. лв. погашения и 423,9 млн. лв. лихви. Регистрира се превес на погашенията по ДЦК, емитирани за 
финансиране на бюджета и платените лихви по облигациите, емитирани на международните капиталови пазари. През юли 
2020 г. не са емитирани ДЦК по реда на Наредба № 5. 
 
√ ИПИ: Избегнахме двуцифрен спад, но харчене без реформи не може да продължава 
Според предварителните данни на Националния статистически институт през второто тримесечие на 2020 г. спадът на БВП 
е 8,5% спрямо същото тримесечие на 2019 г. Тази стойност е малко по-ниска от експресната оценка в началото на август от 
8,2%, но като цяло няма съществени разлики, пише в анализа на Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика. 
От гледна точка на оценка на бъдещите макроикономически рискове, за поставяне на одобряваните от правителството 
почти ежеседмично нови антикризисни мерки в контекст, както и за ориентир при предстоящото обсъждане на 
бюджетната рамка за 2021 г., трябва да се има предвид поне следното: 
Противно на общото полу-апокалиптично говорене през март, съвсем видно е, че както по отношение на добавената 
стойност, така и по отношение на заетостта не всички стопански дейности са сериозно засегнати. Очаквано, реален спад в 
добавената стойност от близо 18% се отчита в услугите, които бяха силно ограничени – търговия, ресторанти, хотели, 
транспорт; там са и приблизително 2/3 от загубените работни места. 
Трябва да отбележим, че общият спад в индустрията е под 3%, като например добивните компании, част от тежката 
преработваща промишленост, енергетиката частично компенсират срива в експортно-ориентираните производства. 
Строителството, финансовият сектор, далекосъобщенията и ИТ и бизнес аутсорсингът дори отчитат лек ръст. В публичните 
услуги също не се отчита спад на създаваната добавена стойност, а и няма как да се отчита, при положението, че 
бюджетното финансиране расте, включително за възнаграждения, без да се намалява заетостта. 
Кризата в действителност се проявява в отлагане или отказ от инвестиции и значителен спад в износа, докато 
потреблението на домакинствата на практика остава сходно с това от 2019 г. 
Липсата на срив в потреблението е резултат от няколко фактора – ограничителните мерки в България на практика не 
засегнаха промишленост, селско стопанство и голяма част от търговията, загубените работни места са под 100 хиляди, част 
от работодателите, при всички недостатъци на мярката 60/40, все пак решиха да я ползват. 
Може би най-силният, макар и не толкова явен ефект беше възможността за отсрочване на банкови кредити за бизнес и 
домакинства – по последни данни са отсрочени кредити за над 9 млрд. лева. Пряко следствие е временно повишаване на 
разполагаемия доход заради отлагането на вноски за обслужване на заеми; индиректно, и по-важно, тази мярка 
предотврати страх и несигурност в първоначалните месеци на неизвестност. 
Вътрешното потребление се подкрепя и от още няколко развития. Най-очевидното е пренасочването на туристически поток 
от българи към Черноморието заради значителните трудности пред пътуванията в други страни. Това не може да 
компенсира изобщо срива в чуждестранните туристи, но все пак допринася за по-нисък спад в БВП. 

https://ime.bg/
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Намалението на цените на горивата, съчетано с по-малко вътрешни пътувания през март и април също оставя повече 
разполагаем доход у домакинствата, който вероятно се харчи за други стоки и услуги в българската икономика. 
Още през 2019 г. при влошаването на конюнктурата във водещи търговски партньори стана дума, че може да се очаква 
известно преструктуриране на българската икономика чрез намаляване на приноса на износа към растежа за сметка на 
вътрешното търсене. 
Накратко, очаквахме забавянето на световния растеж и външното търсене да бъде средносрочно – до 2021-2022 г. – 
компенсирано от повишено потребление заради висока заетост и ръст на заплати, инфраструктурни разходи, финансирани 
от еврофондове, както и циклично разширяване на строителната активност и други инвестиции в резултат на ниските лихви 
и улесненото кредитиране. 
Тези допускания не са загубили своите основания дори в сегашната среда и вероятно ще допринесат за смекчаване на 
въздействието на кризата в ключови европейски икономики. 
Също така няма спор, че в известна степен добавките към пенсиите за три месеца (вероятно и за повече, ако следваме 
предизборната логика), повишаването на заплатите на част от заетите в обществения сектор и допълнителните трансфери 
към болници и общини ще увеличат краткосрочно вътрешното потребление. 
Субсидиите за запазване на заетостта в частния сектор действат по сходен начин, тъй като без тях вероятно предприятията 
биха съкратили повече служители и биха намалили натоварването и/или възнагражденията на оставащите на работа. 
Скоростното разместване на програми за бизнеса от еврофондовете, включително двете схеми за директни грантове за 
малки и средни предприятия, също вкарват повече от иначе очаквания ликвиден ресурс през 2020 г., който може ще се 
включи в стопанския оборот. 
Това може да създаде измамното разбиране, че България може да се възстанови от кризата и да тръгне по траектория на 
бърз процес на икономическо сближаване чрез мерки за фискално стимулиране на вътрешното търсене. Всъщност, 
разместването на държавната капиталова програма и по-бързото „усвояване“ на евросредства постига единствено 
изместване на ефекта във времето. 
Да, вероятно така ще минимизираме по-рязък спад в идните тримесечия, но фундаментално не променяме потенциала за 
растеж за следващите години. От своя страна, ресурсът за допълнителни публични разходи е ограничен, дори към 
националните бюджетните приходи да прибавим очаквано увеличение на трансферите от фондовете на ЕС. 
В по-общ план трябва да си зададем въпроса дали с повишение на пенсии и заплати в публичния сектор може да се 
стимулира трансформация на структурата на икономиката, иновации и инвестиции, които да повишат производителността 
до нивата, например, в Словакия, Полша или Естония в следващото десетилетие. 
Да допуснем за момент, че държавата може да си позволи в следващите няколко години да строи повече пътища и спортни 
зали, да ремонтира градинки или да увеличи доходите в бюджетната сфера – всяко от тези действия увеличава вътрешното 
търсене. 
Това обаче, наред с моментния ефект върху оборотите и заетостта, променя стимулите - рискуваме предприемаческата 
енергия, инвестициите и добиването на знания на работната сила да се насочат към обществени поръчки, към магазини и 
ресторанти, към търговски центрове и внос на автомобили и електроника, вместо фокусът да е по-добра среда, която да 
доведе до международна конкурентоспособност и стремеж към технологично лидерство на все повече компании, 
опериращи в България. 
Разбира се, целенасочените действия за намаляване на бедността и социалното изключване, както и повишаването на 
качеството на публичните услуги трябва да са приоритет в политиката. Но повишаването на заплатите, например на 
социалните работници, трябва да е стъпка към дългосрочно привличане и мотивиране на квалифициран персонал, който 
да има капацитет да прилага насочени, адекватни и ефективни мерки за подпомагане и предоставяне на социални услуги. 
В подобни ситуации фокусът трябва да е върху структурните реформи с траен ефект върху подобряване на средата на 
живот, докато повишаването на бюджетното финансиране трябва да се разглежда като инструмент за тази политика. 
Същото важи за цялата палитра допълнителни харчове, одобрени в последните месеци от правителството – от 
доплащанията на медицинския персонал, през трансферите за общините за социални услуги до повишаването на 
заплатите в редица териториални администрации. 
Ако това се превърне в основа и аргумент за тези допълнителни разходи – добре, но разглеждането им като някакъв пакет 
от стимули за икономическо възстановяване и растеж е наивно и дори опасно. 
 
√ Ще се провали ли “Северен поток 2" в последните метри? 
Проектът за милиарди евро сега е изложен на риск, а водещите германски политици са под силен натиск да намерят 
решение 
Йохан Топхоф-Кауп, фермер от Некладе, село на остров Рюген в Балтийско море, отдавна се бори срещу газопровода 
"Северен поток 2". Първо му е било казано, че трябва да продаде имота си като буферна зона, заобикаляща германския 
край на тръбопровода. Той оспори заповедта и издигна табели в своите житни полета с надпис: „Няма да е земя за Северен 
поток 2“.    
Той успя да спаси нивите си, но сега 32-годишният мъж се бори да спаси съоръжението си за биогаз, което експлоатира 
през последните шест години. Природният газ от Русия е по-евтин от устойчивата енергия, произведена от хранителни 
отпадъци. "Говорим толкова много за преминаването към възобновяеми енергийни източници", казва той. "А след това 
да зависим толкова силно от изкопаемите горива, намирам всичко това за съмнително”.  
Не само природозащитниците се противопоставят от години на проекта. Много от партньорите на Германия в Европейския 
съюз, особено Полша и балтийските страни, гледат на него като на стратегическа грешка, тъй като прави Европа зависима 
от руския газ. Но колкото и добри да са аргументите, нито един от тях не се е оказал сериозна пречка за проекта. 
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Германското правителство упорито се стреми към завършването му и сега двата 1230-километрови тръбопровода под 
Балтийско море от залива Нарва в Русия до германския град Лубмин са практически завършени. Все още трябва да бъдат 
положени само около 150 километра. 
 Сега обаче президентът на САЩ Доналд Тръмп може да взриви проекта в последния момент. В момента Вашингтон 
заплашва да наложи санкции на компаниите, които участват в тръбопровода. И двете камари на Конгреса възнамеряват 
да разширят Закона за санкциите, за да включат тръбопровода. В момента строителството е спряно поради загриженост 
относно потенциалните санкции. 
Досега външнополитическата тактика на Тръмп за „максимален натиск“ се използва предимно за други страни. Но 
държавният секретар на САЩ Майк Помпейо обяви, че тръбопроводът попада в рамките на Закона „За противодействие 
на противниците на САЩ посредством санкции“ (CAATSA), който влиза в сила незабавно. Актът първоначално беше приет 
като лост срещу врагове като Иран и Северна Корея, но сега Германия също се превърна в обект на екстериториални 
санкции, пише в свой анализ германското издание Der Spiegel. 
 Жителите на остров Рюген научиха какво точно означава това в началото на август. Трима сенатори от САЩ изпратиха 
писмо до операторите на пристанище Мукран, заплашвайки ги с последствия, ако продължат да предоставят логистична 
подкрепа за проекта за газопровод. Такива заплахи имат ефект: В края на миналата година швейцарско-холандската 
компания Allseas бе принудена да прекрати работата по полагане на тръбите по офшорното трасе на „Северен поток 2“. 
Трудни преговори със САЩ 
Поставянето на Германия на едно ниво с Иран и Северна Корея в дебата за тръбопровода бележи ново дъно в германско-
американските отношения. "Санкциите между партньорите очевидно са грешен път. Германия и Европа сами вземат 
решения относно енергийната си политика", заяви германският външен министър Хайко Маас, член на лявоцентристката 
Социалдемократическа партия (СПД).  
Мнението му бе затвърдено от Мануела Швезиг, губернатор от СПД за провинция Мекленбург-Западна Померания, където 
се намира пристанището Мукран и което понесе тежестта на спирането в строителството. "Поведението на правителството 
на САЩ е скандално", казва тя. "Не можем да приемем това. Очаквам федералното правителство да отговори ясно на САЩ, 
че не приемаме подобно поведение”. 
Но това не е толкова лесно. За Берлин конфликтът със САЩ е чувствителна тема. От една страна, той трябва да се опита да 
защити местните компании от американската агресия. От друга страна, всичко това кара Берлин да изглежда още повече 
като спонсор на проекта, който обещава да осигури значителен финансов тласък на руския президент Владимир Путин. 
На фона на неотдавнашното отравяне на руския опозиционен политик Алексей Навални призивите за санкции срещу Путин 
стават все по-силни. Ако Берлин сега действа от името на многомилиардния съвместен проект, казват критиците, това би 
изглеждало доста контрапродуктивно. Всъщност има все по-шумни призиви Германия да прекрати участието си в 
газопровода "Северен поток 2", което определено ще привлече вниманието на руския президент. В същото време обаче 
това би било победа за външната политика на Вашингтон и Тръмп, която мнозина започват да разглеждат като форма на 
изнудване.  
В преддверието на офиса на кмета на Засниц Франк Крахт двете световни сили са доста близки. Само няколко сантиметра 
разделят руското знаме от американското, а градът на Крахт има градове-побратими и в двете страни. На неговото бюро е 
документът, заради който в момента Засниц, където се намира пристанището Мукран, попада в светлината на 
прожекторите. „Сенатът на Съединените щати, Вашингтон, окръг Колумбия, 20510“, пише в бланката. Податели: Тед Круз, 
Том Котън и Рон Джонсън. 
 Тримата републикански сенатори заплашиха Fährhafen Sassnitz GmbH, компанията, която управлява пристанището, с 
„потенциално фатални“ санкции, заедно със замразяване на активи и забрани за влизане в САЩ на ръководителите на 
компанията. Досега тръбите за „Северен поток 2“ са натоварени на кораби в пристанище Мукран, 90 процента от което са 
собственост на Засниц, а останалите 10 процента - на провинция Мекленбург-Западна Померания. „Ако продължите да 
предоставяте стоки, услуги и подкрепа за проекта „Северен поток 2 “... ще унищожите бъдещата финансова 
жизнеспособност на вашата компания“, се казва в писмото. 
Германските реакции 
 „Това е върхът на наглостта“, казва Крахт. Наред с туризма, пристанището е важен генератор на приходи за града. „За мен 
е важно той да има работни места, които не са сезонни“, казва кметът и добавя, че „Северен поток 2“ играе важна роля за 
тази цел.  
Конфликтът има потенциала да нанесе дългосрочни щети на Засниц, смята 53-годишният кмет. Един от възможните 
сценарии, които той очертава, е този на международно активна компания, която търси пристанище за подпомагане на 
изграждането на офшорни вятърни паркове. Засниц е участвал в подобни проекти в миналото. Ако подобна компания бъде 
изложена на американски санкции поради сътрудничество със Засниц, тя почти сигурно би търсила бизнес другаде. „Тогава 
не бихме получили нищо“, казва Крахт.  
Останалите участъци от тръбопроводи са около пристанище Мукран, около 17 000 секции от тях. Природният газ трябваше 
да започне да тече през тръбопровода в края на миналата година, но сега се превърна в игра на изчакване. „Все още не 
знаем кога ще можем да ги натоварим на кораби“, казва кметът. 
Кристине Цилмър, заместник-ръководител на местната организация на Християндемократите (ХДС), сред които е и 
канцлерът Ангела Меркел, е написала свое писмо. 42-годишната е поканила Тръмп на посещение в Засниц. „Това не беше 
иронично - казва тя, - а с уважение“. Цилмър се надява, че писмото ѝ може да доведе до това американският президент 
поне за кратко да преразгледа въпроса. „Казаха ни, че може би трябва да изпратим някои туитове“, шегува се тя. 
Цилмър казва, че поддържа връзка и с офиса на представителя на нейния окръг във федералния парламент - Бундестага, 
който е самата Меркел. Цилмър все още не е разговаряла лично с канцлера. „Меркел не е от типа, който се стреми да 
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продължи напред на всяка цена“, казва тя. "Тя винаги е равнодушна и спокойна, докато се стреми да намери решение." 
Засега, казва Цилмър, стратегията се е развила доста добре и тя се надява, че това ще се получи и занапред.  
Но не само американците имат притеснения. Има много европейски държави, които отдавна са скептични към проекта. 
След като бивщият канцлер Герхард Шрьодер (СПД) постигна споразумение с Москва за изграждането на тръбопровода 
през 2005 г., Радек Сикорски, полският министър на отбраната по това време, каза, че това му напомня за пакта Хитлер-
Сталин - сделката между нацистката през 1939 г. Германия и Съветския съюз, която постави началото на нацистката инвазия 
в Полша. Други държави членки на ЕС в Източна Европа също се изказват критично, макар и не толкова яростно.  
Мнението на Полша и балтийските държави е, че Германия е показала значителна степен на историческа амнезия с 
изграждането на Северен поток. За достъпа до евтин природен газ Берлин е готов да игнорира дълбоко вкоренените 
исторически опасения на германските партньори от ЕС, твърдят критиците. 
Освен това, казват те, сделката показва шокиращата степен, с която германците са подценили опасността, излъчвана от 
Русия на Путин. Подозрението е, че тръбопроводът е част от неговите геополитически амбиции, който ще му даде още 
един лост, с който да упражнява натиск. Това би му позволило просто да прекъсне доставките на газ за страни, които преди 
са били в съветската сфера на влияние, без да влияе на потоците към клиенти по на запад.  
Словакия, България, Румъния, Чехия, Унгария, Латвия и Естония са зависими от природния газ от Русия. Най-голям риск 
обаче има за Украйна, където Русия от много години подкрепя сепаратистите в далечния Изток на страната. Около 40% от 
природния газ, внесен от ЕС от Русия, течат през Украйна. 
 Таксите за транзит, които Украйна начислява, допринасят значително за икономиката на страната и след като газопроводът 
„Северен поток 2“ бъде достроен, тези такси ще изчезнат. Страните от Източна Европа предупреждават, че Русия ще може 
просто да заобиколи страната, като същевременно продължи да доставя газ за западноевропейските страни. Това, от своя 
страна, ще позволи на Москва да упражни по-голям натиск върху Киев, като по този начин потенциално саботира опитите 
на страната да установи по-тесни връзки с Европа. 
Полският премиер Матеуш Моравецки казва, че Москва ще печели “големи пари" с европейците, средства, които Москва 
може веднага да инвестира в оръжие. Моравецки използва случая с посещението на държавния секретар на САЩ Помпейо 
в средата на август, за да похвали американските санкции срещу компании, участващи в изграждането на “Северен поток 
2”. 
Много държави от ЕС, които досега критикуваха газопровода, обаче сега чувстват необходимостта да покажат солидарност 
с Германия в лицето на суровите санкции от страна на САЩ. В средата на август 24 от 27-те държави членки на ЕС изпратиха 
на Държавния департамент строго формулирана протестна нота под формата на видеоконференция. Унгария, Латвия и 
Румъния не се присъединиха към протеста. И все пак има много други държави членки на ЕС, които не биха били тъжни 
да видят, че проектът се проваля. „Естония винаги е била критична към „Северен поток 2“, казва естонският министър на 
отбраната Юри Луик. „Не бих се разочаровал, ако се провали”, добавя той.  
Гледната точка на Брюксел е различна. Ако САЩ постигнат успех с тактиката си на тормоз, казва дипломат, всяка държава 
членка на ЕС ще трябва да се подготви за това, че в даден момент ще бъде обект на атака от САЩ - и по този начин зависи 
от помощта на своите партньори в блока. “Днес акцентът е върху "Северен поток 2", но утре може да е върху компютри, 
кораби, коли или нещо друго", казва Даниел Каспари, ръководител на германската консерваторна група в Европейския 
парламент. “От самото начало трябва да се съпротивляваме”. 
Една от причините за тази гледна точка е широко разпространеното в Брюксел мнение, че САЩ не само се интересуват от 
защита на ЕС от руското влияние, но са фокусирани основно върху намирането на нов пазар за втечнен природен газ. “Ако 
САЩ въведат санкции, ЕС ще трябва да прилага контрамерки", казва Бернд Ланге, ръководител на мощния комитет по 
международна търговия в Европейския парламент. Социалдемократ от германския град Хановер, Ланге казва, че всяка 
една щета за европейската икономика трябва да бъде компенсирана чрез "мита и санкции". 
„Можете да имате различни възгледи за „Северен поток 2“, казва Дейвид Макалистър, ръководител на комисията по 
външни работи в Европейския парламент. “Но при всички случаи екстериториалните санкции от правителството на САЩ са 
неподходящи”, пояснява той.   
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен вече работи по разработването на по-ефективни оръжия, 
съизмерими с методите, използвани от американците. Тя бе на поста си едва от две седмици, когато в средата на декември 
предложи да ревизира Регламента за прилагане на ЕС, който е ключов инструмент за защита на търговските интереси на 
блока. Ревизираният регламент трябва да позволи на Комисията да предприеме по време на търговски спорове действия 
срещу други държави, дори преди Световната търговска организация да е постановила присъда. 
Дали новата наредба ще има ефект, предстои да разберем. Райнхард Бютикофер, член на Европейския парламент от 
Зелената партия, се оплаква, че промяната в регламента е подобна на "опита за проникване в стоманен сейф с отварачка 
за консерви". Той предупреди за "напълно необмислена реторика на контраатака". В краткосрочен план, казва той, няма 
„перспективи ЕС да успее да се защити успешно от санкциите на САЩ“. В крайна сметка, твърди той, най-важният въпрос 
за големите европейски компании е дали могат да се справят без американския пазар. „И в по-голямата част от случаите 
отговорът е „не“, казва Бютикофер.  
Германското правителство отдавна се надяваше, че изграждането на терминал за втечнен природен газ (LNG) в Брунсбютел 
до Хамбург ще бъде достатъчно, за да успокои американците. Длъжностни лица в Министерството на икономиката в 
Берлин смятат, че САЩ са атакували “Северен поток 2” толкова агресивно, главно защото искат да продадат собствения си 
газ на Европа. Тед Круз, например, един от подписалите писмото, изпратено до Сасниц, е от Тексас, където се експлоатира 
много газ чрез техниката, известна като фракинг.  
Въз основа на това предположение германското правителство се съгласи да плати за свързване на терминала за втечнен 
природен газ към германската мрежа за природен газ, за намаляване на бюрокрацията и за ускоряване на строителството. 
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Но усилването на натиска за санкциите ясно показва, че терминалът не е достатъчен, за да успокои Вашингтон.  
Също така европейците едва ли могат да се надяват, че позицията на Вашингтон по „Северен поток 2“ ще се промени 
коренно, ако кандидатът за президент на Демократическата партия Джо Байдън влезе в Белия дом през ноември. 
Говорителка на сенатор Крус заяви пред DER SPIEGEL, че санкциите имат силна двупартийна подкрепа и в двете камари на 
Конгреса. "Това не е просто консенсус в САЩ", каза тя. "Много европейски правителства подкрепят подхода на сенатор 
Круз и изрично отхвърлиха тълкуваните и неверни доклади по американската инициатива”. Крус вярва, че “Северен поток 
2” възнаграждава руската политика на агресивна експанзия и икономически шантаж. Като такъв тръбопроводът е заплаха 
за сигурността на Америка, казва говорителката. 
Германски дипломати посочват, че санкциите не могат да бъдат приложени незабавно. Законът за изясняване на 
енергийната сигурност на Европа, който ще включва санкциите, е част от бюджета за отбрана, който вероятно няма да бъде 
приет преди изборите. Но изглежда всички са съгласни, че ако Байдън бъде избран, той няма да има лукса да изглежда 
слаб към Русия. И все пак германското правителство се надява, че ще успее да договори някаква сделка с управлявания от 
демократите Бял дом. 
Междувременно участващите компании отдавна са започнали да се подготвят за евентуални политически затруднения и 
оценяват и значително забавяне на строителството. През 2016 г. руският конгломерат „Газпром“ пое целия проект като 
едноличен акционер. Петте европейски заинтересовани страни, които бяха ангажирани до този момент - Uniper в 
Германия, OMV в Австрия, Engie във Франция, Wintershall в Германия и Shell в Холандия - ограничиха участието си до 
покриване на 10 процента за всяка от планираните строителни разходи от около 9,5 милиарда евро.  
Тъй като тези пари вече са изплатени изцяло, тези компании вече не могат да бъдат обект на санкции. Те вече не играят 
официална роля в проекта и биха могли да издържат на допълнително забавяне на строителството до няколко месеца. Ако 
в крайна сметка възникне необходимост, може да се наложи да отпишат инвестициите си. Загубата от почти милиард евро 
за всяка, разбира се, би била болезнена, но е част от риска от правене на бизнес за компании с такъв размер. Отписванията 
за атомните електроцентрали, които например бяха премахнати в Германия, бяха няколко пъти по-високи от тази сума. 
Германският енергиен сектор също може да оцелее без природен газ от Русия за известно време. Но през следващите 
години и последните атомни електроцентрали в Германия ще бъдат затворени и все повече електроцентрали, работещи 
на въглища, ще се извеждат извън мрежата. За периода на преход към възобновяеми източници вероятно ще са 
необходими повече количества природен газ, за да се компенсират колебанията от соларната и вятърната енергия. В 
дългосрочен план обаче природният газ ще става все по-малко важен за електричеството и отоплението.  
Водородно бъдеще?  
Има някои експерти, които дори вярват, че тръбопроводът „Северен поток 2“ изобщо няма да се използва за 
транспортиране на природен газ в близко бъдеще, а вместо това ще стане инструмент за производството на водород. За 
да постигнат целите на Парижкото споразумение, европейските индустриални компании ще трябва да променят 
радикално производствените стратегии и да преминат от изкопаеми горива към водород през следващите години.  
 Но докато се получи достатъчно екологично устойчив водород, празнината може да бъде запълнена с водород, 
произведен чрез химическа трансформация на природен газ, процес, наречен  тюркоазен водород. Той се получава чрез 
топлинното разделяне на метан - основният компонент на природния газ. При метановата пиролиза се получава твърд 
въглерод вместо CO2 като отпадъчен продукт, т.е. пепел, която може да се използва като тор. Чрез въпросния процес 
метанът се разделя на газообразен водород и твърд въглерод, който е ценен материал за различни отрасли на индустрията 
и може да се съхранява безопасно. 
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В случая със „Северен поток“ тази трансформация може да се осъществи точно при източника в Русия. Така освободеният 
СО2 би могъл да бъде изпомпван обратно в земята в руските газови находища и след това водородът да бъде изпратен в 
Европа по тръбопровода. Технологията може да е ключов компонент на бъдещото климатично неутрално 
енергоснабдяване. Ползите за климата могат да бъдат достатъчни, за да обединят европейците и да отслабят позициите 
на САЩ. 
 Междувременно в Засниц се носи слухът, че строителството продължава тайно. От май корабът „Академик Черски“ е на 
котва в пристанището - руски кораб, който замени швейцарските. Гигантският кран на кораба трябва да помогне за 
полагането на тръбите, но първо трябва да бъде преоборудван. Някои жители на Засниц смятат, че работата вече е 
започнала, казвайки, че работниците живеят до пристанището на града. 
Посещение в пристанището разкрива мъже, стоящи наоколо на жилищния кораб “Росини”, където разговарят, говорят по 
телефона и пушат. Техният кораб е отделен от останалата част на градското пристанище с бяла ограда и работниците могат 
да слязат само с помощта на един-единствен бандаж. „Работим в Мукран“, крещи един от тях на развален английски. 
“Заваряваме”. Не иска да каже повече от това. Било просто слух.   
 
БНТ 
 
√ Русия и България водят преговори за възстановяване на полетите 
Русия и България водят преговори за възстановяване на полетите между двете страни. Това заяви в интервю за ТАСС 
вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова. „Отварянето на границите и възстановяването на полетите 
между нашите две държави е въпрос на преговори и желание изразено и от двете страни. Българските авиационни власти 
вече потвърдиха пред Росавиация готовността на българския национален превозвач веднага да възобнови полетната си  
програма след получаване на разрешение от руска страна за възобновяване на международните полети до България“, каза 
тя. 
„Въздухоплавателните администрации на двете държави водят оперативна кореспонденция относно съвместните 
подходи за възстановяването на редовните полети между двете страни. Тук бих искала да изтъкна, че полетите от/до 
международни летища на територията на Република България не са ограничавани, но съществува временна забрана за 
влизане на територията на Република България, съгласно заповедите на министъра на здравеопазването, във връзка с 
пандемията, за което нашите руски партньори са официално уведомени“, заяви Николова. 
Николова отбеляза, че туризмът повече от всеки друг отрасъл е пострадал от суровите ограничения, въведени за да се спре 
разпространението на пандемията от коронавирус. 
„За България е от изключително значение да възстановим двустранния туристически поток с Русия. Пандемията от COVID-
19 промени из основи живота на всички хора както в здравно-социалното му измерение, така и в икономическото. 
Туристическият сектор първи и най-силно усети негативните ефекти от коронавирус кризата. Бих искала да Ви уверя, че в 
момента, в който границите между нашите две страни се отворят, България е готова да посрещне своите руски гости като 
една сигурна туристическа дестинация, в контекста на продължаващата пандемия от коронавирус“, каза тя. 
Според нея основна предпоставка за възстановяване на пълноценния международен туризъм и възстановяването на 
туристическия сектор е отварянето на границите и възстановяването на свободното движение. 
„На Европейско ниво беше въведен подход за поетапно вдигане на ограниченията и започна обсъждане на координирано 
отваряне на границите на Европейския Съюз (ЕС). Европейският механизъм, по който се разглежда въпросът за включване 
в списъка на трети страни, спрямо които може да се предприеме постепенна отмяна на ограниченията за влизане в ЕС, е 
на високо политическо ниво. В хода на дискусиите бяха формулирани единни приложими критерии, свързани с 
епидемиологичната обстановка с цел включване и изключване на страни, за които се разрешава достъпът до ЕС“, заяви 
министър Николова. 
Тя посочи, че за някои страни ограниченията вече са премахнати: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Нова Зеландия, 
Руанда, Южна Корея, Тайланд, Тунис, Уругвай и Китай (за Китай е при условие че има потвърждение за реципрочност). 
„Преразглеждането на списъка с третите страни на ниво ЕС се извършва регулярно при предоставяне на актуални данни за 
епидемиологичната обстановка. България взима активно участие в обсъжданията, които са от изключителна важност за 
страната ни с оглед създаването на условия за възобновяване на международния туризъм“, каза още вицепремиерът и 
министър на туризма Марияна Николова. 
Тя се надява, че скоро границите на Европейския съюз ще се отворят и за руските туристи. 
 
√ Решават бъдещето на "Марица-изток" 
Свиква се спешно Браншовият съвет за тристранно сътрудничество, минно дело и геология в Министерството на 
енергетиката. 
Правителството и синдикатите ще обсъдят бъдещето на минния комплекс "Марица-изток". Срещата беше договорена след 
разговори през миналата седмица с премиера Бойко Борисов. 
 
√ Китайският износ се е увеличил повече от очакваното 
Китайският износ се е увеличил повече от очакваното миналия месец, тъй като ключовите пазари облекчиха мерките за 
ограничаване поради коронавируса, показват официалните данни в понеделник. В същото време вносът неочаквано се е 
свил въпреки натиска за увеличаване на вътрешното търсене. 
Износът е пострадал по-малко, отколкото бяха опасенията, благодарение на глобалното търсене на медицински 
консумативи, но икономистите предупредиха, че възраждането на новите инфекции в някои региони означава, че 
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перспективите остават несигурни. Износът се е увеличил с 9,5% на годишна база през август, съобщиха от митническата 
администрация, което надмина прогнозата от 7,5% от анкета сред анализатори на агенция „Блумбърг“. 
Забавянето на растежа на износа беше „нещо, за което трябва да следим“, Ирис Панг, главен икономист на ING за голям 
Китай. Тя добави, че растежът на износа е неравномерен в различните сектори - докато медицинското оборудване и 
интегралните схеми отбелязват значително подобрение през първите осем месеца, доставките на дрехи и обувки остават 
в двуцифрен спад през същия период. Томи Сие, ръководител на изследванията за Голям Китай в OCBC Bank, добави, че 
износът за Съединените щати остава относително силен. 
Вносът, който се срина през месец май, но оттогава се подобри, се сви с 2,1% - много по-лошо от 0,5-процентния растеж, 
отчетен от анализаторите. Икономистите обаче заявиха, че перспективите са по-малко мрачни, след като ценовите ефекти 
бъдат коригирани, а Джулиан Еванс-Причард, старши икономист по Китай в Capital Economics, изчислява, че обемите на 
вноса са нараснали с 9,5% в сравнение с миналата година. Митническите данни показват, че вносът на месо е отбелязал 
най-голям скок, нараствайки със 73,4% на годишна база от януари до август. 
Данните от понеделник също показват, че излишъкът от търговията на Китай със САЩ се е увеличил с повече от четвърт 
миналия месец. Напрежението между САЩ и Китай ескалира на различни фронтове, включително справяне с пандемията 
от страна на Пекин, политиките му в Синцзян и Хонконг и технологиите. 
 
БНР 
 
√ Гърция отваря ГКПП “Илинден – Ексохи” за превозвачи на стоки 
Гърция започва да пропуска от 8 септември превозвачи през ГКПП „Илинден – Ексохи”, съобщават от Министерството на 
външните работи. 
Според официално оповестеното решение на министрите на здравеопазването и на инфраструктурата и транспорта на 
страната  се разрешава преминаването на камиони за превоз на стоки, като в превозното средство трябва да има само 
един водач. 
Водачите трябва да попълнят Формуляр за локализиране на пътници (PLF), който е необходимо да бъде подаден най-
малко 24 часа преди влизането в страната, но няма изискване за отрицателен тест за COVID-19.  
Припомняме, че МВнР подкрепя справедливите искания на българските превозвачи за възстановяване на свободното 
движение на хора и стоки, като не е спирало да настоява пред гръцките власти за това. За това настоява лично пред гръцкия 
си колега Никос Дендиас и вицепремиерът Екатерина Захариева. 
По въпроса за отварянето на ГКПП „Илинден – Ексохи” в МВнР бяха проведени няколко срещи с представители на гръцкото 
посолството у нас, а от мисията ни в Гърция отправяха нееднократно искането на българската страна пред гръцките 
институции. 
 
√ Работодателите във Варна и Пловдив са единствените, очакващи увеличение на заетостта 
Работодателите във Варна и Пловдив са единствените, които очакват да увеличат заетостта през следващите три месеца, 
според обзорно изследване на агенция за набиране на персонал.  
По отношение на настоящите служители, включени в програми за задържане на работа или в отпуск, 16% от компаниите 
планират да ги върнат обратно на пълен работен ден, а 1% посочват, че ще ги освободят. 
В пет от седемте индустриални сектора се очаква увеличение на  заетостта на първо място - в сектор „Хотелиерство и 
ресторантьорство”. 
 
√ Започва изплащането на пенсиите за септември с еднократна допълнителна помощ от 50 лева 
Националният осигурителен институт започва изплащането на пенсиите за септември, като всички пенсионери ще получат 
към пенсиите си еднократна допълнителна сума от 50 лева. 
От 8 до 21 септември всички български пенсионери ще получат за втори пореден месец допълнителните 50 лв. към 
пенсиите си, които осигури правителството в подкрепа на най-уязвимите в условията на пандемията, съобщи премиерът 
Бойко Борисов по време на заседанието на кабинета, което се провежда чрез видеоконферентна връзка. "Предстои да 
отпуснем тази помощ и за октомври на 2 120 000 пенсионери", допълни той във Фейсбук. 
Премиерът съобщи още, че с до 30 на сто се увеличават заплатите на служителите на НОИ, ангажирани с дейности за 
превенция на разпространението на коронавируса. Те ще получат повишението до края на настоящата седмица, като за 
целта са отпуснати допълнително над 5 милиона лева. 
С над 30 на сто ще се увеличи и минималното обезщетение за безработица, което ще обхване между 30 000 и 33 000 
безработни средно на месец в периода от 1 октомври до 31 декември, изтъкна още премиерът. 
 
√ Заради Ковид-19: Потреблението на електроенергия в ЕС още е под обичайните равнища  
От средата на март 2020 година страните членки на ЕС взеха ограничителни мерки, за да забавят разпространението на 
Covid-19. Тези мерки включваха затваряне на заводи, училища, ресторанти, барове и хотели и изискваха от хората да си 
останат вкъщи. Много компании понижиха производствените равнища заради липса на търсене или прекъсване на 
веригата за доставки. Рестрикциите действаха с пълна сила през целия април. 
До края на май и през юни много страни започнаха частично да премахват ограниченията и туристическият сезон стартира. 
Юнските данни обаче сочат по-ниско потребление на електроенергия в ЕС в повечето държави членки, отчита Евростат, 
предаде БТА. 
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Общо в ЕС консумацията на електричество през юни тази година е била със 7,6 процента под най-ниската юнска стойност 
между 2016 и 2019 година, сочи публикувана днес оценка. 
Спрямо най-ниската стойност за юни за периода от 2016 година досега Гърция, Испания, Хърватия, Кипър, Полша и 
Словения отчитат спад от над 10 процента. 
Тъй като туризмът е важен сектор за повечето от тези страни, вероятно намаляването на туристите е довело до по-слабо 
потребление на електроенергия. Туристическият сектор понесе значителни загуби заради предупрежденията за пътуване 
и налагането на карантинни мерки, припомня Евростат. 
В седем държави членки (Дания, Германия, Италия, Люксембург, Австрия, Португалия и Финландия) консумацията на 
електроенергия е намаляла с 5 до 10 на сто, а в осем понижението е между 1 и 5 процента (Белгия, България, Чехия, 
Франция, Унгария, Холандия, Румъния и Словакия) спрямо референтната стойност. 
 
В. Монитор 
 
√ Фонд Земеделие извърши 7 500 теренни проверки  
В рамките на два месеца и половина служителите от „Технически инспекторат“ към Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) са 
извършили близо 7 500 теренни проверки на бенефициентите, заявили участие в схемите и мерките на институцията. Това 
съобщиха от пресцентъра на разплащателната агенция. 
Досега са направени над 6 000 проверки на място по подадените заявления по схемите и мерките за директни плащания 
за Кампания 2020. От тях близо 1 500, обхващащи 32 29,66 ха, са извършените посещения на място на декларираните 
площи по схемите за обвързано подпомагане. Целта им е измерване на парцелите и констатиране наличието/отсъствието 
на заявените за подпомагане култури. Все още не е ясно дали са спазени минималните агротехнически мероприятия, които 
да гарантират повече добиви. 
За първи посещения на място са избрани заявления със следните култури: домати - оранжерийно производство, пипер - 
оранжерийно производство, краставици - оранжерийно производство, домати на открито, пипер на открито, краставици 
на открито, корнишони на открито, лук, чесън, картофи. 
По решение на ръководството на Министерство на земеделието и ДФЗ – РА за Кампания 2019 г. контролът на 
декларираните площи по схемите за обвързана подкрепа беше увеличен 10 пъти. Бяха извършени проверки на 50 % от 
заявените площи, при заложени 5% теренни проверки (според европейските регламенти). 
В резултат на масираните проверки добросъвестните земеделски производители получиха по-високи ставки на 
подпомагане на хектар. Това стана възможно, тъй като съгласно правилата за прилагане на обвързаната подкрепа, общият 
наличен бюджет по отделните направления се разпределя на окончателно допустимите за подпомагане хектари или 
животни. 
По схемите и мерките на Селскостопански пазарни механизми са извършени над 1 200 теренни проверки. Направените 
проверки в сектор „Вино“ наброяват 250. На 100% се инспектират всички проекти преди плащане по мярка 
"Преструктуриране и конверсия на лозя".По мярка "Кризисно съхранение на вино" пък се проверяват на 100% подадените 
проекти преди да бъдат одобрени. По подмерките на ПРСР 2014-2020 за последните месеци са направени близо 300 
инспекции на място. 
 
√ Италия оставя карантината за българи до 7 октомври  
Италианският премиер Италия Джузепе Конте подписа правителствено постановление, с което изтеклите на 7 септември 
мерки за борба срещу коронавирусната пандемия се удължават до 7 октомври, пише в. "Стампа". 
Съгласно новото постановление стадионите и дискотеките остават затворени. На граждани на редица държави, сред които 
Северна Македония, Молдова, Черна гора, Босна и Херцеговина, Сърбия и Бразилия е забранено да вилзат в страната, а 
на идващите от Хърватия, Гърция, Малта и Испания тетът е задължителен. За идващите от България и Румъния остава 
карантината, посочва "Стампа". 
Носенето на маскиш на закрити места, както и на открито, където не може да се спазва социална дистанция, остава 
задължително. 
 
Мениджър 
 
√ БНБ: Българите трупат предпазни спестявания 
Българите ще продължат да трупат предпазни спестявания и през втората половина на годината, което ще допринася за 
нарастване на привлечените средства в банковата система. Това се казва в „Икономическия преглед“ на БНБ. 
Депозитите на бизнеса и домакинствата в българската банкова система продължиха да нарастват със сравнително високи 
темпове през април – май 2020 г. Ограничените възможности за потребление на определени стоки и услуги от страна на 
домакинствата в периода на извънредното положение допринесоха за нарастване на спестяванията в банките при липсата 
на сигурна и нискорискова алтернатива на банковите депозити. 
Нарастването на депозитите се дължи и на отлагането на потреблението на домакинствата и на инвестиционни проекти 
на фирмите поради по-голямата несигурност за бъдещото развитие на макроикономическата среда, предизвикана от 
пандемията от COVID-19. 
При кредитирането за фирмите и домакинства се наблюдаваше постепенно забавяне от март на годишния растеж, за което 
повлияха фактори както от страна на търсенето, така и от страна на предлагането. 
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√ Пендаровски не очаква България да блокира началото на преговорите на Северна Македония с ЕС 
Всички сигнали, идващи от Германия, която в момента председателства ЕС, сочат, че междуправителствената конференция 
ще се състои до края на годината, което бележи началото на преговорите за присъединяване към ЕС, заяви президентът 
на Северна Македония Стево Пендаровски, цитиран от МИА. 
Държавният глава посочи в интервю за Канал 5 вчера, че не очаква България да блокира започването на преговорите. 
Какво ще съдържа преговорната рамка е много по-важно от това кога ще се състои междуправителствената конференция, 
добави той. Очаква се преговорната рамка да бъде обявена следващия месец. 
"Всяка страна прави предложения, но ние трябва да чакаме и да видим какво ще влезе в преговорната рамка по отношение 
на позицията на България. Нашите аргументи за тези ключови национални позиции са ясни. Надявам се, че никой в Европа 
няма да приеме формулировка за македонския език и никой няма да приеме, че македонската нация е резултат от 
етническо инженерство. Мисля, че това не може да мине в Европа", посочи Пендаровски. 
Попитан дали има контакти с българския си колега Румен Радев и дали планира посещение в София, президентът на 
Северна Македония заяви, че би се срещнал с българския си колега, след като бъде постигнат напредък в съвместната 
комисия, предаде БТА. 
Той каза, че комисията е имала онлайн заседание преди месец, което е завършило без какъвто и да е успех. 
"Македонската страна има своите аргументи и няма причини за отлагане. Очаквам комисията да възобнови работата си 
много скоро и да постигне резултати", посочи Пендаровски. 
Той добави, че би искал да види сбъдването на правителствените прогнози, че преговорите с ЕС може да завършат в 
рамките на шест години. "Бих искал да видя 80 процента от главите отворени през следващите четири години, но ще бъдем 
изправени пред проблеми в този процес", предупреди държавният глава. 
"За съжаление, ЕС все повече се затваря. Сега дори има нова, ревизирана методология", отбеляза Пендаровски и призова 
за национален консенсус по темата. 
 
√ Борис Джонсън поставя срок на ЕС за постигане на търговско споразумение  
Великобритания поставя краен срок до 15 октомври за постигане на споразумение за свободна търговия с Европейския 
съюз, става ясно от откъси от изявление на британския премиер Борис Джонсън, разпространени от неговия кабинет, 
съобщи Ройтерс. Очаква се Джонсън да направи изявлението в понеделник. 
От коментарите на премиера става ясно, че ако до тази дата не бъде постигнато споразумение, и двете страни "трябва да 
приемат това и да продължат напред".  
Великобритания излезе от ЕС на 31 януари. В момента е в сила преходен период, в който търговията продължава по старите 
правила, но той приключва през декември, а прогресът в договарянето на ново търговско споразумение е 
малък. Преговорите, които буксуват поради настояването на Великобритания да има пълна самостоятелност по въпросите 
на държавната помощ и риболова, трябва да бъдат подновени в Лондон във вторник. 
Френският външен министър Жан-Ив льо Дриан заяви, че търговско споразумение трябва да бъде постигнато спешно и 
обвини британската позиция за застоя в разговорите. 
Джонсън ще заяви в понеделник, че няма смисъл да се мисли за графици отвъд 15 октомври. "Ако ние не можем да се 
споразумеем до тогава, аз не мисля, че ще има споразумение за свободна търговия между нас и трябва и двете страни да 
приемем това и да продължим напред", се очаква да заяви Борис Джонсън. Ако не бъде сключено споразумение, 
Великобритания ще има с ЕС търговски отношения, подобни на тези на Австралия, което би било "добър резултат", смята 
британският премиер. 
"Като правителство ние се подготвяме, по нашите граници и нашите пристанища, да бъдем готови за това. Ние ще имаме 
пълен контрол над законите си, правилата си и риболовните си пространства", се казва в извадките. 
В такъв случай Великобритания ще бъде готова да намери разумни решения с ЕС по практически въпроси като въздушните 
връзки, автомобилния транспорт или научното сътрудничество. Джонсън ще заяви, че все още може да бъде постигнато 
споразумение, основано на стандартните споразумения за свободна търговия, стига ЕС да преосмисли позицията си. 
Междувременно британското правителство планира нов закон, с който практически ще отмени ключови елементи от 
споразумението за Брекзит, съобщава Ройтерс, като се позовава на публикация на Файненшъл таймс от неделя. 
Очаква се части от британския закон за вътрешния пазар, който трябва да бъде публикуван в сряда, "да елиминират 
правната сила на части от споразумението за излизане (от ЕС)" в области като държавната помощ и митническия контрол 
в Северна Ирландия, пише вестникът, като цитира трима души, запознати с правителствените планове.  
Един от източниците е казал пред Файненшъл таймс, че този ход може "явно и съзнателно" да подкопае споразумението 
за Северна Ирландия, което Джонсън подписа миналия октомври, за да избегне връщането на "твърдата граница" в 
региона.  
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- На живо от Свищов: Каква е причината за пожара в химическия комбинат "Свилоза" и какви са щетите? 
- На живо от граничният пункт Илинден - Екзохи - ще отворят ли гърците границата с България? 
- Ще издържи ли българската икономика във време на пандемия? Разговор с Пламен Димитров от КНСБ и Радосвет 

Радев от Българксата стопанска камара 
- На фона на протестите: Как ще продължи политическата есен? Анализ на политолозите 
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- Крие ли изненади времето през септември? Прогнозата на синоптиците 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Бургас и Варна пред водна криза. На живо: Защо най-големите язовири в региона пресъхват?; 
- Как ще започне учебната година в условията на пандемия от коронавирус? В първото издание на „Чети етикета" 

на зрителски въпроси отговаря образователният министър Красимир Вълчев; 
- Защо актьор от габровския театър твърди, че е уволнен заради протестите?; 
- Какви са причините за големия пожар в завод „Свилоз" в Свищов? И очаква ли ни икономическа криза през 

зимата? В студиото бизнесменът Красимир Дачев; 
- Специален гост - Юлия Берберян. Как се представиха Григор Димитров и Цветана Пиронкова на US Open. И защо 

беше дисквалифициран тенисист №1 в света Новак Джокович? 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Работодателите поискаха замразяване на минималната заплата за цялата 2021 година. Ще се превърнат ли 
следващите месеци от трудни в бедни? 

- За правата на протестиращите и за правата на полицията. Какво казва законът за употребата на сила и за 
злоупотребата с нея? Марин Марковски за сблъсъците в София. 

- В Беларус изчезват опозиционни лидери - ще ескалират ли протестите? И още - случаят "Навални" - едно отравяне 
с много неизвестни. Коментира Елена Поптодорова. 

- След взрива преди два месеца - сега "Свилоза" в пламъци. Какви са версиите за пожара в химическия завод? 
- Само за 7 дни - 16 жертви на пътя! Защо продължаваме с антирекордите? 
- Гонки в мотори тормозят цял квартал. На живо - ще има ли наказания? 
- Нов казус с жената с лопатата в "Младост". Как се разпределят 1200 кубика от общия водомер, когато някой не 

спира крана за студената вода? 
- За съпротивлението срещу чуждите тела, болестите и любовта. В годината на световна пандемия започва десетият 

сезон на "Откраднат живот: Антитела". 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Лавандулово масло за 300 милиона лева залежава в складове 
в. Монитор - Южна България със 7 повече вина с ЕС защита 
в. Монитор - Вузовете стават дигитални с проекти до 5 млн. лв. 
в. Телеграф - Граничари ожънаха 28 тона канабис 
в. Труд - Жените с 32% по-ниски пенсии 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Чудна чиновническа глупост вкарва в капан хиляди на Чудните мостове 
в. 24 часа - Пуснаха околовръстното на "Младост" 
в. 24 часа - Брюксел слага край на двустранните договори за защита на инвестициите 
в. 24 часа - Проверяват училищата за опасни спортни площадки 
в. Монитор - Караянчева: Президентът се опитва да участва в метежите 
в. Монитор - 50 огнеборци гасиха огнен ад в "Свилоза" Свищов 
в. Телеграф - Задръстихме магистралите още от обяд 
в. Телеграф - Инспектори по труда погват хоум офиса 
в. Труд - Нинова мачкала вота с манипулации 
в. Труд - Спасяват Бургас и Варна от воден режим 
в. Труд - Инвестициите у нас тройно по-малки 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Вежди Рашидов, председател на парламентарната комисия по културата и медиите: Друго освен омраза 
агресивната посредственост не може да роди 
в. Монитор - Катя Сунгарска, говорител на Центъра за спешна медицинска помощ - София: Спешните екипи остават 
анонимни, а често точно те спасяват животи 
в. Телеграф - Доц. д-р Галин Николов, шеф на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури: Обмисляме с камери да 
хващаме бракониерите 
в. Труд - Володя Стоянов: Като имаш пари, не може първата ти дестнация да е Дубай 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Съединението вече не живее ли тук? 
в. Монитор - Машината за лъжи срещу Пеевски изпуши 
в. Телеграф - Новата солунска митница 
в. Труд - Реквием за парламента 
  
√ Предстоящи събития в страната на 8 септември 
София. 

- От 11.00 часа в зала 6 на НДК председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще открие дискусия на 
тема „20 години - жените, мирът и сигурността". 
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- От 11.00 часа в сградата на Министерството на енергетиката ще се проведе заседание на Браншовия съвет за 
тристранно сътрудничество, минно дело и геология. 

*** 
София./ село Радуил. 

- От 9.30 часа в храм „Рождество Богородично" в село Радуил ще бъде отслужена Архиерейска света Литургия. 
*** 
Балчик. 

- От 17.00 часа в Художествената галерия ще бъде открита изложба с живописни творби от фонда на Сдружение 
„Виа Понтика", която ще постави началото на Международния арт форум „Виа Понтика". 

*** 
Добрич. 

- От 18.00 часа пред НЧ „Пробуда - 1939 г." ще се проведе събитие под надслов „Вашето днес". 
*** 
Симитли. 

- От 07.30 ч. в църквата в града ще започне празнична Утреня, а от 08.30 ч. ще бъде отслужена Света Литургия. 
- От 10.30 ч. ще започне празнично шествие по повод Деня на града към паметника „Лъвчето", където ще бъде 

положен венец на признателност към освободителите, а от 11.00 ч. на площада децата от ФТА „Веселие" ще 
изнесат концертна програма. 

*** 
Хасково. 

- От 8.30 часа в храм „Успение Богородично" ще бъде отслужена Празнична литургия по повод Рождество на 
Пресвета Богородица и празника на град Хасково. 

- От 12.00 часа в ДКТ „Ив. Димов" ще се проведе тържествено заседание на Общински съвет - Хасково. 
*** 
Шумен. 

- От 17.00 часа в НЧ „Напредък-1869" ще бъде представена изложба на Вълчо Вълчев. 
*** 
Ямбол. 

- От 17.30 часа в голямата зала на Общината ще се проведе обществено обсъждане на проект за Наредба за 
управление на отпадъците на територията на общината. 

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

