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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Off News 
 
√ Васил Велев от АИКБ: Нормално да не се очаква увеличение на заплатите 
"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", заяви 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев пред БНР.  
За следващата година не се очаква пълно възстановяване - 2021 г. ще завършим на нивото на 2018 г., чак 2022 г. ще 
достигнем 2019 г. При този спад на продажбите и на БВП е нормално да не се очаква увеличаване и на минималните 
заплати, за да могат повече нискоквалифицирани работници да бъдат наети, обясни Велев. 
"Когато едно възнаграждение не може да се изработи, то този човек не се наема на работа или се съкращава. Социалната 
политика не се прави чрез минимални заплати. Ако не се изработват заплатите, то някой друг ги изработва и излиза, че 
тези, които работят повече и по-добре плащат част от заплатите на тези, които са с по-ниска квалификация", каза още той.   
Светът беше пред криза преди да се появи коронавируса, добави Велев.  
Може да твърдим, че той (коронавирусът - б.р.) е повод за старт на кризата в световен мащаб. Сега всички - и 
международни финансови институции, и правителства - могат да се оправдават с него за всичките си грешки, които са 
допуснали, каза още председателят на АИКБ.  
Велев посочи, че предложенията на индустриалците остават същите.  
"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", добави той.  
Според 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.  
Велев заяви, 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.  
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.  
Председателят на Националното сдружение на малкия и среден бизнес Елеонора Негулова заяви, че не би ограничила 
волята на служителите си за участие в протест, за да осигури спокойствие на бизнеса си. 
Правото на протест е защитено от закона, добави тя и посочи, че малкият бизнес от много време протестира заради малко 
мерки за подкрепа на микро предприятията, където няма наети служители. 
"Това са семейни фирми и там оперативната работа е по 10-12 часа на ден", обясни Негулова.  
Тя добави, че много от микро и малките предприятия са на ръба на фалита, а мерките за тяхна подкрепа изобщо не работят. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Бизнесът: Минималната работна заплата да се замрази през 2021 г. 
Според АИКБ мярката е необходима заради предстоящата криза  
Увеличението на минималната работна заплата да се замрази за следващата година. Това предлага бизнесът.  
Според Асоциацията на индустриалния капитал мярката е необходима заради предстоящата криза, породена от 
пандемията от Ковид-19.  
Работодателите са на мнение, че в момент, когато множество служители са загубили работата си, увеличаването на 
заплатите няма да спомогне за наемането на работна ръка. 
"Ще предложим да не се увеличава. Имаме около 100 000 безработни в повече, което е още един фактор, обуславящ 
неувеличаване на минималната работната заплата", обясни председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
Синдикатите остро разкритикуваха предложението на бизнеса. За тях увеличението от 40 лева, което се предвижда за 
догодина няма да затрудни работодателите. 
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Investor.bg 
 
√ АИКБ: Публичните финанси у нас тепърва ще усетят кризата 
За икономиката и индустрията най-тежките месеци от кризата с коронавируса остават в миналото, но в публичните 
финанси тепърва предстоят, изтъкна в ефира на Нова телевизия председателят на Асоциацията на индустриалния капитал 
в България (АИКБ) Васил Велев. 
Той изрази мнение, че трябва да се замрази повишаването на минималната работна заплата за 2021 г. 
„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. 
По негово мнение 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, икономист 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. Монитор 
 
√ Bacил Beлeв: Иĸoнoмиĸaтa щe ce въpнe нa нивoтo oт 2018 г. 
Ceгa щe ce нaблюдaвa пoдoбpeниe в иĸoнoмичecĸитe пoĸaзaтeли зapaди ceзoннaтa зaeтocт, нo пpeз eceнтa oтнoвo 
щe имa пoнижeниe, ĸaзвaт иĸoнoмиcти 
Иĸoнoмиĸaтa нa Бългapия нaй-вepoятнo щe ce въpнe нaзaд ĸъм нивoтo cи oт 2018 г. Kaĸтo пo oтнoшeниe нa пpoдaжбитe нa 
ĸoмпaниитe, тaĸa и пo oтнoшeниe нa гeнepиpaния Бpyтeн вътpeшeн пpoдyĸт (БBΠ). Taĸoвa мнeниe изpaзи в интepвю зa 
Nоvа пpeдceдaтeлят нa Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия (AИKБ) Bacил Beлeв. 
„Toгaвa минимaлнaтa зaплaтa бeшe 510 лв. He ĸaзвaм, чe тя тpябвa дa ce нaмaли, нo нe e paзyмнo дa ce yвeличaвa. Toвa, 
ĸoeтo cпopeд нac тpябвa дa ce нaпpaви, e нa нaй-бeднитe дa ce вpъщa плaтeният дaнъĸ“, ĸaзa Beлeв пo пoвoд нacтoявaнeтo 
нa paбoтoдaтeлcĸитe opгaнизaции oт вчepa минимaлнaтa paбoтнa зaплaтa и ocигypитeлнитe пpaгoвe пo иĸoнoмичecĸи 
ceĸтopи дa ocтaнaт зaмpaзeни пpeз cлeдвaщaтa гoдинa. 
Πo дyмитe нa пpeдceдaтeля нa AИKБ пocлeднoтo yвeличeниe нa MPЗ e „aбcoлютнo мexaничнo“. Зa 2021 г. e плaниpaнo тя 
дa нapacнe c 40 лв. 
Cпopeд иĸoнoмиcтът oт KHCБ Любocлaв Kocтoв пpи ĸpизa тpyдът e нaй-oщeтeният. „Aĸo тpябвa дa opязвaмe няĸaĸви 
paзxoди, тo винaги ca тeзи зa тpyд. Tpи ca фaĸтopитe, ĸoитo нe пpeдпoлaгaт тaĸoвa дeйcтвиe. Ha пъpвo мяcтo e 
пoлитичecĸият – тoвa нeщo e зaлoжeнo в yпpaвлeнcĸaтa пpoгpaмa нa пpaвитeлcтвoтo в мoмeнтa. Πpeдвидeн e oт 1 янyapи 
pъcт нa минимaлнaтa paбoтнa зaплaтa. Tя вce oщe ce yпpaвлявa aдминиcтpaтивнo и нe би тpябвaлo дa я oбвъpзвaмe c 
пaзapнитe ĸoнюнĸтypи, ĸoитo ce cлyчвaт”, cмятa тoй.  
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Cпopeд нeгo иĸoнoмичecĸoтo възcтaнoвявaнe в Бългapия щe бъдe пoд фopмaтa нa бyĸвaтa W. „Ceгa щe имa пepиoд нa лeĸo 
възcтaнoвявaнe зapaди ceзoннaтa зaeтocт. Eceнтa oбaчe cитyaциятa oтнoвo щe ce влoши“, ĸaзa тoй. Πo дyмитe мy нaй-cилнo 
щe ce yceти ĸpизaтa в нaчaлoтo нa cлeдвaщaтa гoдинa. 
„Cлeд здpaвнaтa ĸpизa идвa иĸoнoмичecĸaтa, cлeд нeя oбaчe идвa coциaлнaтa. Toвa щe ce yceти нaй-cилнo в нaчaлoтo нa 
cлeдвaщaтa гoдинa. Oчaĸвa ни тeжĸa зимa“, пpeдyпpeди Любocлaв Kocтoв. 
 
Информационна агенция „Фокус“ 
 
√ Добрин Иванов, АИКБ: Очакванията са икономиката ни да се върне на нивата от 2018 година 
Ако прогнозираният спад с над 8% се реализира, в края на 2020 година нивата на икономиката ще се върнат на тези от 
2018. Това каза за предаването „Добър ден, България“ на Радио „Фокус“ Добрин Иванов, изпълнителен директор на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/. 
„Това, което се очаква, е да видим данните от третото тримесечие. Определяща ще бъде отново структурата на 
икономиката, имайки предвид, че туризмът и транспортът бяха особено засегнати. Въпреки че България е туристическа 
дестинация, прекият дял на туризма в БВП е между 4-5%, така че не очакваме сериозно влияние на спада в туризма. От 
своя страна спадът в транспорта и селското стопанство доведе до увеличаване на безработицата и намаляване на 
заетостта, което влияе върху доходите на населението и оказва въздействие върху БВП“, обясни той.  
Добрин Иванов каза още, че шосейният и железопътният транспорт бележат някакво възстановяване, но са далеч от нивата 
през 2018 година. 
 
БТВ 
 
√ АИКБ: Повишаването на минималната заплата ще влоши икономическите ни показатели 
Повишаването на минималната заплата ще влоши икономическите показатели на страната. Това каза в „Тази сутрин“ 
Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по отношение на 
това, че част от бизнеса иска замразяването й през 2021 г. 
По думите му тя е макроикономически показател и трябва да се оцени въздействието й върху икономиката.  
„Тя влияе върху нивото на заетост и темпа на икономическо развитие. От началото на тази година производителността на 
труда намалява с 4,9%, а БВП на един зает намалява с 5,6%. Имаме и забавяне на ръста на средната работна заплата. Всички 
тези икономически показатели оформят нашето становище, че увеличаването на МРЗ ще бъде непремерено и ще постави 
под риск заетостта и бързото възстановяване, което целим“, обясни Добрин Иванов. 
Той каза още, че има редица анализи, които показват, че минималната заплата пряко влияе върху безработицата. 
За повече информация вижте видеото. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Investor.bg  
 
√ Караянчева: Най-рано след два месеца започва процедурата за новата конституция 
Ние се готвим за редовни избори, а не за предсрочни, каза председателят на парламента  
Най-рано след два месеца започва процедурата за разглеждане на новата конституция. Това каза председателят на 
парламента Цвета Караянчева, цитирана от БНР. Ние се готвим за редовни избори, а не за предсрочни. ГЕРБ са печелили и 
при служебни правителства, каза още тя.  
По думите ѝ ЦИК трябва да извърши подготовката на машинното гласуване.  Експертите трябва да се произнесат за 
електронното и дистанционно гласуване, как ще се гарантира сигурността на вота, поясни още Караянчева. 
Тя обясни още, че конституцията ще бъде гледана от Велико народно събрание, ако бъде свикано такова и очаква в него 
да има подготвени експерти. 
"Няма да събираме подписи, това ще се установи с гласуване, след два месеца започва процедурата по начина на 
разглеждане на Конституцията, защото досега няма такава процедура. Ще направим среща с конституционалисти, които 
ще ни посъветват в рамките на тази седмица да можем да я гласуваме, да я приемем с колегите народни представители и 
да продължим напред в дебатите“, каза още председателят на НС. 
"Не се притеснявам за кворума в Народното събрание. В петък имахме колеги под карантина, а и петък е денят на 
опозицията", обясни Караянчева отсъствията на депутатите на 4 септември, заради които се провали заседанието. 
 
√ ЕК: България да продължава с реформите по механизма за сътрудничество и проверка 
България трябва да продължи с прилагането на реформите по механизма за сътрудничество и проверка. Това заяви 
говорителят на Европейската комисия Кристиян Виганд, цитиран от БНР. 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/izp-direktor-na-aikb-povishavaneto-na-minimalnata-zaplata-shte-vloshi-ikonomicheskite-ni-pokazateli.html
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"Ние ясно заявихме при приемането на последния доклад по механизма, че България трябва да гарантира, че ще продължи 
да прилага необходимите реформи и те са свързани именно с независимостта на съдебната система и борбата с 
корупцията. Можете да сте сигурни, че тези проблеми ще се наблюдават отблизо чрез новия механизъм за върховенството 
на закона. Така че работата трябва да продължи с българските власти в тази насока в контекста на този механизъм, 
докладът по който се очаква през следващите седмици", посочи еврокомисар Виганд. 
Въпросът бе отправен във връзка с интервю на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов за "Шпигел", в 
което той заявява, че е изпращал многократно доклади до Комисията за българското правосъдие и се оплаква от системен 
тормоз. 
Пред „Шпигел“ Лозан Панов повдигна тежки обвинения срещу правителството и Европейския съюз във връзка с 
продължаващите над 60 дена антиправителствени протестите в нашата страна. 
Важно е да припомним, че в Европейския парламент (ЕП) все повече расте броят на застъпниците на идеята парите от 
еврофондовете да могат да бъдат блокирани, ако дадена страна членка не спазва именно принципа за „върховенството 
на закона“. Ако бъде окончателно одобрено това правило за обвързване на върховенство на закона с парите от Брюксел, 
то трябва да започне да се прилага от 1 януари 2021 г.  
Механизмът за сътрудничество и проверка (МСП) беше създаден при присъединяването на България към Европейския 
съюз през 2007 г. като преходна мярка за улесняване на продължаващите усилия на България да реформира съдебната си 
система и да засили борбата с корупцията и организираната престъпност. Той представлява съвместен ангажимент на 
българската държава и на ЕС. В съответствие с решението за създаване на механизма и както беше подчертано от Съвета, 
прилагането на МСП ще приключи, когато всички показатели, приложими за България, бъдат изпълнени по задоволителен 
начин.  
През януари 2017 г. Комисията извърши цялостна оценка на напредъка, постигнат през десетте години от съществуването 
на механизма. Тази перспектива даде по-ясна представа за значителния напредък, постигнат след присъединяването, а 
Комисията успя да формулира седемнайсет препоръки, чието изпълнение би било достатъчно, за да се сложи край на 
процеса по МСП. Прекратяването на МСП ще зависи от изпълнението на тези препоръки по необратим начин и от 
условието промените да не доведат до ясен обрат в хода на напредъка. 
Оттогава Комисията извърши две оценки. В доклада от ноември 2017 г. Комисията заключи, че постигнатият напредък е 
значителен. Въпреки че Комисията все още не можеше да заключи, че някой от показателите е изпълнен в задоволителна 
степен, тя поясни, че с непрекъсната политическа ангажираност и решимост за постигане на напредък в реформите 
България би трябвало да може да изпълни оставащите препоръки по МСП в близко бъдеще. Съветът приветства 
значителните положителни стъпки, като същевременно отбеляза, че предстои още много работа. 
През ноември 2018 г. Комисията приветства напредъка към бързо прекратяване на действието на МСП и стигна до 
заключението, че първият, вторият и шестият показател могат да се считат за временно изпълнени. По отношение на 
другите три показателя, свързани с продължаващата реформа на съдебната власт и борбата с корупцията, все още бяха 
необходими допълнителни усилия, за да се осигури пълното изпълнение на препоръките от януари 2017 г. Съветът взе под 
внимание заключенията на Комисията и насърчи България да използва положителния импулс, за да консолидира  
напредъка по убедителен и необратим начин. 
В доклада от 2019 г. се разглеждат предприетите от България действия след ноември 2018 г. В него се съдържа оценката 
на Комисията на това как българските органи са подходили към 17-те препоръки. Докладът се придружава от работен 
документ на службите, който съдържа подробен анализ на Комисията въз основа на постоянния диалог между българските 
органи и службите на Комисията. 
Припомняме това, защото от средата на миналата година се заговори за отпадане на въпросния мониторинг. По принцип 
ЕК има право сама да вземе решение за премахването му, но в края на миналата година тя изпрати само препоръка за това 
до Европейския парламент (ЕП) и Съвета на ЕС. Решение все още няма, а няколко държави, включително Германия и 
Франция, не са съгласни мониторингът да отпадне. 
Новият доклад от ЕК по темета с напредъка на страната ни се очаква тази есен. 
 
√ Рекорден интерес към изложението “Алея на книгата” 
След месеците изолация над 30 български автори се срещат с читателите си по време на събитието, посочи Велизара 
Добрева от Асоциация "Българска книга"  
Интересът към “Алея на книгата” е рекорден през тази година - в събитието взеха участие почти 100 водещи български 
издатели и търговци. Това съобщи в ефира на Bloomberg TV Bulgaria Велизара Добрева, председател на управителния съвет 
на Асоциация "Българска книга". 
Тя отдаде високия интерес към събитието на месеците на изолация и проблемите в индустрията. 
По думите ѝ необходимостта от подобно изложение е двустранна - издателите искат да се срещнат лице в лице с 
читателите си, за да преценят кой избор ще е добър и подходящ за тях през следващите месеци. 
“Читателите също имат нуждата след месеците изолация да се срещнат с хората, които издават книгите”, посочи Добрева. 
Председателят на ръководството на Асоциация "Българска книга" отбеляза, че “Алея на книгата” тази година има и 
изключително богата културна програма - много по-голяма в сравнение с предходните години, в която участие ще вземат 
повече от 30 български автори, включително съвременни писатели на детска литература. 
Добрева коментира и отражението на коронакризата върху издателския бизнес в България и посочи, че пандемията не е 
довела до фалити на издателства, което отдаде донякъде на възможността за бърза адаптация от страна на сектора. 

https://www.investor.bg/evropa/334/a/es-shte-blokira-evrofondove-ako-ne-se-spazva-vyrhovenstvoto-na-zakona-296733/
https://www.investor.bg/evropa/334/a/es-shte-blokira-evrofondove-ako-ne-se-spazva-vyrhovenstvoto-na-zakona-296733/


5 

 

“За момента продажбите са с между 15 и 25% по-малко в сравнение с обичайните нива”, разкри тя, но смята, че 
има положителна тенденция с издаването на много нови заглавия, което по обясними финансови причини не се случваше 
в разгара на коронакризата. 
 
√ Брюксел одобри договорката за намаляване на част от митата между ЕС и САЩ 
Тази сделка осигурява печеливш резултат и за двете страни, като ни помага да укрепим още повече нашето 
партньорство, твърди Валдис Домбровскис  
Европейската комисия предложи на Европейския парламент регламент за намаляване на тарифите, който да донесе 
допълнително 200 милиона евро годишно при търговията между Европейският съюз и Съединените щати. 
Съгласно споразумението, постигнато през август, ЕС ще премахне митата върху някои вносни стоки от САЩ, докато 
Вашингтон ще намали митата върху определен износ от страна на европейския пазар. 
"Тази сделка осигурява печеливш резултат и за двете страни, като ни помага да укрепим още повече нашето партньорство", 
коментира споразумението изпълнителният вицепрезидент на ЕК Валдис Домбровскис. 
"Намаляването на тарифите от двете страни подобрява достъпа на нашите износители и намалява цените на вносните 
стоки. И двете са важни фактори от ключово значение в този момент на икономическа криза в резултат на коронавируса", 
допълни той. 
 
БНР 
 
√ Социалната комисия в НС обсъжда увеличение на минималното обезщетение за безработица 
Минималното обезщетение за безработица да се увеличи от 9 на 12 лева на ден от 1-и октомври - това предвижда проект 
за промени в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване, който ще обсъдят депутатите от социалната 
комисия. В дневния ред на заседанието са и три проекта за изменения в Кодекса на труда. 
Сметките сочат, че повишението на минималното обезщетение за безработица ще се отрази благоприятно на над 30 000 
души средно на месец от 1 октомври до 31 декември. 
Предвижда се също от първи октомври срока за получаването на минимално обезщетение да се удължи от 4 на 7 месеца 
за хората, придобили правото на обезщетение преди изтичането на три години от предходно упражняване на такова 
право. 
Депутатите ще обсъдят и три проекта за промени в Кодекса на труда, единият е на правителството и дава възможност на 
браншово и отраслово равнище да се договаря извънреден труд до 300 часа годишно, вместо досегашните 150. 
Другите два проекта са внесени от „Обединени и касаят празничните дни. В единият се предлага думите 24 май - Ден на 
българската просвета и култура и на славянската писменост да се заменят с 24 май - Ден на българската писменост, 
просвета и култура. 
Другият проект предвижда за официален празник да се обяви и 15 август - Успение на пресвета Богородица. 
Правната комисия в Народното събрание ще обсъди и приеме процедурните правила за условията и реда за предлагане 
на кандидати за председател на Централната избирателна комисия. 
Те включват срокове за представяне и публично оповестяване, изслушването на кандидатите в Комисията по правни 
въпроси и за избор на председател в пленарната зала. До процедурата се стигна след подадената и приета оставка на 
Стефка Стоева. Тя посочи лични мотиви за решението си, но заедно с това възрази срещу предвиденото в новото изборно 
законодателство цялостно  прехвърляне на отговорността за организирането и провеждането на машинното гласуване 
върху Централната избирателна комисия. 
Все още от партия ГЕРБ нямат обявена кандидатура за нов председател на ЦИК. 
 
√ НС ще гласува оставката на Данаил Кирилов и като депутат 
Парламентът ще гласува прекратяването на правомощията като народен представител на Данаил Кирилов. Бившият 
правосъден министър подаде оставка и като депутат. Преди да стане министър на правосъдието Кирилов беше депутат от 
ГЕРБ в три народни събрания. В продължение на пет години беше и председател на Правната комисия. 
Депутатите ще гласуват и окончателните промени в Закона за предучилищното и училищно образование, с който се 
въвежда  задължително предучилищно образование и за децата, навършили 4 години. 
 
√ Любомир Дацов: Има логика в замразяването на минималната работна заплата 
Мисля, че има логика в идеята за замразяване на минималната работна заплата, макар че почти винаги съм подкрепял 
като икономист това, което работодателите слагат на масата по простата причина, че дори най-обикновеният поглед на 
стандартните данни показва, че минималната работна заплата през годините е имала изпреварващ ръст спрямо всички 
основни икономически показатели, коментира пред БНР Любомир Дацов, бивш заместник финансов министър. 
„Ако погледнете спрямо 2010 г., когато свърши предишната криза, от 240 лв. минималната работна заплата е нараснала на 
610 – 154%. А БВП се е увеличил само със 70%. Т.е. минималната работна заплата е изпреварила два пъти това, което трябва 
да преразпределя. В същото време средната работна заплата се е увеличила  едва със 109%, също изпреварва БВП“, 
отбеляза Дацов в предаването „Нещо повече“. 
Според него минималната работна заплата не трябва да бъде компенсирана във времето, защото тя има изпреварващ ръст 
спрямо това, което се създава в страната. А и МРЗ е била базирана на старите допускания за 3% ръст на икономиката. 
„А в рамките на годината нищо чудно да имаме и между 6 и 7% спад на икономиката“, посочи експертът. 

https://bnr.bg/post/101337380/biznesat-nastoava-za-zamrazavane-na-minimalnata-rabotna-zaplata
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Икономистът подчерта, че хората не бива да се плашат с предстояща тежка криза, тъй като по този начин и се моделира 
поведението им – и заради тази уплаха спадът може да се увеличи: 
„Спрямо останалите държави в Европа ние сме по-добре в спада“. 
Дацов прогнозира трудна есен и зима, доколкото има много предизвикателства и ще трябва да поработим и с 
политическата нестабилност: „Опитите за краткосрочното решаване на проблемите допълнително ще усложнят нещата. 
Но ако натискът върху бизнеса е по-малък, той достатъчно удачно решава тези проблеми“ 
„Ако имаме работещи институции, което е трудно да се каже, нещата няма да бъдат толкова трудни, защото когато всеки 
си е на мястото, макар и трудно ще продължим напред“, смята икономистът. 
 
√ Фон дер Лайен предложи Мърейд Макгинес за еврокомисар по финансовите услуги и капиталови пазари 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи за поста еврокомисар, отговарящ за 
финансовите услуги, финансовата стабилност и Съюза на капиталовите пазари, ирландската евродепутатка от Европейската 
народна партия Мърейд Макгинес. 
Решението на фон дер Лайен идва след подадената оставка на ирландеца Фил Хоган, който беше уличен в нарушаване на 
правилата за борба с Covid-19 в родината си, след като присъства на гала вечеря. 
Кандидатите, излъчени от Ирландия за поста, бяха двама - Макгинес и Андрю Макдауъл.  След изслушването им, Фон дер 
Лайен подчерта: 
"След проведените интервюта реших да предложа на Съвета и на Европейския парламент г-жа Макгинес да бъде 
назначена на поста еврокомисар. Тя ще отговаря за финансовите услуги, финансовата стабилност и Съюза на капиталовите 
пазари. Изпълнителният заместник-председател на Комисията Валдис Домбровскис ще поеме ресора "търговия". Той ще 
остане представител на Еврокомисията в Еврогрупата, заедно с еврокомисар Паоло Джентилони. 
По-късно говорителят на Европейската комисия Ерик Мамер уточни, че дигиталното облагане остава в портфейла на 
еврокомисаря по икономиката Паоло Джентилони. Той увери, че в случая с изпълнителния заместник-председател Валдис 
Домбровскис, който отговаря за икономиката в интерес на хората, няма разширяване, а смяна на неговите пълномощия:  
"Той се разделя с портфейла си "финансови услуги" и поема "търговия". Така че става дума за размяна на ресори, а не за 
увеличаване на техния мащаб. Той остава и изпълнителен заместник-председател на Комисията. От тази гледна точка 
категорично няма промяна и той ще отговаря за икономиката като цяло". 
Очаква се за новата еврокомисарка да бъде изготвено т.нар. "писмо за отговорностите", което ще бъде оповестено в  
близките дни.  
Председателят на Комисията мотивира избора си с това, че Макгинес има значителен опит по европейските въпроси, тъй 
като е евродепутат от 2004-та година, а в момента е първи заместник-председател на Европарламента.  
"Този опит е от ключово значение за придвижването на финансовите въпроси на Общността, както и в подкрепа на 
ключовите приоритети та Комисията като зеления и дигиталния преход", подчерта фон дер Лайен. 
Валдис Домбровскис пое временно ресора на еврокомисар по търговските въпроси на ЕС след оставката на Фил Хоган. 
 
Мениджър 
 
√ Либерализацията на електроенергийния пазар в няколко стъпки 
От 1-ви октомври 2020 г. небитовите клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа – ниско напрежение, 
трябва да излязат на свободния пазар. Това е поредна стъпка от процеса на пълна либерализация на електроенергийния 
пазар, която има за цел да осигури конкуренция между доставчиците и постигане на по-добри условия за потребителите. 
Процесът ще осигури възможност на всеки клиент да сключи договор, съобразен с неговия конкретен профил на 
потребление. Министерството на енергетиката публикува важна информация във връзка с либерализацията на пазара на 
електрическа енергия.  
Какво предстои да се случи след 1-ви октомври 2020 г. на пазара на електрическа енергия?  
За битовите клиенти на пазара на електрическа енергия няма да има промяна в ситуацията и те остават на регулирани 
цени, които се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Небитовите клиенти, присъединени към 
електроразпределителна мрежа на ниско напрежение, са задължени да излязат на свободния пазар на електрическа 
енергия. 
Направените промени в Закона за енергетиката са в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2019/944 на 
Европейския парламент и Съвета от 5 юни 2019 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и 
за изменение на Директива 2012/27/ЕС, уточняват от енергийното ведомство. Ползите от въведените промени са: 
възможност за избор на доставчик на електрическа енергия, съобразен с Вашия профил на потребление; постигане на 
оптимални условия за доставка и балансиране; конкуренция между доставчиците на електрическа енергия и постигане на 
по-добри условия за потребителите.  
Важните срокове  

• В 30-дневен срок от влизането в сила на Закона за енергетиката, т.е. до 26-ти юли 2020 г. дружествата „ЧЕЗ Електро 
България” АД, „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, „Енерго-Про Продажби” АД и „ЕСП Златни пясъци” ООД , 
в качеството им на крайни снабдители на електрическа енергия изпращат  до всеки свой небитов краен клиент 
уведомление за прекратяване снабдяването с електрическа енергия от 1-ви октомври 2020 г. на обекти, 
присъединени към електроразпределителна мрежа на ниско напрежение. 

• До 26-ти юли 2020 г. дружествата „ЧЕЗ Електро България” АД, „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, „Енерго-
Про Продажби” АД и „ЕСП Златни пясъци” ООД , в качеството им на крайни снабдители на електрическа енергия 

https://bnr.bg/horizont/post/101331767
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публикуват на интернет страниците си списък с небитовите клиенти на обекти, присъединени към 
електроразпределителна мрежа на ниско напрежение, в съответната лицензионна територия. 

• До 31-ви август 2020 г. КЕВР утвърждава образец на типовия договор, с който се уреждат правата и задълженията 
на страните, условията за доставка на електрическа енергия от досегашния доставчик. 

• До 30-ти септември 2020 г. всеки небитов клиент следва да сключи договор с доставчик на електрическа енергия 
по свободно договорени цени или да остане при досегашния доставчик, в ролята му на търговец на електрическа 
енергия с типов договор. 

• Ако до 01-ви юли 2021 г. небитов клиент не е избрал доставчик на електрическа енергия по свободно договорени 
цени, ще се снабдява от досегашния си доставчик, но в качеството му на доставчик от последна инстанция.  

 В случай, че до 30-ти септември 2020 г. включително не сте сключили договор с доставчик на електрическа енергия по 
свободно договорени цени, доставката на електрическа енергия от 1-ви октомври 2020 г. ще продължи да се извършва от 
досегашния ви доставчик в качеството му на титуляр на лицензия за „търговия с електрическа енергия“.  За осъществяване 
на доставка на електрическа енергия в горепосочения случай досегашният Ви доставчик, но в качеството си на търговец, 
ще сключи типов договор с Вас. До сключването на типовия договор, дружеството като досегашен доставчик в качеството 
си на краен снабдител осигурява доставката на електрическа енергия, при условие че Вие своевременно заплащате всички 
дължими суми във връзка с доставката. Типовият договор е със срок от 1-ви октомври 2020 г. до 30-ти юни 2021 г. и се 
сключва по образец, утвърден от КЕВР.  
 

 
Снимка: Министерството на енергетиката 

 
От енергийното министерство припомнят, че договор за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени, 
може да се сключи с всеки търговски субект, който притежава лицензия за извършване на дейността“ търговия с 
електрическа енергия“. Информация за всички доставчици на електрическа енергия, във връзка с издадените им от КЕВР 
лицензии за извършване „търговия с електрическа енергия“ е налична на сайта на 
КЕВР https://portal.dker.bg/registri/litsenzii. Небитовите клиенти при избора си на доставчик по свободно договорени цени 
следва да имат предвид, че избраният от тях доставчик на електрическа енергия трябва да бъде и координатор на 
балансираща група в съответствие с Правилата за търговия на електрическа енергия. За първоначална регистрация на 
пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени с договора за доставка Вие упълномощавате доставчика да 
подаде заявление за първоначална регистрация при съответния мрежови оператор, както и да сключи от Ваше име и за 
Ваша сметка договори с мрежовия оператор и с доставчика от последна инстанция, както и да подаде заявлението за 
първоначална регистрация.  
Небитовите абонати, които до 30-ти юни 2021 г. включително, не са избрали доставчик на електрическа енергия, считано 
от 1-ви юли 2021 г. ще се снабдяват с електрическа енергия от същия доставчик, но в качеството му на доставчик от 
последна инстанция.  
Какво трябва да знаете относно дължимите плащания при сделките по свободно договорени цени? 

https://portal.dker.bg/registri/litsenzii
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• Към настоящия момент в регулираната цена на електрическата енергия, която заплаща небитовият клиент, са 
включени разходите за балансиране и цената за задължения към обществото, като във фактурата за доставената 
електрическа енергия отделно са включени и разходите за мрежови услуги.  

• При сключване на договор за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени страните сключват 
договор за комбинирани услуги, като предмет на този договор са продажбата на електрическа енергия и 
плащането на всички използвани от крайния клиент услуги в това число за мрежови услуги и за "отговорност за 
балансиране".  

• Следва да се има предвид, че при доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени, цената за 
задължения към обществото се начислява във фактурата отделно от цената на електрическата енергия. 

 В случай, че сте възложители на обществени поръчки, трябва да предприемете необходимите законови действия за 
възлагане на обществена поръчка за избор на доставчик на електрическа енергия при най-добри за Вас условия по реда 
на Закона за обществените поръчки. 
Достъп до актуална информация за офертите за доставка на електрическа енергия 
За по-пълна информираност и осигуряване на възможност за участие на пазара на електрическа енергия по свободно 
договорени цени, в срок до 31-ви декември 2020 г. КЕВР ще създаде платформа и ще определи правилата за работа с нея. 
Правилата ще бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР като оператор на платформата.  Търговците на 
електрическа енергия са длъжни да предоставят на оператора на платформата ежемесечно актуална информация за 
офертите си за крайните клиенти с очаквано годишно потребление под 100 000 kWh. Търговците на електрическа енергия 
осигуряват информация за платформата във фактурите на клиентите или в приложения към тях.  
 
√ Спад на борсите в Европа на фона на поредния кръг от преговорите за Брекзит 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха понижения в ранната търговия във вторник на фона 
на опасенията, че Обединеното кралство рискува да напусне Европейският съюз без споразумение. Негативно на пазарите 
се отразиха и поевтиняването на акциите на европейските технологични компании, които последваха разпродажбите в 
американския технологичен сектор, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 4 пункта, или 1,09%, до 363,97 пункта, след като започна сесията с ръст. 
Технологичният индекс SX8P падна с 2,53%. 
Немският бечмарк DAX отчете спад от 121,03 пункта, или 0,45%, до 5 910,63 пункта. Германският износ е нараснал с 4,7% 
през юли спрямо предходния месец, когато скочи с 14,9%. Експортът обаче остава далеч под нивата от преди пандемията. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 26,77 пункта от стойността си, или 0,45%, достигайки ниво от 
5910,63пункта.  Френският измерител CAC 40 се понижи с 67,59 пункта, или 1,34%, до 4 986,13 пункта. 
Негативно на европейските пазари се отрази тона на започнали днес осми кръг от преговорите за търговско споразумение 
между Великобритания и ЕС. Много експерти се страхуват, че тези преговори отново ще завършат без резултат, поставяйки 
голяма въпросителна върху търговия на стойност близо 1 трлн. долара. 
Анализатори от Commerzbank предупредиха срещу пълното пренебрегване на сценарии, при който преговорите се 
провалят. 
„Това е резултат от типичната затворническа дилема - от страх да не бъдат ощетени, страните в крайна сметка постигат 
споразумение, което е неблагоприятно и за двете“, коментират от банката. 
Акциите на френския енергиен гигант EDF се сринаха с 7,70%, след като той обяви, че производството му на атомна енергия 
е намаляло с 17,6% през август заради последствията от пандемията. 
Фокусът на инвеститорите отново се пренася на Уолстрийт, след като вчера финансови пазари в САЩ вчера бяха затворени 
заради Деня на труда. Основната причина е информацията, че японският конгломерат Softbank е стоял зад ралито на 
американските пазари с мащабни покупки в технологичния сектор. 
Ръст в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха повишения във вторник, 
предаде Маркетоуч. 
Инвеститорите са фокусирани върху икономическите несигурности около пандемията и надеждите за ваксина срещу 
COVID-19.   
„Търговците и инвеститорите бавно но сигурно се насочват към идеята, че разпродажбите на пазарите от миналата 
седмица са били специфични за технологичния сектор и че не представляват реална промяна в нагласите“, коментира 
Стивън Инес от AxiCorp 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 184,18 пункта, или 0,8%, до 23 274,13 пункта. Данните 
за представянето на японската икономика през второто тримесечие бяха ревизирани надолу до спад от 28,1% на годишна 
база спрямо предходните данни за свиване от 27,8%. Анализаторите очакваха спад от 28,6%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 23,83 пункта, или 0,72%, до 3 316,42 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite напредна с 8,52 пункта, или 0,38%, до 2 248,2 пункта. Хонконгският показател Hang 
Seng се повиши с 34,69 пункта, или 0,14%, до 24 624,34 пункта, като книжата на Alibaba поскъпнаха с 1,51% 
В Южна Корея бенчмаркът Kospi добави 17,69 пункта към стойността си, или 0,74%, достигайки ниво от 2 401,91 пункта. 
Австралийският индекс ASX 200 се повиши с 17,69 пункта, или 0,74%, до 2 401,91 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
спад от 4,42 пункта, или 1,02%, до 430,69 пункта. BGBX40 се понижи с 0,60 пункта, или 0,62%, до 96,73 пункта. BGTR30 изтри 
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1,55 пункта от стойността си, или 0,32%, достигайки ниво от 479,80 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,45 пункта, или 0,34%, 
до 132,81 пункта. 
 
√ Какво още може да се обърка за световната икономика? 
Възстановяването на световната икономика от рекордно ниските нива, достигнати заради пандемията от коронавирус, 
започва отново да се забавя, създавайки предпоставка за несигурен завършек на годината, пише Блумбърг. 
Притесненията са много. Настъпващата зима в северното полукълбо може да предизвика нова вълна от вируса, докато 
чакането за ваксина продължава. Държавната подкрепа за безработните и бaнĸoвитe мopaтopиyми въpxy изплaщaнeтo нa 
зaeми скоро ще изтекат. Напрежнието между САЩ и Китай може да се влоши на фона на предстоящите през ноември 
президентски избори, подкопавайки доверието в бизнеса. 
„Вече видяхме пика на възстановяването. От сега нататък инерцията ще се забавя“, коментира пред Блъмбърг Йоаким 
Фелс от at Pacific Investment Management Co. 
Правителствата са „инжектирали“ близо 20 трлн. долара в икономиката под формат на фискална и парична подкрепа в 
опит да я върнат към нормалното. 
Някои резултати определено са впечатляващи. 
В САЩ безработицата спадна рязко през август, а жилищният пазар се съживи. Оптимистично настроените експерти дават 
стабилното възстановяване на Китай за пример за посоката, в която се е насочила останалата част от света. Германия също 
представи добри данни за индустриалния сектор, а развиващите се пазари получиха подкрепа от поевтиняването на 
долара. 
Дългата битка 
Запазването на положителната инерция на в всички тези фронтове обаче няма да е никак лесно. Вероятно на политиците 
ще се наложи да удължат срока на стимулите в момент, в който някои търсят начини да ги намалят. Въпреки всичкият 
напредък, постигнат по разработването на ваксините, те най-вероятно ням да бъдат готови за масово производство в скоро 
време, което означава, че пандемията няма да бъде поставена под пълен контрол – едно от ключовите условия за 
възстановяването на бизнеса на нормалните му нива. 
На места обаче все още се наблюдава попътен вятър. На пазара на труда, например, правителствата помогнаха за 
първоначалното възстановяване (това може би беше най-лесната част). Сега на преден план е трансформацията на 
индустрията, преместването на ресурсите, и преквалифицирането на служители от сектори, които вече не са рентабилни. 
Подобно реструктуриране може да отнеме много дълго време. 
Още този месец някои от най-големите индустриални марки в света сигнализираха, че предстои съкращаване на работни 
места. 
Датската компания AP Moller-Maersk планира мащабно преструктуриране, което може да засегне хиляди работни места в 
най-голямата компания за морски превози. Ford Motor ще се раздели с около 5% от работната си ръкав САЩ, докато Unіtеd 
Аіrlіnеѕ ще съкрати 16 хил. работни места още през следващия месец. 
Има и други притеснителни сигнали 
В Китай, който успя да постави вируса под контрол преди няколко месеца, потребителите остават предпазливи в разходите 
си, докато най-големите банки в страната наскоро обявиха най-големия спад на печалбите си от повече от десетилетие на 
фона на нарастването на лошите кредити. 
Същевременно с това американските политици продължават да спорят за размера на новия пакет от стимули, от който 
зависи темпото на възстановяване на най-голямата икономика на планетата. 
„Добавянето на 1,4 млн. работни места през август бе стъпка „в правилната посока“, коментира Райън Суит от Moody’s 
Analytics. „Икономиката обаче трябва да запази темпото, а това ще бъде много трудно без фискални стимули“. 
„Нещата не изглеждат добре“ 
В Европа показателите за активност започват да отслабват, докато фабриките търсят начини да намалят разходите на фона 
на слабото търсене. Докато Франция и Германия удължиха програмите се за подкрепа на частично безработните, 
Великобритания планира да прекрати своята през октомври, което ще изложи на риск милиони работни места. 
Японският премиер Шиндзо Абе, който миналият месец обяви оставката си по здравословни причини, предупреди по 
време на пресконференция, че „зимата идва“ и че страната ще трябва да предприеме повече мерки, за да овладее вируса. 
„Данните обрисуват картина за рязко възстановяване през второто тримесечие, последвано от застой, като активността 
остава доста под нивата от преди пандемията в третото тримесечие.  Това оставя отворена вратата за ръст. Ако например 
САЩ се справяше толкова добре колкото Германия в контролиране на вируса и връщането на хората на работа, това щеше 
да е голям позитив на пазарите. За да се върнем на нивата от преди вируса е нужна ваксина“, коментира Том Орлик от 
Блумбърг. 
Освен това, фондовите пазари могат да останат разочаровани от икономическите данни през идните месеци на фона на 
намаляването на фискалната подкрепа. 
Всички резултати обаче са в сянката на пандемията, която отново набира скорост в световен мащаб. Дори и да бъде 
разработена ваксина, разпространението и в необходимия мащаб по цял свят ще отнеме време, коментира Уopиĸ 
Maĸĸибин oт Вrооkіngѕ Іnѕtіtutіоn. Според неговите модели вирусът може да струва на световната икономика около 35 
трлн. долара до 2025 г. 
„Трябва да ваксинирате голяма част от населението преди икономическите разходи да започнат да падат“, казва той. 
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В. Монитор 
 
√ Няма становища и въпроси към кандидата за член на Прокурорската колегия на ВСС 
В определения със Закона за съдебната власт срок – 04.09.2020 г., не са постъпили становища, както и въпроси от 
магистрати и юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезни дейности, към Евгени 
Иванов – прокурор във Военно-апелативна прокуратура и кандидат за член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 
съвет, съобщиха от ВСС. 
Съгласно чл. 29и, ал. 2 от ЗСВ и чл. 20, ал. 1 от Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от 
съдиите, прокурорите и следователите, срокът за предоставяне на становища и въпроси към кандидата е не по-късно от 
14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание. 
Към момента не са постъпили и заявления за регистрация на наблюдатели и застъпници в изборната процедура. 
Общото събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет ще се проведе на 19 и 26 септември 2020 
година. Право на участие в него, според Списъка на действащите прокурори по реда на чл. 29д, ал. 1 от Закона за съдебната 
власт и чл. 5 от Правилата, имат 1531 души, от които 1312 са заявили електронно гласуване. 
Общото събрание на прокурорите ще бъде излъчвано чрез интернет сайта на ВСС в раздел „Общо събрание на прокурорите 
за избор на член на ВСС - онлайн“. 
Процедурата за избор на нов член на ВСС стартира след напускането на съвета на Даниела Машева, която към момента 
заема поста заместник на главния прокурор. 
В кадровия орган има още една вакантна позиция, която също е в Прокурорската колегия. Мястото се освободи след като 
Пламена Цветанова също подаде оставката си и влезе в екипа на „обвинител №1“. Тъй като Цветанова бе избрана от 
квотата на Народното събрание за съдебен кадровик, депутатите са тези, които трябва да открият процедура за избор на 
нов член на ВСС на нейно място. 
 
√ 28-ми сме по поскъпване на жилищата 
България е на 28-мо място сред 56 страни по ръст на цените на жилищата през второто тримесечие, сочат данни на 
консултантската компания Knight Frank. Това е отстъпление с десет места спрямо първите три месеца на годината, когато 
страната ни заемаше 18-то място в индекса. 
Компанията обаче уточнява, че използва за България данни на Евростат от първото тримесечие на тази година, когато беше 
отчетен годишен ръст на цените на жилищата от 4,7%. Индексът на цените на жилищата на европейската статистическа 
служба за второто тримесечие ще бъде публикуван на 7 октомври. Националният статистически институт (НСИ) ще 
оповести индекса си за второто тримесечие на 23 септември, уточнява Investor.bg. 
За шест месеца от края на миналата година до края на второто тримесечие на 2020 г. жилищата в България са поскъпнали 
с 2,7%, а на тримесечна основа е отчетен ръст от 1,2%. Турция оглавява индекса на Knight Frank през второто тримесечие с 
ръст на цените на жилищата от 25% на годишна основа, но трябва да се отбележи, че инфлацията в страната в момента е 
около 12%. Европейски страни заемат осем от местата в топ десет през второто тримесечие, като балтийските страни и тези 
от Централна и Източна Европа се представят добре. 
Люксембург е на второ място с годишен скок на цените на жилищата от 13,9%, а третото място се заема от Литва с 
повишение от 12,4%. Жилищата са поскъпнали с двуцифрен процент и в Естония, Полша, Словакия и Украйна. А в десетката 
попадат още Чехия, Латвия и Хърватия. 
Нова Зеландия, Германия и Южна Корея, за които първоначално се смяташе, че са се справили най-ефективно с 
пандемията, регистрират смесени резултати. 
Германия все още не е обявила данните си за второто тримесечие, но Нова Зеландия отстъпва от второ на 11-о място в 
класацията между март и юни, макар че цените все пак отчитат годишен ръст от 9%. Южна Корея, където ръстът на цените 
беше анемичен от едва 0,1% през първото тримесечие, отбелязва ускоряване на годишното покачване до 1,3% между 
април и юни. 
Тези тенденции показват, че последиците от пандемията върху глобалния жилищен пазар ще зависят много от състоянието 
му преди това и срока и строгостта на блокадата и от зависимостта на страните от международното търсене, което пресъхна 
през последните месеци заради ограниченията за пътуванията, отбелязва Knight Frank. 
През второто тримесечие Хонконг, който е един от най-недостъпните жилищни пазари в света, се озовава на дъното на 
индекса на компанията с годишен спад на цените от 2,8%. 
В топ три на най-слабите са още Малта с понижение от 2,6% и Индия с 1,9%. 
Годишен спад на цените на жилищата е отчетен също във Финландия и Мароко, а в десетката на най-слабите жилищни 
пазари в света попадат още Ирландия, Испания, Чили, Сингапур и Южна Африка. 
 
Дневник  
 
√ Гласуването в САЩ ще изглежда малко по-различно 
Гласуването този ноември ще изглежда малко по-различно. Някои щати мислят дали от гледна точка на безопасността да 
организират избирателни секции на стадиони, в магазини за пазаруване без слизане от колата (т.нар. драйвтру) и дори в 
киносалони. Причината е коронавирусната пандемия и опасенията, че подадените по пощата гласове може да не 
пристигнат навреме, за да бъдат преброени. 
По време на първичните избори в щата Върмонт гласоподавателите можеха да гласуват в голяма шатра, подобна на 
използваните за брачни церемони. В Кентъки това стана на мястото, където се организира щатският панаир. Очаква се на 
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общите избори на 3 ноември в цялата страна да се гласува и в зали на НБА, част от споразумението за борба с расовото 
неравноправие, което собствениците сключиха с играчите. 
Големите спортни зали и открити пространства позволяват социално дистанциране, което помага да се предотврати 
разпространението на вируса, макар че възниква въпросът как да се предпазят хората от настинка, тъй като времето 
застудява. Възможно е обаче намаленият брой традиционни квартални избирателни секции да доведе до намаляване на 
избирателната активност. 
Очаква се изборният ден да доведе до рязък скок в изпращаните по пощата бюлетини, но някои хора може да се чувстват 
по-уверени, пускайки гласа си лично, имайки предвид опасенията от неотдавнашните забавяния на пощенските услуги 
след промени в дейността на Пощенската служба на САЩ и факта, че президентът Доналд Тръмп разпространява 
необосновани обвинения в изборни измами. Няколко щата провеждат изборите си почти изцяло по пощата, а в други 
гласуването по пощата има отдавнашни традиции. 
През юни Юта счупи рекордите по избирателна активност, въпреки че не отвори нито една избирателна секция заради 
вируса. През ноември отново ще има присъственото гласуване, но вместо, както обикновено, да се използват само 
училища, църкви и обществени сгради, служителите имат разрешение да създават избирателни секции на открито или в 
драйвтру магазини. Семейството, собственик на отбора от НБА "Юта джаз", притежава и верига от киносалони и предложи 
три от тях да се използват за избирателни секции през ноември. 
По време на първичните избори един от окръзите в предградие на Солт Лейк сити създаде избирателна секция, в която 
гласоподавателите влизаха с автомобилите си в конгресен център, за да вземат бюлетините си, попълваха ги в 
автомобилите си и след това ги пускаха на открит паркинг. Чиновникът от Дейвис каунти Къртис Кох заяви, че системата 
ще се прилага и за изборите през ноември. Чад Бербърт, 46-годишен републиканец, заяви, че наесен вероятно ще гласува 
по пощата, но се радва, че представителите на властта предлагат алтернативни методи за гласуване. 
"Мисля, че добре, че има повече варианти има за гласуване като механизми или начини, по които хората могат да упражнят 
волята си", заяви Бербърт, който живее в Лейтън, щата Юта, и работи в консултантска фирма. По-малко от 1 на сто от 
гласоподавателите в Юта избраха да гласуват присъствено през юни според представителите на изборните власти. Но в 
щатите, където гласоподавателите не са толкова свикнали с гласуването по пощата, нетрадиционните методи за 
присъствено гласуване ще предложат безопасна алтернатива, казва Чарлз Стюърт, професор по политически науки в 
Масачузетския технологичен университет. 
В Лос Анджелис стадионът на "Доджърс" ще бъде използван като център за гласуване. Това е плод от обединяването на 
усилията със създадената от ЛеБрон Джеймс организация "Повече от просто един глас", която се стреми да увеличи 
максимално избирателната активност сред чернокожите. Много чернокожи гласоподаватели - една от най-важните за 
Демократическата партия електорални групи - се опасяват от гласуването по пощата заради отдавнашния скептицизъм към 
една система, която се е опитвала да пречи на чернокожите да гласуват и безпокойството, че изпратените по пощата 
бюлетини няма да бъдат преброени. Няколко отбора, включително Милуоки Бъкс, Детройт Пистънс и Атланта Хокс, вече 
бяха предоставили стадионите си за избирателни секции преди изявлението на НБА миналата седмица. Сред използваните 
спортни зали ще бъде и Медисън скуеър гардън. 
Идеята да се използват големи помещения за избирателни секции тръгна от Кентъки, където единствената опция в Луисвил 
на първичните избори през юни беше изложбен център на територията на щатския панаир. Организаторите внимателно 
разчертаха с тебешир местата, където гласоподавателите можеха да стоят безопасно, чакайки реда си, макар че имаше 
усложнения, когато в края на деня гласоподавателите се опитваха да намерят места за паркиране. 
Във Върмонт малкия град Линкълн гласува на първичните избори през август в шатра, подобна на използваните за сватбени 
тържества, съобщи чиновничката Сали Обер. Докато чакала на открито, имала няколко неочаквани срещи с природата. 
Вдигнала от улицата паднало от дърво пиленце червеношийка, спасила и петниста сърна, заседнала в ограда. А по време 
на гласуването през шатрата на подскоци минала крастава жаба. "Беше много смешно, мило и сладко, че дивите животни 
се включваха в нашия изборен ден", заяви Обер. 
Първичните избори поставиха рекорд по избирателна активност, предимно благодарение на гласуването по пощата. 
Всички активни избиратели във Върмонт ще получат бюлетина за изборите през ноември по пощата, а щатските депутати 
разрешиха и използването на системи за гласуване на открито и в драйвтру. В Линкълн Обер отново се готви за хората, 
които искат да гласуват присъствено. Но в щат, където през ноември температурите под нулата са нещо нормално, надали 
отново ще бъде разпъната шатра. 
 
Cross.bg 
 
√ Кабинетът ще одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините  
Министрите ще проведат своето редовно заседание на 9 септември чрез видеоконферентна връзка. 
Кабинетът ще одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на 
дейности по национални програми за развитие на образованието, както и проект за изменение на решение на 
Министерския съвет от 2009 г. за определяне на управител и заместник-управител за България и предлагане на 
кандидатури за директор и заместник-директор за България в Черноморската банка за търговия и развитие. 
Очаква се министрите да решат и за допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 
г., както и за изменение и допълнение на решение на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на 
общинските пътища. 
Ще бъде приет и доклад за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2020 г. 
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√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Какъв ефект дадоха мерките за справяне с Коронакризата? Социалният министър Деница Сачева; 
- Летен туризъм по време на пандемия. Анализ на Румен Драганов; 
- Преди стартът на учебната година - готови ли са училищата в страната?; 
- Вирусът и децата - мерки за защита. Проф. Радостина Александрова; 
- Какво предстои за въглищните централи?; 
- Какво се случва на Балканите и как отеква по света? Проф. Боби Бобев, бивш посланик на Албания и Косово; 
- Успехите на Цвети Пиронкова за българския тенис; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Ще продължи ли победният поход на Цветана Пиронкова и какви са шансовете ѝ срещу Серина Уилямс? На живо 

от Пловдив и коментар в студиото; 
- На живо от „Росенец" - за кои сгради от летния сарай има издадена заповед за събаряне?; 
- Ще има ли 48-часов изборен ден и в кои секции ще се гласува машинно? В студиото депутатите Десислава 

Атанасова от ГЕРБ и Явор Божанков от БСП; 
- Как вандали счупиха люлката за деца с увреждания в Стара Загора?; 
- Начало на гроздобера - какви са традициите във Врачанско?; 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 481 млн. лв. вноски за втора пенсия "изчезнаха" в CОVID кризата; 
в. Монитор - Всеки шести работодател ще съкращава служители; 
в. Монитор - Родителските срещи през 10 минути, за да няма струпване на входа; 
в. Телеграф - Коронавирусът удължава въртенето на стрелките; 
в. Труд - БЦЖ Ваксина пази от CОVID-19; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Бизнесът не дава минималната заплата да се вдигне с 40 лв.; 
в. 24 часа - Докато разнасят бюлетините с 5 имена за лидер на БСП, единият вече се отказа; 
в. 24 часа - Миньорите спасени със заем от 55 млн. лева; 
в. 24 часа - Търсят бързо 50 млн. лв., за да няма режим на водата по морето; 
в. Монитор - До избора на председател: Заместниците управляват ЦИК на ротация; 
в. Монитор - Изловиха 1400 коли паркирани на тревата в София; 
в. Труд - Преместили депутатите в новата зала без решение на НС; 
в. Труд - Кандидати се отказват заради фалшификации; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Красен Станчев, икономист: Винаги преди избори прокуратурата разработва темата за златната концесия; 
в. 24 часа - От 1 октомври - нов бизнес за 500 млн. лв.; 
в. 24 часа - Теменужка Петкова, министър на енергетиката: Направихме прехода на бизнеса към пазара на ток максимално 
щадящ; 
в. Монитор - Валентин Николов, председател на комисията по енергетика в НС: Токът за бизнеса догодина ще струва 
колкото в Германия; 
в. Телеграф - Професор Пламен Павлов: Потомка на френски крале става съпруга на цар Борил; 
в. Труд - Доц. д-р Йордан Величков, юрист и дипломат, пред "Труд": Мандатна система ще ни спаси от диктатори; 
  
√ Предстоящи събития в страната на 9 септември 
Гърция/връх Каймак-Чалан 

- Около обяд на връх Каймак-Чалан за пета поредна година ще се проведе църковно-военен ритуал. 
***  
София 

- От 09.00 ч. ще се проведе пленарно заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 ч. чрез видеоконферентна връзка ще се проведе редовното правителствено заседание. 
- От 11.00 ч. в Пресклуба на БТА на бул .”Цариградско шосе” 49 ще се състои пресконференция на Български арт и 

фолклорен център “Нестия” и Фолклорно общество в България. 
- От 14.30 ч. в зала 3 в сградата на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по външна 

политика ще проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 142 в сградата на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по въпросите 

на децата, младежта и спорта ще проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 134 в сградата на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по бюджет и 

финанси ще проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 232 в сградата на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по вътрешна 

сигурност и обществен ред ще проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 130 в сградата на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по земеделието 

и храните ще проведе заседание. 
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- От 15.00 ч. в зала 130 в сградата на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по 
здравеопазването ще проведе заседание. 

- От 15.00 ч. Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще проведе онлайн, през 
платформата „WebEx“, обучение за журналисти на тема „Регионалното и териториалното развитие в България за 
периода 2021-2027“. 

- От 16.00 ч. в галерия Monev Contemporary (ъгъла на ул. 6-ти септември и ул. Иван Вазов - сградата на бившето 
Военно издателство) ще бъде открит мултимедийният проект на американския художник Браян Дейли „WORDS“ 
(„Думи“). 

- От 18.00 ч. на Алеята на книгата ще се състои церемония по награждаването на носителят на наградата "Евтим 
Евтимов" Маргарита Петкова. 

***  
Бургас 

- От 18.00 часа в Дома на писателя на ул. „Вола“ 1 ще започне Моноспектакъл на Валентин Дишев по неговата книга 
с поезия "Янос". 

- От 20.30 часа в „Кардамон“ на ул. „Алеко Богориди“ 27 ще започне салса парти под открито небе. Събитието е част 
от програмата на общинската инициатива „БулевАрт“. 

***  
Велико Търново 

- От 19.00 ч. на Спортен комплекс „Ивайло“ ще се проведат масови тренировки на стадиона. 
- От 20.00 ч. на Летния театър ще се проведе оперета „Българи от старо време“. 

***  
Кърджали/Перперикон 

- От 10.00 ч. на античния средновековен комплекс „Перперикон“ археологът проф. Николай Овчаров ще представи 
резултатите от археологическата кампания „Перперикон“ 2020. 

***  
Стара Загора 

- От 14.00 ч. в Музей „Литературна Стара Загора“ ще се проведат занимания за деца. 
***  
Търговище 

- От 10.00 до 11.30 ч. в Детски отдел при читалище село Пробуда ще се проведат занятия по програма „Библиотека 
на играчките“. 

- От 11.00 ч., на живо във „Фейсбук“ страницата на кмета д-р Дарин Димитров ще бъде проведена виртуална 
приемна. 

***  
Шумен 

- От 14.00 ч. в зала 203 на Община Шумен ще се проведе заседание на временната комисия за нов Правилник за 
организацията и дейността на обществения посредник на територията на общината. 

***  
Ямбол 

- От 17.30 ч. в голямата зала на Общината ще се проведе публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на 
бюджета 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

