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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКА НАМЕСА В БИЗНЕСА! 
И незрящите в България виждат как политическото напрежение в страната нараства всеки ден. Преобладаващо е 
мнението, че развитието на България в последните години не се осъществява с необходимите темпове и дистанцията 
спрямо другите страни в преход в ЕС се увеличава. Основни вътрешни задържащи фактори са:  
• Проблемна бизнес среда, особено по отношение на малкия и среден бизнес, където се трудят близо ¾ от наетите 
и който създава над 2/3 от брутната добавена стойност. Мерките, съгласувани с правителството в рамките на тристранния 
диалог, или се изпълняват мудно и половинчато, или както е в мнозинството от случаите - изобщо не се изпълняват; 
• Недостатъчна прозрачност и контрол върху обществените поръчки. Усещането е, че те са лобистко-партизирани и 
се използват политически за захранване на поредица от „обръчи“; 
• Корупцията се усеща повсеместно и ежедневно; 
• Електронното управлението закъснява отчайващо; 
• Ключовите за всяко производство енергоносители се ценообразуват по непазарен, лобистки, национално-
предателски начин; 
• Качеството на законодателството и законотворчеството е ниско, а приложението на законите е избирателно. 
Списъкът може значително да се продължи, но най-обезпокоителното е, че все по-често в него се включват и нови 
злокобни практики:  
• Рекет през държавната машина с цел отнемане на бизнес; 
• Сплашване чрез законоохранителните структури с цел политическо послушание. 
Расте  усещането за липса на правова държава и сигурност на частната собственост. Повод за това дават не само известните 
от медиите случаи, в т. ч. „Хиполенд“, а и законопроекти като този за заграбване на "спящите акции" и чрез тях - заграбване 
на "будните предприятия", или нововъведенията в Наредба Н-18, чрез които определени лица биха получили достъп в 
реално време (чрез информационните системи на предприятията) до ноу-хау, всички технологични и търговски тайни на 
частни предприятия, без никаква полза за фиска, съпроводено с огромни ненужни разходи за бизнеса, и поставяйки с 
непрецизни дефиниции всички в ситуация "винаги виновен" и т.н., и т.н.  
Това са причините за незадоволителния размер на инвестициите през последните  години (потвърждава се и от данните 
на НСИ за разходите за придобиване на ДМА, както и от данните на БНБ за ПЧИ в България).  Връзката е пряка - липсата на 
върховенство на правото и сигурност за собствеността, лошото регулиране и корупцията водят до ниско равнище на 
инвестициите и оттам - до по-ниски ръстове на БВП и жизненото равнище и увеличаване на разликата (изоставане) спрямо 
другите бивши соцстрани. И в материален, и в духовен план. 
Истината трябва да се каже на висок глас - при такива условия за работа значима част от българския бизнес напуска 
страната така, както направи и значима част от населението. Да, производствените разходи в ЕС и САЩ са по-високи, но 
законността е гарантирана. Така България отново губи - и данъци, и предприемачески талант, и бъдеще.  
Бизнесът и всички негови представители, служители и работници имат равни и неотменими граждански права и 
отговорности, включително правото на протест и задължението за опазване на социалния мир. Каквато и да била намеса 
в бизнеса от страна на държавни и правоохранителни органи по повод свободната воля за политически избор и 
политическо действие на собственици или служители е престъпление, което следва да се разследва и наказва. За пълнота 
следва да добавим - в България се съгласихме преди 30 години, че трябва да приключим с партийното строителство по 
месторабота, което означава не само да няма партийни организации по месторабота, но и да няма контролиран вот, както 
и забрани за протести или принудително извеждане на протест на наетите работници. В предприятията се работи. 
Гражданско и партийно действие се прави извън предприятията, съответно държавните органи нямат място в 
предприятията по повод на политически изяви на свързани с тях лица. 
 
√ ЕКСПОРТЕН ХЪБ БЪЛГАРИЯ Е С НОВ САЙТ 
Експортен хъб България представя своя нов сайт, съдържащ актуална информация за инициативата, която беше създадена 
от 16 български публични и частни организации в подкрепа на бизнес. 
На www.exporthub.bg всички заинтересовани могат да открият информация за предстоящите събития, организирани в 
рамките на ЕХБ, за инициативите с международен характер и експортна насоченост от партньорите на инициативата, 

http://www.exporthub.bg/
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анализи за състоянието на МСП в България, международни изследвания на световните пазари, двустранни търговски 
споразумения, новини и полезни връзки. 
Предстои да бъде обявена и предстоящата обучителна програма за развитие на експортния потенциал на българските 
предприятия, през която ще преминат 15 предварително избрани компании. 
Експортен хъб България бе учреден на 02.12.2019 г. в София Тех Парк чрез подписване на споразумение между 12 
учредители. През месец февруари 2020 г. беше подписан анекс за присъединяването на 4 други организации към 
партньорите на инициативата, всеки от които ще работи за насърчаването на експортната дейност в България чрез своята 
експертиза. 
Учредителите на инициативата са следните организации: 

▪ Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – инициатор 
▪ София Тех Парк – домакин 
▪ Българска агенция за експортно застраховане 
▪ Асоциация на индустриалния капитал в България 
▪ Българска стопанска камара 
▪ Българска търговско-промишлена палата 
▪ Конфедерация на работодателите и индустриалците в България 
▪ Висше училище по застраховане и финанси 
▪ Институт по икономическа политика 
▪ Клийнтех България 
▪ М3 Къмюникейшънс Груп 
▪ Българска консултантска организация 
▪ Българската стартъп асоциация (BESCO 
▪ Професионална асоциация по роботика и автоматизация 
▪ БРАИТ (старо наименование Асоциация на бизнес клъстерите) 
▪ Софтуерен университет 

Може да последвате Експортен хъб България и в социалните мрежи: Facebook LinkedIn  YouTube  
 
БНТ 
 
√ Социалното министерство предлага 650 лв. минимална заплата от догодина 
Минималното възнаграждение през 2021 г. ще бъде по-високо. Идеята е да се увеличи с 40 лева. Така ще бъде изпълнена 
прогнозата на правителството за минимална заплата от 650 лева през следващата година. Ако предложението бъде 
прието, около 450 000 души, които работят на минимална заплата, ще получат увеличение. 
Работодатели обаче, са на друго мнение- от Асоциацията на индустриалния капитал предлагат минималната заплата да не 
се увеличава догодина заради влошените икономически показатели след COVID епидемията. 
Виолета работи в шивашки цех. Заплатата й се увеличава всяка година с ръста на минималната. 
Виолета Гьошева: Вдигат заплатата минималната пълним хазната, а за нас нищо. Нека ги вдигнат с тези 40 лева, но да не 
вдигат осигуровките. 
От КНСБ предлагат промени в законодателството. Идеята - да има данъчни облекчения за хората от нискодоходните групи. 
Любен Томев - Институт за социални и синдикални изследвания, КНСБ: Необлагаем минимум върху размера до МРЗ. 
Това би имало по съществен ефект. 
От КНСБ подкрепят идеята за увеличаване на минималната работна заплата догодина. 
Любен Томев - Институт за социални и синдикални изследвания, КНСБ: Ние считаме, че увеличението на МРЗ ще даде 
един положителен ефект върху потреблението. 
В последните месеци са отчетени дефлация и спад на икономиката. За това бизнесът е против увеличението на 
минималната заплата догодина. 
Пенка Ушагелова - управител на шивашки цех: Всяко увеличение на заплатите за нас ще е допълнителна трудност да 
оцелеем. 
Добрин Иванов - Асоциация на индустриалния капитал в България: Служебно правителството ще увеличи допълнително 
разходите за труд. Които ще влошат допълнително икономическото състояние на търговските дружества. Може да 
предизвикат съкращаване на работни места. 
Социалният министър прогнозира че през следващата година България ще се възстановява от икономическата криза. 
Деница Сачева- министър на труда и социалната политика: И в етап на възстановяване трябва да търсим както начина 
да запазим заетостта, така и да повишим доходите. Добре знаете, че минималната работна заплата в България е може би 
най-ниската в ЕС. 
Дали и с колко ще се увеличи минималната работна заплата догодина ще стане ясно в хода на бюджетната процедура. 
 
Маnager.bg 
 
√ Бизнесът vs. синдикатите относно замразяването на минималната заплата 
Минималната работна заплата в страната трябва да се вдигне с 40 лева от 1 януари догодина. Работодателите вчера 
обявиха, че не са съгласни с мотива, че пандемията и свързаната с нея безработица свиват печалбите и парите за 

https://www.facebook.com/Export-Hub-Bulgaria-109769574124382/?ref=page_internal
https://www.linkedin.com/showcase/export-hub-bulgaria/
https://www.youtube.com/channel/UCERGtd1nb-6xyAcY2wouovA?view_as=subscriber
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инвестиции. Ето защо бизнесът иска минималната заплата да бъде замразена. Според синдикатите обаче са против и 
твърдят, че ще се борят за запазването на графика за увеличаването на минималната заплата.  
"Повишаването на минималната работна заплата ще влоши икономическите показатели на страната. 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 минималната работна заплата ще бъде непремерено и ще постави под 
риска заетостта и бързото възстановяване, което целим", обясни в ефира на bTV изпълнителният директор на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов. Той каза още, че има редица анализи, които показват, че 
минималната заплата пряко влияе на безработицата. 
Икономистът от КТ „Подкрепа“ Ваня Григорова бе категорична, че няма нито един анализ за влиянието на минималната 
заплата върху безработицата. Дори напротив – с увеличаването й се увеличавала и заетостта. 
"На 4 септември НСИ публикува данни за производителността на труда през второто тримесечие на тази година, които 
сочат, че тя се увеличава. 
БВП на един зает за отработен час към момента е 20 лв., а за първото тримесечие е бил 18 лв. Това въобще не е аргумент 
за замразяването на минималната работна заплата. И към момента минималната работна заплата се различава драстично 
от производителността на труда, от необходимите средства за живот на един работник. В този смисъл този плавен график 
за увеличаването й беше минималното, което трябваше да се направи, така че да започнем да настигаме минималните 
заплати в ЕС. Не можем да си позволим за пореден път да я замразим. 75% от заплатите в страната са до 1000 лв. бруто. 
Тоест огромна час от тях са на нивото на минималната работна заплата. Ако я замразим, замразяваме заплатите въобще", 
на мнение е Ваня Григорова. И обяви, че от КТ "Подкрепа" ще се борят за запазването на графика за увеличаването на 
минималната работна заплата.  
"Ако искаме да станем първенци по минимална работна заплата, може да я направим 2600 евро, каквато е в Люксембург. 
Какво обаче ще се получи тогава – заетостта ще спадне с 80%, ще имаме сива икономика в трудовите отношения и спад на 
БВП със 70%", изчисли Добрин Иванов. Според него се размива границата между нискоквалифицираната работа, 
средноквалифицираната и висококвалифицираната, защото всички получават еднакво възнаграждение.  

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНР 
 
√ Кабинетът одобри доклад за състоянието на държавната хазна 
Намаляващи данъчни приходи и излишък от един милиард и 600 милиона лева - това е равносметката за състоянието на 
хазната към края на юни, одобрено от правителството на редовното му заседание в сряда. Въпреки че Министерството на 
финансите вече оповести дори прогнози за август, данните за полугодието са ключови за бъдеща  актуализация на 
бюджета. 
В правителственото решение, с което се одобрява докладът на финансовото министерство, са посочени единствено вече 
известни и стари данни. 
По прогнози на ведомството на Кирил Ананиев към август по консолидираната фискална програма ще има излишък от 
милиард и половина, но на месечна база се очаква дефицит от 190 милиона лева. 
Решението на правителството обаче е свързано със състоянието на Хазната към юни, където има излишък от 1,6 млрд. По 
принцип одобряването на докладите на състоянието на фиска на правителствено заседание вървят няколко месеца след 
окончателното им публикуване. 
Резултатите към полугодието обаче са важни, тъй като не еднократно и премиерът Бойко Борисов, и министри от кабинета 
са казвали, че на база на тях ще бъде взето решение за нова актуализация на тазгодишния бюджет. 
Държавният бюджет бе актуализиран два пъти, а в ресорната комисия по-късно ще се гледат промени в бюджетите на 
Държавното обществено осигуряване и Здравната каса. 
С 3,6 на сто намаляват данъчните постъпления за полугодието спрямо същия период година по-рано, става ясно от 
решението на правителството. Данните са към края на юни, което означава, че намалените ставки от 20 на 9 на сто за 
определени сектори все още не са влезли в сила. 
Това се случи поетапно - от юли и от август, а прогнозите на Финансовото министерство за състоянието на фиска към края 
на осмия месец показват, че излишъкът ще се стопи до милиард и половина, а за самият осми месец на годината ще бъде 
отбелязан дефицит от 190 милиона лева. 
В доклада за полугодието няма разбивка какви са постъпленията от отделните данъци, но е опоменато, че има свиване от 
приходите от всички основни налози. При разходите повечето анализатори очакват те да бъдат по-големи, тъй като би 
трябвало да се подпомагат бизнеса и физическите лица. 
Фактът, че Хазната все още е на излишък е ясно доказателство, че това не се прави в достатъчна степен, категорични са 
анализаторите. 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/izp-direktor-na-aikb-povishavaneto-na-minimalnata-zaplata-shte-vloshi-ikonomicheskite-ni-pokazateli.html
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От 1-ви октомври се очаква новият дизайн на мярката 60 към 40. Освен това след ратификацията на споразумението 
"Шуър" (SURE), не е ясно дали страната ни ще успее да се възползва от възможността за заем от 500 милиона лева от него. 
Също така дори да се стигне до подобен кредит, това не изключва поемането на още дълг, смятат анализатори. Засега 
последваща актуализация на Държавния бюджет не е коментирана в детайли, но още при първата актуализация през 
пролетта лимитът за нов държавен дълг бе увеличен до 10 милиарда лева. 
Нееднократно от правителството са подчертавали, че засега необходимост от теглене на нови външни задължения от 
финансовите пазари няма, но всичко зависи от развоя на пандемията, от Covid-19. 
 
√ Комисията по здравеопазване прие актуализация на бюджета на НЗОК за 2020 г. 
Комисията по здравеопазване в парламента прие на извънредно заседание актуализация на бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса за 2020 г. 
Депутатите гласуваха на първо четене проекта и го приеха със 17 гласа "за". 
Промяната предвижда Здравната каса да може да заплати дейност за минали периоди, която е отчитана от болниците като 
надлимитна дейност. 
Неразплатените суми за 2015 година са близо 50 милиона лева, а за 2016-а - около 26 милиона лева, посочи управителят 
на Националната здравноосигурителна каса проф. Петко Салчев: 
"С проекта на закон за допълнение и изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса ще се 
даде правно основание при неусвояване на бюджетните средства за 2020 година за болнична помощ, същите да бъдат 
използвани за плащане към изпълнителите на болнична помощ за минал период, които НЗОК е установила по съответния 
ред". 
Към момента няма законова възможност Националната здравноосигурителна каса да заплаща надлимитна дейност за 
минали периоди. Болниците се нуждаят от тези средства, каза председателят на Комисията Даниела Дариткова: 
"Лечебните заведения за болнична помощ в условията на епидемията от коронавирус наистина понасят най-голямата 
тежест. В ситуацията на пандемия те изпитват трудности по изпълнението на всички дейности и е силно ограничена 
дейността им. Затова тези средства, които допълнително ще подпомогнат болничните бюджети, са им наистина много 
необходими". 
В момента се извършват проверки в болниците, които ще приключат до 15 октомври. 
Всички присъстващи депутати от здравната комисия подкрепиха законопроекта. Доц. Георги Йорданов от БСП: 
"Възможно ли е да има въобще лимит и въпросът е, защото сега гледаме две години - 2015-а и 2016-а, какво става след 
2017-а, 2018-а и 2019-а?" 
Надлимитни дейности има в големите болници, заяви Калин Поповски от "Обединените патриоти" : 
"Този ход е абсолютно правилен и навременен в ситуацията, в която сме в моменти. Годината е особена, на световна 
пандемия, което все пак допринесе за някаква икономия към Бюджета 2020-а". 
Стъпката към заплащане на надлимитна дейност е правилна и според Нигер Джафер от ДПС: 
"Ще подкрепим направеното предложение не за друго, а за да покажем на работещите в системата на болниците, че това 
е правилното действие. Те бяха прави, когато настояваха затова, защото хората, които са заработили тази дейност, имат 
право да получат възнаграждение за това". 
 
√ Парламентът ще гласува отпускането на четири държавни парични награди 
Парламентът ще гласува отпускането на четири държавни парични награди за особени заслуги към българската държава 
и нацията. 
Те ще бъдат дарени на илюзиониста Антраник Шаварш Арабаджиян (Астор) - „Доктор хонорис кауза“ на магичните науки 
на БАН, на  Димитър Коруджиев - писател, културен деятел и общественик, на поета Ивайло Балабанов и на Янко 
Миладинов - композитор, аранжор, изпълнител и диригент. 
Депутатите ще гласуват и законопроект за оттегляне на резервата, направена от Република България от Конвенцията за 
статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 година. 
Законопроектът цели прецизиране и актуализиране на законодателството в областта по предоставяне на статут на лица 
без гражданство в Република България, като неговото приемане не води до необходимост от осигуряване на допълнителни 
финансови средства. 
 
√ Три университета обединяват образователните си програми 
Стопанската академия в Свищов, Икономическият университет във Варна и Университетът за национално и световно 
стопанство в София обединяват образователните си програми и създават три клъстера в различните икономически 
направления. 
Водещите преподаватели в трите икономически университета ще провеждат занятията на студентите. Ще се работи по 
общи проекти и програми. 
Варненският икономически университет е водещ в направлението "Маркетинг и предприемачество". 
УНСС ще ръководи клъстера по финанси и счетоводство. 
Стопанската академия в Свищов, която е единственият български ВУЗ и един от шестте в Европа със сертифицирана от 
Европейската комисия програма по митнически контрол, ще е водещият университет в това направление. 
Целта е повишаване качеството на образованието, посочи ректорът на Стопанската академия проф. Марияна Божинова: 
"Капсулирането, тази самодостатъчност, не води до нищо добро и затова с тия политики ние сме стимулирани, мотивирани 
сме да споделяме ресурси". 
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√ Постигнато е съгласие по позицията на Съвета за бюджета на ЕС за 2021 година  
Посланиците на страните членки на ЕС постигнаха съгласие по позицията на Съвета за бюджета на ЕС за 2021-ва година. В 
него са заложени 162,9 млрд. евро поети ангажименти и 164,8 млрд. плащания. 
Това е първият годишен бюджет в рамките на дългосрочния за периода 2021 - 2027 година. 
Прави впечатление заложеното сериозно увеличение на средствата за кохезия и ценности и икономическа, социална и 
териториална кохезия - с 1 трилион евро повече за ангажименти и над 3 трилиона евро за плащания. 
Очаква се Съветът да одобри официално позицията си в края ва септември и да я представи на Европейския парламент на 
9 октомври. 
Европейският парламент трябва да се произнесе по поправките до 9-и ноември. 
 
Investor.bg  
 
√ Кабинетът създава Държавна агенция за научни изследвания и иновации 
До два месеца трябва да бъде приет Устройствен правилник на новата структура 
Правителството одобри постановление, с което създава Държавна агенция за научни изследвания и иновации като 
специализиран орган към Министерския съвет. 
Новият държавен орган ще разработва и изпълнява политиката по научни изследвания, иновации и трансфер на 
технологии в България. 
В срок от два месеца правителството трябва да приеме и Устройствен правилник на новата структура, съобщават от 
пресслужбата на кабинета. 
Очаква се Държавната агенция да обедини и концентрира усилията на българските институции в области като приложни 
научни изследвания, подкрепа на иновации и иновационната инфраструктура, взаимодействие между наука и реален 
сектор.  
Създаването на Държавна агенция за изследвания и иновации беше предложено през юли с идеята да играе ролята на 
специализиран орган, подчинен на Министерския съвет, ръководещ и изпълняващ държавната политика в областта на 
изследвания, иновациите и технологиите. 
По същество това е нова политика, която си поставя за цел максимална ефективност на дейностите в трите области чрез  
тяхното допълване в полза на трансформацията на българската икономика в такава, основана на знанието, иновациите и 
технологиите. Тази политика не е чисто научна и не е чисто икономическа, и заради това трудно би могла да бъде 
ефективно изпълнявана от две или повече ведомства едновременно според мотивите за създаването й. 
Предметът на работа на новата държавната агенция ще е обособена политика, несъвпадаща с правомощията на 
министерство, съгласно изискванията на Закона за администрацията. Политиката по изследвания, иновации и технологии 
включва приложни научни дейности, стимулиране на иновациите, на трансфера на технологии, на внедряването на 
научните постижения в реалния сектор, развитието на иновационна инфраструктура, насърчаването на органичното 
взаимодействие между научни звена и икономически оператори – не само в сферата на природните и на социалните 
науки, но и на цели сфери от обществения живот, посочва се още в текстовете.  
В документа се посочват слабостите в държавната политика в областта на иновациите и научните изследвания, като се 
цитират данните за страната по отношение на развитието на иновациите и научната и развойна дейност в последното 
издание на Innovation Scoreboard за 2019 г. То нарежда България на 27-мо място от 28 държави членки на ЕС (изследването 
обхваща и Великобритания преди Brexit - б.ред.) с равнище на ефективност под 50% от средното за Съюза. 
Препоръка за изграждането на такова звено има още от 2015 г. от страна на Главна дирекция "Научни изследвания и 
иновации" на Европейската комисия, посочва се още в проекта. 
 
√ Общинските училища ще получат над 4 млн. лева за развитие на образованието 
Допълнителните пари са за проекти за социализация на учениците, за модернизиране на материално-техническата 
база 
Министерският съвет одобри допълнителни трансфери за над 4,3 млн. лева, които ще бъдат разпределени по бюджетите 
на общините, за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието. 
Над 2,1 млн. лева ще бъдат предоставени по Национална програма (НП) Осигуряване на съвременна образователна 
среда”, а 722 хил. лева са предвидени за финансиране на 17 общински професионални гимназии и средни училища за 
модернизиране на материално-техническата им база, съобщи правителственият пресцентър. 
Целта на инвестициите е учениците да имат възможност да работят с най-новото техническо оборудване и да придобиват 
професионални компетентности в реални трудови условия. 
По втория модул за „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” 81 общински училища ще получат сумата от близо 
758 хил. лева за оборудване и обзавеждане на стаи за дейности по интереси, осигуряване на консумативи и материали за 
работа в часовете, доставяне на книги и игри за работата на децата и учениците. Максималната стойност на всеки проект 
ще е 10 хил. лева. 
По модул 3 - „Библиотеките като образователна среда”, с 699 хил. лева ще бъдат финансирани проектите на 130 общински 
училища, като със средствата ще бъдат закупени книги в съответствие с интересите на учениците и ще се изграждат кътове 
за четене. 
Над 483 хил. бева се предоставят по НП „Успяваме заедно“. 
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По модул „Хубаво е в детската градина” с 311 хил. лева за 159 детски градини ще бъдат закупени книги за методическа 
подкрепа на учителите, книги и играчки за децата, материали за обогатяване на средата, средства за закупуване на 
материали и консумативи за изпълнение на проектните дейности, възнаграждения на педагогически специалисти. 
По модул „Иновативна детска градина” се предоставят допълнително над 158 хил. лева за финансиране на одобрените 
проекти на 46 детски градини. Те ще имат възможност да наемат допълнително педагогически специалисти за провеждане 
на дейности, които са извън професионалните компетентности на учителите в детската градина. 
По модул „Обединени за качествено предучилищно образование” с 13 хил. лева ще се създават обединения (клъстери) от 
институции в системата на предучилищното и училищното образование. 
С 493 хил. лв. по НП „Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот“ класните ръководители в 
176 общински училища ще получават допълнителни възнаграждения за допълнителна работа за привличане на родители 
в училищния живот и социализация на учениците в училищна среда, както и ежедневното им присъствие в училище, за 
закупуване на материали и книги, които да подпомагат работата на учителите. 
По НП „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно 
развитие“ ще постъпят допълнително 1,2 млн. лева. 
С 1,1 млн. лева 47 центрове за подкрепа на личностно развитие и три астрономически обсерватории ще бъдат оборудвани 
с нови кабинети за работа по избраните от тях направления - наука, технология, изкуства, спорт, зали за проектиране на 
изкуствено звездно небе. 
По втория модул от програмата 12 ученически общежития ще получат средства в размер на 97,3 хил. лева за обзавеждане 
и оборудване на стаи за занимания по интереси. 
По модул „Кариерно ориентиране и консултиране на учениците чрез съвместни дейности“ шест центъра за подкрепа на 
личностно развитие ще получат близо 27 хил. лева за организиране на училищни форуми и ученически проучвания и 
представяне на професии. 
 
√ МВФ: Кризата с коронавируса няма да приключи без ваксина 
Възстановяването остава много нестабилно и неравномерно в отделните региони и сектори, посочват Кристалина 
Георгиева и Гита Гопинат  
Международният валутен фонд (МВФ) предупреди в сряда, че коронавирусната криза "далеч не е приключила" и подчерта 
необходимостта от многостранно сътрудничество, за да се осигурят адекватни доставки след разработването на ваксина 
срещу Covid-19.  
В публикация в списание Foreign Policy, управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева и главният икономист Гита 
Гопинат заявяват, че продължаващото икономическо възстановяване от кризата е резултат от бързото прилагане и 
безпрецедентният мащаб на държавната подкрепа и на подкрепата от страна на централните банки, но ще са необходими 
повече усилия в тази посока. 
Според тях световната икономика дава признаци за напредък от тежкия спад, причинен от пандемията, но пълно 
възстановяване е "малко вероятно" без ваксина срещу Covid-19. 
"Възстановяването остава много нестабилно и неравномерно в отделните региони и сектори. За да се гарантира, че 
възстановяването ще продължи, от съществено значение е подкрепата да не се оттегля преждевременно", пишат те в 
съвместната публикация. 
Те подчертават, че правителствата трябва да продължат да подкрепят работниците и предприятията, тъй като 
безпрецедентната криза може да доведе до вълна от банкрути и загуба на работни места. Въпреки резкият скок в 
производството, потреблението и заетостта заради облекчаването на ограничителните мерки, кризата далеч не е 
приключила, предупреждават още те. 
Двете видни представителки на МВФ също така подчертават значението на "справедливото разпространение на ваксини" 
за равномерното подобряване на икономиката в световен мащаб. 
МВФ изчислява, че общите разходи за кризата ще достигнат 12 трилиона долара до края на 2021 г., като страните с ниски 
доходи вероятно ще се нуждаят от постоянна подкрепа. 
Фондът предостави спешно финансиране на 75 държави, включително 47 държави с ниски доходи, и заяви, че е готов да 
предостави допълнителна подкрепа на по-широк кръг от страни със средни доходи. 
 
БНТ 
 
√ Екоминистърът: Водата в язовир "Камчия" ще стигне за около 10-12 месеца  
В язовир "Камчия" в момента има 50 940 000 кубика вода. Това ще стигне за 7 месеца, ако се харчи при сегашните 
темпове. През зимата разходът е по-малък, което означава за около 10-12 месеца. Това заяви в студиото на "Още от 
деня" министърът на екологията Емил Димитров. По думите му до десетия месец трябва да се намери решение. 
"Проблем с водата за Варна няма - тя ще си вземе от Девня, но за Бургас има, ако я източим за Варна", поясни министърът 
на околната среда и водите и подчерта че се работи по няколко варианта за решаване на проблемите. 
В национален план за питейно битови нужди в момента имаме 67,4 % вода - никога не се е случвало септември да имаме 
толкова много вода, каза още той. За напояване има 35,4%, но някои от язовирите са празни, защото трета или четвърта 
година не вали. За енергетика имаме 70%, заяви Димитров. 
"Всички искат пари и искат през медиите да ги получат, дават пресконференции и за всички проблеми изведнъж е виновен 
министърът на околната среда и водите", така реагира екоминистърът на обвиненията на кмета на Русе, че не помага за 
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решаване на проблема с мръсния въздух в града и е отказал помощ за изграждане на пречиствателна станция. И заяви, че 
имат ограничени средства, не могат да дадат на всеки кмет колкото иска. 
"Не може през медиите всеки да изнудва и да иска. Гражданите на Русе си имат кмет. Кметът на Русе си има достатъчно 
голям бюджет - ми да отдели, да купи и да сложи. Аз във войни между кмет и бизнес, харесване, предизборна кампания 
не искам да заставам", категоричен Димитров. 
Много са проблемите - пестициди, замърсяващите комини, състоянието на язовирите, парковете, плажовете и ако може 
веднага да се решат, а 40 години кой е чакал, зададе въпрос екоминистърът. 
И подчерта, че проблемът с пестицидите е от 40 години - през това време не е изнесен един тон, а са закопавани в земята 
и тровят природата. За последните 2 години са изнесени веднъж 3 700 т и сега около 1 100 т. Поясни, че те са описани, но 
непрекъснато намират места, където са закопани тайно и не са казали за тях от страх. Не са съхранявани както е редно, а 
за заровени в земята. 
"Имаме спешни 100 тона в хранилища, които прокуратурата ни разпореди по най-бързия начин да бъдат изнесени, за да 
не застрашават живота и здравето на хората. Но това е организация - камиони, бидони, хора, с дрехи, технологично 
време...", заяви министър Димитров и отново подчерта, че решението за закопаване е от 1982 г. и не е ясно къде са. 
Ще бъдат изнесени около 1100 т в чужбина от най-опасните, защото има и такива, които се съхраняват при добри условия. 
"Проблемът не е с тези 1000, които ще изчистим, а с тези 5000, които ще останат приблизително, и всички стоящи зад тях - 
кметове, областни управители", каза Емил Димитров. 
 
√ Захариева: Трябва да има единни правила за свободно придвижване между държавите, за да не допуснем отново 
затваряне на граници  
В предаването "Светът и ние" по БНТ външният министър Екатерина Захариева подчерта, че страната ни настоява за 
изработване на единни критерии на държавите за пътуванията по света, за да не се затварят граници или да се въвежда 
карантина от днес за утре. Тя призова българските граждани, които се готвят да пътуват зад граница, да следят редовно 
информацията за мерките, предприемани от отделните страни, на сайта на Министерството на външните работи. 
"Имаме интерактивна карта, с която сме се опитали по-лесно гражданите да получава информация, защото тя се променя", 
каза Захариева. 
Външният ни министър припомни инициативата на България за необходимостта от единни правила, за да не се допусне 
ситуацията от март, когато хората чакаха по границите и тези трудности в придвижването се отразиха и на икономиката. 
"Данните за икономиката са изключително притеснителни... Ние трябва да направим така, че хората да могат да се 
придвижват свободно между държавите, разбира се, при спазване на всичките хигиенни мерки", каза тя. 
Министър Захариева увери, че българската страна продължава да работи с гръцкото правителство за отваряне на всички 
пропускателни пунктове по сухопътната граница. 
Захариева отбеляза, че засега Гърция не е поискала помощ от България във връзка с изгорелия миналата нощ бежански 
лагер. Готовност за такава помощ е изразила ЕК. В този контекст министър Захариева отбеляза належащата нужда от 
единно решение и за мигрантската криза и за въпроса за бежанците. 
Като вероятен исторически успех министърът на външните работи определи очакваното идната седмица подписване на 
споразумение между Израел и ОАЕ. Според нея това е първа стъпка към постепенно омиротворяване на Близкия изток. 
 
Мениджър 
 
√ Депутатите ратифицираха споразумението по европейския инструмент SURE 
Парламентът ратифицира едновременно на първо и на второ четене Доброволното споразумение за гаранция от 
регламента на ЕС SURE, свързано със смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства, вследствие 
на избухването на COVID-19, предава БТА. "За" гласуваха 111 депутати, петима "се въздържаха". 
Европейският инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване рисковете от безработица при извънредни 
обстоятелства ще допълва националните мерки като предоставя финансова подкрепа на държави-членки за покриване на 
внезапните увеличения в публичните разходи за запазване на заетостта. Той ще финансира също някои здравни мерки на 
работното място, целящи намаляване на рисковете за здравето и осигуряване на безопасни условия на труд.  
Общият бюджет на Инструмента е 100 млрд. евро. Финансовата помощ ще се отпуска под формата на заем, като има 
ограничен срок на действие - до края на 2022 г. Европейската комисия ще набира средства от финансовите пазари, за да 
ги предостави впоследствие на държавите членки. 
За набирането на средствата за финансовата помощ, отпускана по Инструмента, е необходим ангажимент от държавите-
членки за предоставяне на насрещни гаранции за риска в общ размер на 25 млрд. евро. Размерът на изискуемата от дадена 
държава гаранция е пропорционален на относителния дял на брутния й национален доход в този на ЕС. 
С доброволното гаранционно споразумение България поема задължение при поискване да предостави неотменими и 
безусловни гаранции в максимален размер от 107 466 500 евро /210 186 204,70 лева/.  
На 24 и 25 август 2020 г. Европейската комисия представи пред Съвета предложения да бъде предоставена финансова 
подкрепа в размер на 87,3 милиарда евро на 16 държави-членки в рамките на инструмента SURE, сред които и България. 
Според предложението на Комисията на страната ни ще бъде предоставена финансова подкрепа от 511 милиона евро. В 
тази връзка Народното събрание прие промени в Закона за държавния бюджет за 2020 г. като предвиди възможност в 
рамките на годината Министерският съвет да издава държавни гаранции и като сключи Споразумение. 
"За да бъде мобилизиран този финансов ресурс от 100 млрд евро, ЕК набира гаранционен фонд от 25 млрд евро и фондът 
трябва да бъде изцяло попълнен, за да могат страните да теглят после заем. Въпросът е ще имаме ли готовност за това, 
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отбеляза той. ДПС смята, че трябва да има готовност за мерки, които да подпомогнат тези за запазване на заетостта, тъй 
като през есента и зимата се очаква безработицата у нас да е около 300 хиляди души", обясни принципа на финансовата 
подкрепа председателят на социалната комисия Хасан Адемов /ДПС/. 
Според предложението на ЕК на България ще бъде представена финансова подкрепа от 511 милиона евро. 
 
√ Оперативна програма "Развитие на регионите" 2021-2027 ще е с бюджет 3 млрд. лв.  
Бюджетът на новата Оперативна програма "Развитие на регионите" за периода 2021-2027 г. ще бъде над 3 млрд. лв. Това 
предвижда разчетът, който страната ни ще внесе за преговори в ЕК. Под председателството на зам.-министъра на 
регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Деница Николова днес 
се е провело онлайн заседание на тематичната работна група за разработване на програмата, която е подкрепила 
предложенията в заданието, съобщиха от министерството. 
Новост в програмата е, че МРРБ поема изпълнението на териториалните планове за справедлив преход чрез Фонда за 
справедлив преход през периода 2021-2027 г. или изпълнението на целите на т.нар. "зелена сделка". "Така ще се даде 
възможност за финансиране на мерки в подкрепа на икономическа трансформация и енергиен преход в регионите, заедно 
с осигуряване на съпътстващите нужди за социални мерки", е отбелязала заместник-регионалният министър. 
Програмата ще има три приоритетни оси. 
Първата ще е за градско развитие, като в нея ще бъде съсредоточен 6% ресурса за Европейския фонд за регионално 
развитие на национално ниво. По него ще могат да кандидатстват най-големите 10 общини. 
Втората ос е за интегрирано териториално развитие на регионите, в която попадат 40 общини, чиито градски центрове са 
с население над 15 000 души. Те ще изпълняват интегрирани териториални инвестиции. Допълващо, ще имат достъп до 
финансиране от останалите оперативни програми и най-вече Програмата за развитие на селските райони, с което ще се 
постигне изпълнението на огледални дейности и допълване на мерките между градски и селски общини. "Паралелно с 
това общините ще трябва да си партнират при изпълнението на проектите и по този начин ще се постига много по-голям 
ефект за няколко населени места и практически няма да има град или село без възможност за еврофинансиране", е 
подчертала Николова. 
Третата приоритетна ос на програмата е за техническа помощ, откъдето ще се финансират дейности за повишаване на 
административния капацитет на местно и национално ниво. 
Средствата по първите две оси ще се отпускат по проекти за модернизиране на образователната инфраструктура, развитие 
на индустриалните паркове и енергийната ефективност. Сред приоритетните области остават и модернизирането на 
градския транспорт, здравеопазването и рехабилитацията на пътната инфраструктура. Ще продължи и финансирането за 
развитие на туристическата и културна инфраструктура, ремонти на градската среда и социална инфраструктура. 
"Икономическото развитие на регионите е ключов приоритет. Затова залагаме мерки с добавена икономическа стойност", 
е коментирала заместник-министър Николова. 
Николова е обърнала внимание, че през октомври ще започне дейността на новите съвети за регионално развитие, на ниво 
широк формат, за разработване на интегрираните концепции на регионално ниво. В бъдещия програмен период съветите 
ще имат своята позиция за селектиране на проектите на регионално ниво. 
Очаква се още през октомври да започне подготовка на насоки за кандидатстване с интегрирани териториални 
инвестиции. 
 
√ Кабинетът прие с фиш на КАТ да може да се отнема шофьорската книжка 
Министерският съвет одобри проектозакон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Промените 
предвиждат установяването на нарушението и налагането на наказанието да се осъществява в една административна 
процедура, с издаването на един документ - фиш за установяване на административно нарушение и налагане на 
административно наказание, като в определени случаи с него ще може да се налага и наказание лишаване от право да се 
управляват моторни превозни средства, както и да се отнемат контролни точки за отчет на извършените нарушения.  
Съставеният фиш ще може да бъде обжалван в 14- дневен срок от неговото връчване пред районния съд, в района на който 
е извършено нарушението. Дава се възможност на нарушителя в 14-дневен срок от връчването на фиша да заплати 
наложената глоба в размер 70 на сто от предвидената стойност. 
Улеснени са процедурите по съобщаване и връчване на издадените административни санкции: присъствено - да се дават 
на ръка, при съставянето им; с препоръчано писмо с обратна разписка; чрез служители на Министерството на вътрешните 
работи; при осъществяване на административно обслужване.  
Предвидени са достъпни възможности за заплащане на дължими глоби или имуществени санкции на гише, чрез банкова 
карта, по банков път или по интернет с банкова карта или с друг електронен платежен инструмент.  
Промените предвиждат също и принудителна административна мярка по отношение на всички административни 
нарушения, за които е предвидено лишаване от право да се управляват моторни превозни средства - временно отнемане 
на свидетелството за управление на моторни превозни средства.  
Изменение търпят и давностните срокове по Закона за административните нарушения и наказания по отношение на 
изпълнението на наложеното наказание временно лишаване от право да се управляват моторни превозни средства, за да 
бъде ефективно изпълнението на наложеното наказание.   
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√ Полша е готова да предложи на Германия газова инфраструктура вместо "Северен поток-2"  
Полското правителство може да предложи на Германия своя инфраструктура за транспортиране на газ, ако Берлин се 
откаже да използва газопровода "Северен поток-2". Това съобщи в ефира на полската телевизия прессекретарят на 
правителството Пьотр Мюлер, цитиран от ТАСС и БТА.  
"Сега трябва да разгледаме различни варианти, ако говорим за енергийна безопасност. Полша от самото начало подчерта, 
че европейската солидарност в тази област трябва да бъде недвусмислена", каза той в отговор на въпрос дали Полша ще 
може да предложи на Германия възможността да използва "Балтик пайп" вместо "Северен поток-2". 
"Ако германската страна заяви подобна необходимост, Полша е отворена да използва дори инфраструктура, която строи 
за своята енергийна безопасност. Ние подхождаме солидарно към енергийната безопасност и смятаме, че трябва да се 
строи с общоевропейски подход", отбеляза Мюлер. Според него, инициативи като "Северен поток-2" противоречат на 
идеята за солидарност и енергийна безопасност. 
"Балтик пайп" е проект за газопровод, който да свързва находище в норвежкия риф в Северно море с Полша през Дания. 
Той има три етапа: свързване на норвежките и датските системи за транспортиране на газ, разширяване на датската 
инфраструктура и строителство на тръби, които да съединяват Полша и Дания по дъното на Балтийско море. Планираната 
мощност на газопровода е 10 милиарда кубически метра годишно. Властите в Полша планират да завършат строителството 
му към 1 октомври 2022 година.   
 
√ Ръст на борсите в Европа въпреки новината за ваксината за коронавируса 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха ръст в ранната търговия след резкия спад в предходната 
сесия, но настроението на пазарите остана минорно на фона на новините за ваксината на AstraZeneca, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 2,32 пункта, или 0,64%, до 366,07 пункта. Немският бечмарк DAX 
напредна с 117,53 пункта, или 0,91%, до 13 085,86 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 отчете ръст от 
49,14 пункта, или 0,83%, до 5 979,44 пункта.  Френският измерител CAC 40 се повиши с 23,41 пункта, или 0,47%, до 4 996,93 
пункта. 
AstraZeneca реши да прекрати временно клиничните тестове на ваксината си срещу COVID-19, след като един от 
доброволците се е разболял. Към момента не е ясно каква е точната му диагноза. На този фон акциите на британския 
фармацевтичен гигант поевтиняха с 1,37%. 
Забавянето на ваксината на AstraZeneca, в чието разработване участва и Оксфордския университет, е сериозен удар за 
доверието в световната икономика, смята Майкъл Ейвъри от Rabobank 
„Спирането на опитите на ваксината на Оксфорд, след като един от доброволците се е разболял сериозно, е стандартна 
процедура, но тя със сигурност ще предизвика притеснения“, добавя той. 
Междувременно акциите на британска нискотарифна авиокомпания easyJet поевтиняха с 4,55%, след като тя намали 
допълнително полетите заради несигурната перспектива за търсене. Новината се отрази на целия сектор, като книжата на 
Ryanair и IAG поевтиняха с 2,32% и 2,94%. 
Основното събитие на пазарите тази седмица е заседанието на Европейската централна банка в четвъртък, което може да 
подейства като катализатор на ново рали. 
Анализаторите не очакват изненади по отношение на промяна на лихвите на ЕЦБ, като фокусът ще бъде насочен към 
коментарите на централната банка за перспективите пред инфлацията и поскъпването на еврото. 
Прогнозите за печалбите на компаниите от индекса STOXX 600 са се влошили, показват данни на Refinitiv. Очаква се 
печалбите да спадна с 39,2%, като предходната седмица прогнозата бе за спад от 37,9%. 
Рязък спад в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха сериозни понижения във вторник, които поставиха 
технологичния индекс Nasdaq в територия на корекция, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 632,42 пункта, или 2,25%, до 27 500,89 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 отчете спад от 95,12 пункта, или 2,78%, до 3 331,84 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq изтри 465,44 пункта от стойността си, или 4,11%, завършвайки сесията при ниво от 10 847,69 пункта. За 
последните три сесии Nasdaq е надолу с 10%. 
Акциите на Tesla се сринаха с 21,06%, записвайки най-големия си еднодневен спад в историята. Това са поредните загуби 
за компанията на Мъск, след като миналата седмица тя не бе включена в индекса S&P 500. 
Цената на книжата на Apple падна с 6,73%, повеждайки надолу технологичния сектор. За последните три сесии акциите на 
производителя на iPhone са поевтинели с над 14%, като според Bespoke Investment Group това е най-лошата тридневна 
серия за Apple от октомври 2008 г. 
Акциите на Facebook и Amazon поевтиняха с 4,09% и 4,39%, а тези на Microsoft, Alphabet и Netflix паднаха с 5,41%, 3,64% и 
1,75%. Технологичният сектор в S&P 500 се сви с 4,6%, оставайки на 11% под рекордното си ниво от 2 септември. 
Акциите на производителите на чипове също бяха подложени на натиск на фона на нарастващото напрежение между САЩ 
и Китай. Книжата на Nvidia и Micron technology поевтиняха съответно с 5,62% и 3,12%, а тези на Applied Materials и AMD – с 
8,74% и 4,05%. 
Тези резултати идват след като в петък Уолстрийт записа първия се седмичен спад в рамките на шест седмици, следвайки 
маси разпродажби в технологичния сектор. Рязкото поевтиняване на акциите на Amazon, Apple, Microsoft и Facebook – 
пазарните лидери за 2020 г., доведе Nasdaq до най-ниското му ниво от 20 март. Dow и S&P 500 регистрираха най-големите 
си седмични загуби от юни. 
Понижения в Азия 
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Водещите индекси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха спад в сряда, следвайки разпродажбите в 
технологичния сектор в САЩ и поевтиняването на суровия петрол, предаде Маркетоуч. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 241,59 пункта, или 1,04%, до 23 032,54 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 61,79 пункта, или 1,86%, до 3 254,63 пункта, а по-
малкият измерител Shenzhen Composite изтри 72,43 пункта от стойността си, или 3,22%, достигайки ниво от 2 175,77 пункта. 
Хонконгският показател Hang Seng се понижи с 155,41 пункта, или 0,63%, до 24 468,93 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi записа спад от 26,1 пункта, или 1,09%, до 2 375,81 пункта, докато в Австралия ASX 200 се 
понижи с 129,2 пункта, или 2,15%, до 5 878,6 пункта. 
Сред големите губещи бяха компаниите от технологичния сектор, като акциите на Softbank, Alibaba и SMIC поевтиняха с 
2,87%, 2,37% и 2,02%. 
Проблемите с ваксината на AstraZeneca и напрежението в отношенията между САЩ и Китай също се отразиха негативно 
на пазарите. 
„Най-малко, в балона с оптимизъм, изпълнен от надеждите за ваксина, с появи дупка, от която започна да излиза въздух.“, 
коментира Стивън Инес от AxiCorp. 
Думите на американският президент Доналд Тръмп за „отделяне“ на американската икономика от тази на Китай в 
навечерието на президентските избори в САЩ засилиха несигурността на пазарите. Вашингтон се опитва да ограничи 
достъпа на китайските компании до американски технологии, давайки като аргумент за тези си мерки защитата на 
националната сигурност на страната. 
Отношенията между двете най-големи икономики се влошиха през последните години, като тази ескалация заплашва да 
подкопае глобалният икономически растеж в момент, когато пандемията от коронавирус изпрати много страни в рецесия. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
ръст от 0,05 пункта, или 0,01%, до 434,31 пункта. BGBX40 напредна с 0,08 пункта, или 0,08%, до 97,24 пункта. BGTR30 се 
повиши с 0,76 пункта, или 0,16%, до 482,59 пункта. BGREIT остана без промяна при ниво от 132,37 пункта. 
 
Economic.bg 
 
√ Бългapия тpябвa дa внece 100 млн. лв. в Πaнeвpoпeйcĸия гapaнциoнeн фoнд 
Πpaвитeлcтвoтo пpaти зa oдoбpeниe в пapлaмeнтa cпopaзyмeниeтo c Eвpoпeйcĸaтa инвecтициoннa бaнĸa 
Πpaвитeлcтвoтo пpeдлaгa нa Hapoднoтo cъбpaниe дa paтифициpa Cпopaзyмeниeтo зa пpинoc мeждy Бългapия и 
Eвpoпeйcĸaтa инвecтициoннa бaнĸa (EИБ) пo oтнoшeниe нa Πaнeвpoпeйcĸия гapaнциoнeн фoнд, cъздaдeн в oтгoвop нa 
СОVІD-19. B тoвa cпopaзyмeниe e зaпиcaн paзмepът нa финaнcoвия пpинoc нa cтpaнaтa ни, ĸpитepиитe зa дoпycтимocт нa 
мaлĸитe и cpeдни пpeдпpиятия и тoвa, ĸoeтo щe ce гapaнтиpa пo линия нa фoндa, нивaтa нa pиcĸa, пoeмaщи ce oт EИБ и 
EИФ, ĸaĸтo и нaчиcлявaнитe тaĸcи и лиxви. 
Πpинocът нa вcяĸa cтpaнa ce oпpeдeля ĸaтo пpoцeнт oт oбщия paзмep нa фoндa (25 млpд. eвpo), cъoтвeтcтвaщ нa дeлa нa 
дъpжaвaтa члeнĸa в ĸaпитaлa нa EИБ. Toвa oзнaчaвa, чe Бългapия тpябвa дa внece 0.21% oт oбщия ĸaпитaл, или 51.25 млн. 
eвpo (100 млн. лв.). 
B пpeдлoжeниeтo зa paтифициpaнeтo e вĸлючeнo и Cпopaзyмeниeтo зa гapaнция пpи пъpвo пoиcĸвaнe мeждy 
пъpвoнaчaлнитe гapaнти и пpиcъeдинявaщитe ce впocлeдcтвиe гapaнти.  
Бългapия пoдпиca двeтe cпopaзyмeния нa 9 юли 2020 г., a oт cтpaнa нa EИБ тe бяxa пoдпиcaни нa 24 aвгycт 2020 г. Ceгa 
тpябвa и бългapcĸият пapлaмeнт дa c пpoизнece. 
Πaнeвpoпeйcĸият гapaнциoнeн фoнд e cъздaдeн нa 23 aпpил 2020 г. ĸaтo чacт oт цялocтния пaĸeт oт мepĸи нa Eвpoпeйcĸия 
cъюз и Eвpoпeйcĸaтa инвecтициoннa бaнĸa зa минимизиpaнe нa иĸoнoмичecĸитe пocлeдици нa пaндeмиятa oт СОVІD-19. 
Kpaйнитe пoлyчaтeли ca ocнoвнo мaлĸи и cpeдни пpeдпpиятия, нo cъщo и пpeдпpиятия cъc cpeднa ĸaпитaлизaция - 
ĸopпopaции и пyблични пpeдпpиятия, пpeдocтaвящи вaжни ycлyги и пo-cпeциaлнo в oблacттa нa здpaвeoпaзвaнeтo, 
мeдицинcĸитe изcлeдвaния и oбpaзoвaниeтo. 
 
√ Cъвeтът нa EC пocтигнa cъглacиe зa oтпaдaнe нa няĸoи жп тaĸcи 
Bcяĸa дъpжaвa члeнĸa щe мoжe дa пpилoжи тaзи дepoгaция пo cвoя пpeцeнĸa в пoмoщ нa ceĸтopa 
Cъвeтът нa Eвpoпeйcĸия cъюз пocтигнa cпopaзyмeниe зa oтпaдaнe нa няĸoи инфpacтpyĸтypни тaĸcи, ĸoитo ca пpинyдeни дa 
плaщaт жeлeзoпътнитe дpyжecтвa c цeл oздpaвявaнe нa ceĸтopa вcлeдcтвиe нa ĸopoнaĸpизaтa. 
Bpeмeннитe пpaвилa щe ce пpилaгaт oт 1 мapт дo 31 дeĸeмвpи 2020 г. и пpи нeoбxoдимocт мoгaт дa бъдaт yдължaвaни. 
Kaтo тoвa дaли дa ce пpилoжи въпpocнaтa дepoгaция, щe ce peшaвa oт caмитe дъpжaви члeнĸи. Bcичĸи дъpжaви oбaчe ce 
зaдължaвaт дa инфopмиpaт Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия зa тoвa oт ĸaĸви ĸoнĸpeтни тaĸcи ocвoбoждaвa жeлeзoпътнитe 
дpyжecтвa. 
Πpeднaзнaчeниeтo нa тeзи извънpeдни цeлeви пpaвилa e дa ce гapaнтиpa нeпpeĸъcнaтocт нa жeлeзoпътния тpaнcпopт чpeз 
нaмaлявaнe нa pиcĸa oт cвъpзaни c Соvіd-19 фaлити в ceĸтopa, ĸoйтo бeшe cepиoзнo зaceгнaт oт вpeмeннa липca нa тъpceнe 
нa тpaнcпopтни ycлyги. Зa дa ce гapaнтиpa cпpaвeдливo тpeтиpaнe нa oпepaтopитe, мepĸитe зa oблeĸчeниe щe ce пpилaгaт 
пo cтpoгo нeyтpaлeн, иĸoнoмичecĸи oбocнoвaн и пpoзpaчeн нaчин, oбяви Aндpeac Шoйep, фeдepaлeн миниcтъp нa 
тpaнcпopтa и цифpoвaтa инфpacтpyĸтypa нa Гepмaния, пpeдceдaтeл нa Cъвeтa 
Πpoeĸтът зa peглaмeнт щe влeзe в cилa в дeня cлeд пyблиĸyвaнeтo мy в Oфициaлeн вecтниĸ нa EC. B мoмeнтa ce вoдят 
пpeгoвopи мeждy Cъвeтa нa EC и eвpoпeйcĸия пapлaмeнт, зa дa ce дoгoвopи oĸoнчaтeлният тeĸcт, ĸoйтo дa бъдe глacyвaн и 
пpиeт нa пъpвo чeтeнe. 
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Cross.bg 
 
√ Вицепремиерът Николова пред туроператори в Москва: Надявам се скоро да възстановим въздушните връзки 
Руски туроператори: Готови сме да увеличим чартърните програми, искаме бързо издаване на визи, имаме интерес 
към здравен и балнео туризъм 
"Надявам се в скоро време да възстановим въздушните връзки между нашите две страни, защото България и Русия 
разполагат с традиционно отлични отношения в областта на туризма, както на институционално, така и на експертно ниво. 
Русия е приоритетен туристически пазар за страната ни", заяви заместник министърпредседателят по икономическата и 
демографската политика и министър на туризма, гжа Марияна Николова по време на срещата си в Москва с представители 
на български и руски туроператори.  
Отново бих искала да Ви уверя, че в условията на продължаващата пандемия от COVID-19, България е безопасна 
туристическа дестинация, която очаква да посрещне своите приятели и гости от Русия. Министерството на туризма 
гарантира за безпроблемното и сигурно протичане на зимен туристически сезон 2020 и летен туристически сезон 2021, 
заяви вицепремиерът Николова. Правя редовно посещения в местата за настаняване и хранене, за да следя за 
изпълнението на санитарните препоръки във връзка с коронавируса, увери министърът на туризма присъстващите 
представители на бизнеса. 
Туроператорите заявиха желанието си за организиране на повече чартъри и развитие на здравен и балнео туризъм. Нашата 
минерална вода има лечебни качества и не случайно немската здравна каса включи България сред държавите, в които ще 
признава разходите за възстановяване на нейните пенсионери, подчерта Марияна Николова. Туроператорите поставиха и 
въпроса за издаването на визи. От българска страна, в лицето и на посолството, ни получиха уверение, че срокът, в който 
обработват заявките за визи е много съкратен - 3-4 дни, а понякога и до 48 часа. 
Има възможност да се увеличат чартърните програми за България, но е факт огромна конкуренция от Турция, където няма 
визи и затова за нас е важно бързо да вадим визи, заявиха участващите в срещата туроператори. Сега български визи се 
вадят в три основни центъра - Москва, Санкт Петербург и Екатеринбург. 
Вицепремиерът Николова посочи и наличието на специална мярка от страна на държавата за подкрепа на чартърните 
програми - могат да кандидатстват и руски оператори – бюджетът програмата е 55 млн. лв. и ще работи и за сезон 2021-
2022. 
Българското правителство предприе навременни мерки, с които да облекчи максимално туристическия сектор и които 
имаха видим ползотворен ефект за туристическия бранш. В международен план усилията ни бяха насочени към 
максимално бързото възстановяване на входящия туризъм в страната, посочи г-жа Николова. След като първо 
възстановихме туристообмена с повечето държави членки на ЕС, Министерството на туризма приоритетно се фокусира 
върху възстановяването на туристопотока с трети страни (извън ЕС), които са основни генериращи туристически пазари. 
Поетапно бяха отворени границите с Израел, Турция, Молдова, Украйна и Беларус, като първоначално, при посещенията 
от тези страни се изискваше задължително представяне на PCR-тест или 14-дневна карантина. Към днешна дата остава да 
възстановим туристическите посещения с Русия, което вярвам ще се случи максимално скоро и за което Министерството 
на туризма работи приоритетно, каза тя и отново припомни, че България остава сред страните с най-малко заразени на 
Балканите, което я прави сигурна туристическа дестинация. 
Вицепремиерът Марияна Николова отправи покана към участващите в срещата туроператори да участват в предстоящия 
Българо-руски туристически форум, посветен на оздравителния и балнео туризма след глобалната пандемия от COVID-19, 
който трябва да се проведе в България през последното тримесечие на 2020 г. или началото на 2021 г. 
 
√ Валери Симеонов с парламентарна делегация при нашите сънародници в Украйна за най-мащабното българско 
събитие 
Зам.-председателят на Народното събрание и лидер на НФСБ Валери Симеонов и народният представител от 
патриотичната партия Йордан Апостолов ще вземат участие в най-мащабното българско събитие за нашата диаспора в 
Украйна – IX-я Събор на българите. 
Народните представители от НФСБ са в град Мелитопол, Запорожка област по покана на Асоциацията на българите в 
Украйна. Те ще проведат поредица от срещи като част от активната си работа за подкрепа на българските общности зад 
граница. 
Проявите са в рамките на два дни – на 11 и 12 септември. 
Това е Събор, който носи в своята история ценностите на народния дух, почитане на традициите и родовите корени. 
Важната му цел е обединяването на българската диаспора, възраждането и развитието на майчиния език, приобщаването 
на младото поколение към културно-историческите ценности, подчертава в поканата си до Валери Симеонов и народните 
представители от НФСБ Антон Киссе, президент на Асоциацията на българите в Украйна. 
В рамките на Събора ще се проведе XV-та Международна научно-практическа конференция „Българите в Северното 
Причерноморие“, в която ще вземат участие близо 60 учени от Украйна, България и Молдова. Ще се включат и творчески 
състави на наши сънародници от трите държави. Ще бъдат организирани изложби на открито, посветени на българската 
култура, бит и кухня. 
На 11 септември ще бъде открит бюст-паметник на българския национален герой Хаджи Димитър.   
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√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Овладян ли е пожарът край Девин?; 
- Ваксината срещу Covid 19 - докъде стигнаха учените?; 
- Пред Народното събрание - обстановката преди големия протест; 
- Пиронкова срещу Уилямс; 
- Националният омбудсман Диана Ковачева - гост в "Денят започва; 
- Протестите и властта - има ли изход от политическата криза?; 
- Властта и гражданите. Защо протестът не спира? Говори Мая Манолова; 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 5 партии в следващия парламент; 
в. Труд - КАТ- Прокурор, съдия и палач на пътя; 
в. Телеграф - Пенсионират акта на КАТ; 
в. Монитор - Шефовете без право да режат заплати по време на хоум офис; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Христо Иванов и БОЕЦ вече ясно показват, че не им допадат мирисът на "отровното трио", всичко ляво и Радев; 
в. 24 часа - Съдията Панов призна, че не е дистанциран от политиката, но и държавата не била нормална; 
в. Труд - Дават шанс на длъжниците; 
в. Труд - Премиерът Бойко Борисов: Мафията иска да свали правителството; 
в. Телеграф - Социалният министър Деница Сачева: 650 лв. минимална заплата догодина; 
в. Телеграф - При проблеми на трудовия пазар: ЕС ни дава 1 млрд. лв. заем заради COVID-19; 
в. Монитор - На частичните местни избори на 27-и: в секциите с маски, дезинфектанти ще чакат избирателите; 
в. Монитор - Над 3,5 млн. български летовници на родното море; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Политологът Димитър Ганев: Борисов е в менгеме между протеста и избирателите на ГЕРБ; 
в. Труд - Академик д-р Богдан Петрунов, пред "Труд": Ваксина срещу CОVID-19 няма да ни върне нормалния живот; 
в. Телеграф - Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков: Най-много ме боли, когато българин омаскарява нашата родина; 
в. Монитор - Георги Апостолов, координатор в Националния център за безопасен интернет: Заради онлайн обучението 
родителите осъзнаха, че интернет не е само опасност; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Девет урока от 9 септември; 
в. Труд - Новата ултражандармерия; 
в. Телеграф - Време е КАТ да влезе в 21-ви век; 
в. Монитор - Мангъров, а медиците? 
  
√ Предстоящи събития в страната на 10 септември 
София. 

- От 09.00 ч. ще се проведе пленарно заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 ч. чрез платформата CISCO Webex Meeting Столичният общински съвет ще проведе заседание. 
- От 10.30 ч. в сградата на КНСБ на бул. "Македония" 1, ет. 2, зала "Европа" КНСБ и Национална федерация на 

енергетиците към КНСБ организират форум на тема "Социален диалог и колективно трудово договаряне в сектор 
Енергетика". 

- От 11.30 ч. в централното фоайе на Националния съвет на БЧК на бул. "Джеймс Баучер" 76 ще се състои церемония 
по връчване на дарение от санитарни стелки и дезинфектанти, предназначени за началните училища в България. 

- От 14.00 ч. в сградата на Народното събрание пл. "Княз Александър I" №1, зала 1/Източно крило, Комисията по 
енергетика ще проведе заседание. 

- От 16.00 до 18.00 ч. в Регионалния исторически музей ще бъде представена VIата годишна изложба "Археология 
на София и Софийско". 

- От 18.45 ч. в хотел Hyatt Regency Soa, на адрес площад Васил Левски 1, ет. 7, (The Loft) ще се проведе нетуъркинг 
коктейл на Френско-българската търговска и индустриална камара по случай началото на новия бизнес сезон, под 
патронажа на Н.Пр. г-жа Флоранс Робин, посланик на Франция в България. 

***  
Благоевград 

- От 14.00 ч. в зала № 5 на Общината председателят на Общински съветБлагоевград Андон Тодоров, организира 
редовна пресконференция по повод предстоящото редовно заседание на Общинския съвет. 

***  
Бургас 

- От 17.00 часа подлезът в района на трите големи професионални гимназии - ПГСАГ "Кольо Фичето", ПГМЕЕ и ПГТ 
"Проф. Д-р Асен Златаров", ще бъде официално открит. 

***  
Велико Търново 
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- От 10.30 в голямата заседателна зала на Общината Националното сдружение на общините в Република България 
организира Регионален форум за избор на представители на общините от Северен централен регион за 
планиране в Регионалния съвет за развитие. 

- От 10.30 ч. в парк „Дружба“ ще се състои празник за отбелязване на 10- годшнина на социалната услуга „Дневен 
център за пълнолетни лица с увреждания“. 

- От 10.30 ч. в голямата зала на Общината ще се състои регионален форум за избиране на представители на 
общините от Северен централен регион в Регионалния съвет за развитие. 

***  
Кюстендил 

- От 20.00 ч. на сцена „Арката” на площад „Велбъжд”, Стефан Вълдобрев ще представи книгата „Книга за песните”. 
***  
Пловдив 

- От 10.00 ч. в Дом на културата „Борис Христов“ ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
***  
Разлог 

- От 11.00 ч. пред сградата на РСПБЗН ще се проведе официална церемония за откриване на обновени 
административни сгради на полицията и пожарната. 

***  
Стара Загора 

- От 14.30 ч. ул. „Републиканска“ № 26 директорът на ГДПБЗН гл. Комисар Николай Николов ще участва в 
церемония за откриване на реновирана сграда на участъка на пожарната служба в града. 

- От 10.00 ч. в депото на фирма „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД ще се проведе информационен ден по 
проекта „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора – II фаза“. 

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

