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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
БТВ 
 
√ Работодатели и синдикати за «държавния рекет» и каква зима ни чака 
Васил Велев от АИКБ и Димитър Манолов от КТ «Подкрепа» се съгласиха, че минималната заплата на трябва да се 
облага с данък 
През седмицата Асоциацията на индустриалния капитал в България излезе с една много остра позиция, в която се говори 
за корупцията в България, „нагласените обществени поръчки“, „рекета от страна на държавата върху бизнеса“. 
„В позицията казваме две неща. Едното е без политическа намеса в бизнеса. Тоест политиката няма място в предприятията. 
В предприятията се работи, ако вкараме в тях политиката и партизирането, ще си счупим икономиката. Поводът за това 
бяха публикации в медиите за присъствието на държавата в предприятия заради политически изяви на предприемачи и 
мениджъри“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев в „Тази неделя“ и отбеляза, че знае и за други случаи, освен 
нашумелия казус с „Хиполенд“, които са публично известни. 
„По повод изявите на работници и мениджъри на дадено предприятие държавата няма място в него, тя има място както 
контролен орган за съблюдаване на съответните правила и закони“, категоричен е Велев. 
„Другото важно нещо, което казваме (в тази позиция) е, че България може повече“, каза Велев и допълни, че макар „ние 
сме в първата третина от държави с най-малък спад на БВП – на 8-9 място“, „ние изоставаме и за причините за това 
изоставане сме ги изброили“. 
Що се отнася до твърденията за нагласени обществени поръчки, председателят на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов заяви, 
че ги "вижда по-малко, отколкото работодатели", но проблемът е, че такива случаи трябва да се доказват в съда, а там 
много често доказателствата отсъстват. По думите му тези корупционни модели са внесени отвън, а не са българско 
изобретение. 
Манолов коментира и протестите в страната, заявявайки, че за него е по-важно "какво предлагат тези, които ще дойдат", 
за да не протестираме отново след 10-15 години по същите причини. 
И Манолов, и Велев отрекоха обвинения за колаборация с правителството, като отбелязаха, че в техните организации има 
хора на различно мнение за сегашните управляващи, но когато синдикати и управляващи са поздравили кабинета за 
приемането ни в "чакалнята за еврото" са били обвинени в симпатии към управляващите. 
Васил Велев заяви, че работодателите не са против увеличаването на минималната заплата и това ще стане в бъдеще, но 
сега не е моментът за такава стъпка, тъй като заради кризата с коронавируса икономиката ни се е върнала на нивото от 
2017 г. 
Според председателя на АИКБ би трябвало да се помисли за вариант, при който да се освободят получаващите минимални 
заплати от данък и по този начин да се увеличат средствата им. Неговото изказване беше посрещнато с одобрение от 
Димитър Манолов, според когото в миналото работодателите не са били готови на подобна стъпка. 
Вижте повече във видеото. 
 
News.bg 
 
√ АИКБ: Държавната машина рекетира с цел отнемане на бизнеси 
Работодателската организация със своя позиция 
Рекет през държавната машина с цел отнемане на бизнес и сплашване чрез законоохранителните структури, за да има 
политическо послушание. 
Такава е действителността у нас, посочиха в своя позиция от Асоциацията на индустриалния капитал, която обединява 10 
000 компании с 500 000 служители. 
"Проблемна бизнес среда… 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", отчита още работодателската 
организация. 
"Недостатъчна прозрачност и контрол върху обществените поръчки. Усещането е, че те са лобистко-партизирани", 
допълват от там. 
"Корупцията се усеща повсеместно и ежедневно", посочва в позицията си асоциацията. 
В отговор на критиките Министерството на икономиката обяви, че още утре ще изпрати писма до над 200 български фирми 
от различни сектори, избрани на случаен принцип, в които ще попитат усещат ли административен произвол. 
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Business.dir.bg 
 
√ Бизнес и синдикати:  Минималните заплати да се освободят от данък 
Ако партизираме предприятията, ще счупим икономиката, заяви Васил Велев, председател на АИКБ 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев заяви по bTV, че работодателите 
не са против увеличаването на минималната заплата. Убедени са, че това ще стане в бъдеще, но сега не бил моментът за 
такава стъпка, тъй като заради кризата с коронавируса икономиката ни се е върнала на нивото от 2017 г. 
Председателят на АИКБ отбеляза, че би трябвало да се помисли за вариант, при който да се освободят получаващите 
минимални заплати от данък и по този начин да се увеличат средствата им. 
Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов посрещна с одобрение изказването на представителя на бизнеса. 
Синдикалистът изтъкна, че в миналото работодателите не са били готови на подобна стъпка. 
КНСБ - другият водещ синдикат, вече предложи необлагаем минимум, равен на минималната работна заплата. 
Социалният министър Деница Сачева потвърди преди дни (на 9 септември), че правителството ще предложи увеличение 
на минималната работна заплата от 610 лв. на 650 лв. - увеличение, което е планирано и е част от управленската програма 
на третия кабинет на Бойко Борисов. 
И Манолов, и Велев отхвърлиха обвиненията за колаборация с правителството, като отбелязаха, че в техните организации 
има хора на различно мнение за сегашните управляващи, но когато синдикати и работодатели са поздравили кабинета за 
приемането ни в "чакалнята на еврозоната", са били обвинени в симпатии към управляващите. 
Как действа политиката на бизнеса 
Ако партизираме предприятията, ще счупим икономиката, заяви Васил Велев във връзка с острата декларация срещу 
корупцията в България, "нагласените обществени поръчки", "рекета от страна на държавата върху бизнеса", която 
работодателската организация разпространи преди дни. 
"В позицията казваме две неща. Едното е без политическа намеса в бизнеса. Тоест политиката няма място в предприятията. 
В предприятията се работи, ако вкараме в тях политиката и партизирането, ще си счупим икономиката. Поводът за това 
бяха публикации в медиите за присъствието на държавата в предприятия заради политически изяви на предприемачи и 
мениджъри", каза Васил Велев. Той отбеляза, че знае и за други случаи, освен нашумелия казус с "Хиполенд", които са 
публично известни. 
"От 30 години сме се отказали от партийното строителство по месторабота", заяви Велев и припомни, че целта на 
промените след падането на социализма е не само да няма партийни организации в заводите, а и "да не се организират 
насилствено работници да протестират, но да не им се пречи да го правят в свободното си време", като така трябва да се 
избегне контролиран и корпоративен вот. 
"По повод изявите на работници и мениджъри на дадено предприятие държавата няма място в него, тя има място както 
контролен орган за съблюдаване на съответните правила и закони", категоричен е Велев. 
"Другото важно нещо, което казваме (в тази позиция) е, че България може повече", каза Велев и допълни, че макар да "сме 
в първата третина от държави с най-малък спад на БВП - на 8-9 място", "ние изоставаме и причините за това изоставане 
сме ги изброили". 
Във връзка с твърденията за нагласени обществени поръчки Димитър Манолов заяви, че ги "вижда по-малко, отколкото 
работодателите", но проблемът е, че такива случаи трябва да се доказват в съда, а там много често доказателствата 
отсъстват. По думите на президента на КТ "Подкрепа" тези корупционни модели са внесени отвън, а не са българско 
изобретение. 
Манолов коментира и протестите в страната, заявявайки, че за него е по-важно "какво предлагат тези, които ще дойдат", 
за да не протестираме отново след 10-15 години по същите причини. Според Димитър Манолов, зад гърба на 
протестиращите има много политици, които ги използват. 
 
Мениджър 
 
√ Работодатели и синдикати единодушни: Минималната заплата да е необлагаема  
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев и председателят на КТ „Подкрепа“ 
Димитър Манолов изказаха единодушно мнение, че минималната заплата у нас не би следвало да се облага с данъци. 
„Работодателите не сме против увеличението на минималната заплата и това ще стане в бъдеще, но сега не е моментът за 
такава стъпка, тъй като заради кризата с коронавируса икономиката  ни се е върнала на нива от 2017 г. Вместо това трябва 
да се помисли за вариант, при който да се освободят получаващите минимална заплата от данък и така да се увеличат 
разполагаемите им средства“, каза Васил Велев по време на телевизионно участие в Би Ти Ви. 
Неговото изказване беше посрещнато с одобрение от Димитър Манолов. 
През изминалата седмица АИКБ излезе с много остра позиция срещу настоящото управление на страната, като изтъкна 
засилващо се усещане за липса на върховенство на закона у нас и прилагане на рекетьорски практики от страна на 
държавата. 
„Две неща са основните в позицията. Първо – без политическа намеса в бизнеса – политиката няма място в предприятията. 
Поводът за това бяха публикации за присъствие на държавата в предприятия заради политически изяви на предприемачи 
и мениджъри. Второто нещо е, че България може повече, ние изоставаме и причините за това изоставане сме ги изброили“, 
поясни Велев. 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sabota-i-nedelia/rabotodateli-i-sindikati-za-darzhavnijat-reket-i-kakva-zima-ni-chaka.html
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Някои от посочените в позицията причини са липсата на електронно управление, енергоносителите се ценообразуват по 
непазарен принцип, приложението на законите е избирателно, няма достатъчно контрол върху обществените поръчки и 
корупцията се усеща ежедневно. 
Той добави, че знае и за други случаи, при които има целенасочена акция на държавни структури срещу дадена компания, 
освен нашумелия случай с „Хиполенд“. 
 
Frog News 
 
√ Работодатели и синдикати: Минималната заплата не трябва да се облага с данък 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Димитър Манолов от КТ „Подкрепа“ са на едно 
мнение - минималната заплата не трябва да се облага с данък. 
Това стана ясно при участието им в бТВ тази сутрин.  
През седмицата Асоциацията на индустриалния капитал в България излезе с една много остра позиция, в която се говори 
за корупцията в България, „нагласените обществени поръчки“, „рекета от страна на държавата върху бизнеса“.  
„В позицията казваме две неща. Едното е без политическа намеса в бизнеса. Тоест политиката няма място в предприятията. 
В предприятията се работи, ако вкараме в тях политиката и партизирането, ще си счупим икономиката. Поводът за това 
бяха публикации в медиите за присъствието на държавата в предприятия заради политически изяви на предприемачи и 
мениджъри“, заяви председателят на АИКБ  и отбеляза, че знае и за други случаи, освен нашумелия казус с „Хиполенд“, 
които са публично известни. 
 „От 30 години сме се отказали от партийното строителство по месторабота“, заяви Велев, който припомни, че целта на 
промените след падането на социализма е не само да няма партийни организации в заводите, а и „да не се организират 
насилствено работници да протестират, но да не им се пречи да го правят в свободното си време“, като така трябва да се 
избегне контролиран и корпоративен вот.  
„По повод изявите на работници и мениджъри на дадено предприятие държавата няма място в него, тя има място както 
контролен орган за съблюдаване на съответните правила и закони“, категоричен е Велев.  
„Другото важно нещо, което казваме (в тази позиция) е, че България може повече“, каза Велев и допълни, че макар „ние 
сме в първата третина от държави с най-малък спад на БВП – на 8-9 място“, „ние изоставаме и за причините за това 
изоставане сме ги изброили“.  
По думите на Васил Велев бизнесът не трябва да се политизира. %Ние сме се събрали в бизнес организацията за друго. В 
момента икономиката е на нивото на 2017 година, догодина ще е на нивото на 2018 година." 
 
Novini.bg 
 
√ Васил Велев: Бизнесът не трябва да се политизира 
Бизнесът не трябва да се политизира. Ние сме се събрали в бизнес организацията за друго. 
Това заяви Васил Велев - председател на АИКБ, по бТВ. 
От 30 години сме се отказали от партийното строителство по месторабота“, заяви Велев, който припомни, че целта на 
промените след падането на социализма е не само да няма партийни организации в заводите, а и „да не се организират 
насилствено работници да протестират, но да не им се пречи да го правят в свободното си време“, като така трябва да се 
избегне контролиран и корпоративен вот. 
„По повод изявите на работници и мениджъри на дадено предприятие държавата няма място в него, тя има място както 
контролен орган за съблюдаване на съответните правила и закони“, категоричен е Велев. 
По думите му в момента икономиката е на нивото на 2017 година, догодина ще е на нивото на 2018 година. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНР 
 
√ Тристранният съвет обсъжда размера на линията на бедност за 2021 г. 
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес, за да обсъди промяна в начина за определяне 
линията на бедност и размера ѝ за следващата година. 
Бизнесът, синдикатите и държавата ще обсъдят внесените от „Обединени патриоти“ промени в Кодекса за социалното 
осигуряване които целят затягане на контрола при издаването на ТЕЛК решенията. 
От ОП предлагат при наличие на данни за неправилно издадено ТЕЛК решение медицинските комисии към 
териториалните поделения на Националния осигурителен институт да могат да изискват на въпросното лице да се 
извършват допълнителни изследвания и консултации в лечебни заведения, с които институтът има сключени договори. 
А ТЕЛК решението да се преразглежда въз основа на тези резултати. 
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При отказ на лицето да се извършват допълнителните изследвания ТЕЛК решението ще може да се обжалва по реда на 
административно-процесуалният кодекс като по време на обжалването ще се изплаща инвалидна пенсия в размер на 
социалната за старост. 
Социалните партньори ще разгледат и промяна в методиката за ежегодното определяне линията на бедност. Предлага се 
социалният министър да посочва еднолично размер, съобразен с възможностите на бюджета, но не по малък от 
определения за текущата година. Предложението се мотивира с негативните икономически и социални последици от 
Covid-кризата. За следващата година се предлага линията на бедност да е 369 лева. Нарастването спрямо тази е със шест 
лева повече или 1,9 на сто. 
 
√ Тържествено откриват новата учебна година в няколко университета у нас  
Университетът за национално и световно стопанство ще отбележи откриването на юбилейната си стотна учебна година с 
тържество в аула „Максима“.  
Сред официалните гости на церемонията ще са министърът на транспорта  Росен Желязков и управителят на БНБ Димитър 
Радев, както и председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и председателят на Съвета на ректорите в България и ректор 
на Софийския университет проф. Анастас Герджиков и Даниел Парушев, а също и председателят на Националното 
представителство на студентските съвети. 
По време на тържеството ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров и министър Росен Желязков ще валидират юбилейна 
пощенска марка „100 години УНСС“. 
В Стара Загора министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще присъства на откриването на академичната 
учебна година в Тракийския университет. 
Заместник-министърът Карина Ангелиева ще открие учебната година в Аграрния университет в Пловдив, а във Висшето 
транспортно училище в София академичната учебна година ще открие заместник-министър Петър Николов. 
Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ днес ще открие новата си академична година. На церемонията 
ще присъстват само първокурсниците, а останалите студенти ще могат да я наблюдават онлайн. 
 
√ Финансиране на иновативни проекти с 1 млрд. евро от Европейския съвет за иновации 
Иновативни проекти в различни области - от енергетика до гражданско участие - ще бъдат финансирани с общо един 
милиард евро от Европейския съвет за иновации. 
Кандидатстването ще бъде възможно от 18-и септември, съобщи еврокомисарят Мария Габриел по време на онлайн 
форум, организиран от Търговско-промишлената палата. 
"На този етап е предвиден бюджет от 10 милиарда евро на европейския иновационен съвет, като съветът ще работи с две 
програми, които изцяло са насочени към стартъпи и към малки и средни предприятия. Досега са подпомогнати над 5 
хиляди предприятия в Европа, а привлечените от тях инвестиции са повече от 4,3 милиарда евро", съобщи Мария Габриел. 
Само за една година Европейският иновационен съвет ни дава заявка, че има нужда от бързо финансиране и от европейска 
подкрепа в рисковия етап, който частният инвеститор не иска да поеме, допълни тя. 
Еврокомисарят Мария Габриел посочи още, че Европа не успява да трансформира напълно резултатите от постиженията 
си в науката в общоевропейска политика за иновациите, която да позволи те да се превърнат в продукти и услуги в полза 
на гражданите и икономиката. 
 
√ Допълнително 6,2 млрд. евро за бюджета на ЕС за справяне с коронавирусната криза 
Съветът на Европейския съюз одобри чрез писмена процедура добавянето на още 6,2 млрд. евро към бюджета на ЕС за 
тази година за справяне с последиците от кризата с Covid-19 и в помощ на стратегията за ваксиниране. 
С преразгледания бюджет се увеличават плащанията за Инструмента за спешна подкрепа с 1,09 млрд. евро, за да бъде 
осигурено създаването и разпространението на ваксина срещу Covid-19. Европейската комисия ще използва тези средства 
като авансово плащане за предварителни поръчки на дози от ваксината. 
С корекцията се повишават и бюджетните кредити за плащания с 5,1 млрд. евро за "Инвестиционната инициатива в отговор 
на коронавируса" и за "Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса — плюс". 
Очаква се на пленарното заседание другата седмица Европейският парламент да постигне съгласие за проекта за 
коригиращ бюджет и така корекцията да влезе в сила. 
 
√ Кристин Лагард призова правителствата да харчат повече 
Гуверньорът на Европейската централна банка Кристин Лагард призова правителствата да харчат повече с цел подкрепа 
на икономиката в еврозоната, която изпадна в рецесия заради кризата с коронавируса, предаде Ройтерс.  
В речта си на годишната среща с арабските централни банки Лагард обърна внимание на важността за продължаване на 
схемите за подкрепа на заетостта.  
Това е ключово за възвръщането на доверието сред бизнеса и домакинствата, категорична е още Лагард, която призова за 
по-бързо структуриране на европейския възстановителен фонд на стойност 750 милиарда евро. 
 
√ Увеличение на обявите за работа през август 
10% повече обяви за работа са публикувани у нас през август в сравнение с предходния месец юли, показва проучване на 
популярна платформа за трудова заетост. Въпреки това, броят им остава с 35 на сто по-малко, отколкото за същия период 
на миналата година.  



5 

 

Анализ на целия период след възникването на пандемията показва, че през август предложенията за работа са най-близо 
до нивата, непосредствено преди кризата, предизвикана от коронавируса. Броят на публикуваните обяви през изминалия 
месец е с 11,6 процента по-малък от този в края на февруари тази година. За разлика от юли, когато се наблюдаваше спад 
в обявите във всички сектори, през август тенденцията е положителна за всички сектори. С най-голям ръст са офертите за 
работа в производството, търговията и продажбите, IT, логистиката и транспорта.  
Разпределението на обявите по градове показва, че за първи път делът на предложенията в Пловдив изпреварва този във 
Варна. София остава водеща в класацията с най-много публикувани обяви. 
 
Investor.bg  
 
√ Фандъкова: До три години всяко дете ще има осигурено място в детско заведение 
Столичният кмет очаква правителството да реши как да бъдат изплащани компенсациите на родителите, чиито 
деца не са приети в детска градина или ясла 
До три години ще бъде осигурено място за всяко дете над три години в детско заведение в София. Това увери кметът 
Йорданка Фандъкова, която коментира, че е резонно родителите, чиито деца не са приети в детска градина или ясла, да 
бъдат компенсирани. Фандъкова очаква правителството да реши как да бъдат изплащани компенсациите, съобщават БНР.  
"Беше намерено решение без да се ангажира общината, да може финансите, които ние имаме, да използваме за 
строителство, защото, да, наистина, резонно е родители да бъдат компенсирани, но по-важното е и за родителите, и за 
децата да осигурим отварянето на нови места, за да могат да посещават детските градини, затова сме разделили, така да 
се каже, задачите и след влизането на закона вече държавата ще определи начина, по който да бъдат отпускани тези 
компенсации, а ние продължавме изключително интензивно и усилено да строим", изтъкна Фандъкова. 
За понеделник (14 септември) е насрочен нов протест на родители във връзката с недостатъчните мета в детските градини 
в София. В отговор кметът Йорданка Фандъкова обяви, че ще бъде представена сериозна инвестиционна програма за 
строителство на сгради на детски градини и проблемът ще бъде решен. 
 
√ Коронавирусът няма да промени фискалните разбирания на Германия 
В държавата, известна с бюджетната си предпазливост, някои политици вече обмислят начините за завръщане към 
нея  
Фактът, че Германия насочи масивна фискална подкрепа заради коронавирусната криза не значи, че страната изведнъж е 
променила вижданията си, пише Bloomberg TV Bulgaria. В държавата, известна с бюджетната си предпазливост, някои 
политици вече обмислят начините за завръщане към нея, след като кризата приключи. 
Отпускането на стимули и подкрепа в извънредната кризисна ситуация няма да промени разбиранията на най-голямата 
европейска икономика, която чертае балансирана бюджетна рамка, за да има фискална мощ именно в условията на криза.  
Миналия месец канцлерът Ангела Меркел подкрепи това твърдение, като изрази удовлетворението си, че Германия по-
рано не се е изкушила от “сладката отрова” на дълга. 
“Има разбиране, че германското правителство е било способно да въведе тази наложителна фискална подкрепа заради 
пространството си за маневри на първо място”, посочва Катарина Утермол, старши икономист в Allianz. “Ако не друго, 
фискалната предпазливост все още е на мода”, добавя тя. 
Този ангажимент може би ще бъде трудно забележим във фискалните планове на правителството за 2021 г., които 
финансовият министър Олаф Шолц предстои да представи по-късно този месец. По-рано той отбеляза възможността за 
бюджетен дефицит в размер на 80 милиарда евро (94,4 милиарда долара) за следващата година. 
Подобен дефицит би се добавил към заемите за 218 милиарда евро за 2020 г. за финансиране на различни мерки - от 
намаляване на ДДС до допълнителни средства за родителите. Германия също така използва бюджетната си мощ за 
европейския фонд за възстановяване, който може да постави основите на бъдещ фискален съюз. 
Въпреки скорошните дългове обаче властите в Германия продължават да твърдят, че ще се придържат напълно към 
фискалната предпазливост. 
Подобна позиция може да бъде заложена в прагматизма, които характеризира германската експанзивна политика в 
момента. Тя може обаче да се изправи пред предизвикателства, ако резултатът от изборите през следващата година даде 
преднина на по-силно насочените към разходите Зелени или ако Християндемократическият съюз се окаже в ролята на 
опозиция, което е по-малко вероятен сценарий. 
 
БНТ 
 
√ Данъчната ставка при доставка на храна за вкъщи да бъде изравнена, настояват от заведенията  
Българската асоциация на заведенията (БАЗ) и Сдружението на заведенията в България (СЗБ)предлагат данъчната ставка 
при доставка на храна за вкъщи да бъде изравнена с тази на ресторантьорските и кетъринг услуги. 
Предложението е изпратено до министър-председателя Бойко Борисов, вицепремиерите Томислав Дончев и Мариана 
Николова и финансовия министър Кирил Ананиев в рамките на обявената миналата седмица процедура за обществено 
обсъждане на поредна серия от промени в данъчното законодателство. 
В писмото си до премиера от БАЗ и СЗБ отбелязват, че намалението на данък добавена стойност за заведенията от 20 на 
9% е срещнало масова подкрепа от бранша, като е дало възможност на почти 70% от заведенията да запазят цените си. В 
10% от тях пък се наблюдава намаление. 

https://www.bloombergtv.bg/
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Същевременно обаче несправедливото третиране на ставката за ДДС върху консумацията на храна в заведение и 
доставката на храна до дома от същото заведение по два различни режима се приема негативно както от страна на 
бизнеса, така и на клиентите. 
С приетите изрични забрани в ЗДДС за прилагането на намалена данъчна ставка при доставка на преработени храни за 
вкъщи, офиси и др., законодателят без обосновка е приел тази доставка за обикновена продажба на стока, а не за 
продажба на ресторантьорска услуга, каквато е в действителност. 
От Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България припомнят, че в 12 cтpaни oт EC 
пpилaгaт дифepeнциpaни cтaвĸи зa pecтopaнтитe и ĸeтъpингa, като във вcичĸи cтpaни c дифepeнциpaн ДДC зa 
pecтopaнтьopитe ycлyгaтa „tаkе аwау” cъщo ce oблaгa c пo-ниcĸa cтaвĸa. 
При извършване на справка в европейското законодателство и в частност разпоредбите, касаещи прилагането на намалена 
данъчна ставка в сектор туризъм и по-конкретно ресторантьорство, се установява, че масовата практика в страните членки 
на ЕС е да не се прилага по-висока данъчна ставка при доставки на храни за вкъщи. Тази услуга в общия случай се облага 
със същата данъчна ставка и дори в някои страни с по-ниска от тази, с която се облага ресторантьорският бранш като цяло. 
В Испания, Франция, Италия и Австрия – облагането е с 10% ДДС при доставка на храна и за консумация на място; Холандия 
– облагане с 9%; Унгария – с 5%, и т.н. 
По същност ресторантьорският продукт може да се определи като услуга, която се получава в резултат на човешкия труд и 
съвкупност от множество услуги, от който една малка част е приготвянето на храната. При доставка на тази храна до вкъщи 
съвкупността от елементи и човешки труд не е по-малка, а напротив - по-голяма. 
Ресторантьорската услуга, независимо дали е предоставена на място или е предоставена за вкъщи, е услуга. Мястото на 
ползване на услугата от ресторантьора или предприятието за кетъринг не може да я определя веднъж като услуга и втори 
път като стока. 
 
√ Ще има ли България втора атомна централа - коментар на Атанас Тасев и Георги Касчиев  
В публикуваната нова енергийна стратегия до 2050 г. е предвидено известно отлагане в реализацията на втора 
атомна централа, през 2035 г. би трябвало да задейства Първи блок, 2040 - Втори блок, а 2050 г. 5 и 6 блок на АЕЦ 
"Козлодуй" не трябва да съществуват, поясни в "Денят започва" проф. Атанас Тасев. 
Трябва да има нова атомна централа, въпросът сега е дали да бъде на площадката на Белене или на площадка Козлодуй. 
Министър Петкова е заявила, че въпросът е неправилно интерпретиран и площадката Белене си остава за реализация на 
втора атомна централа. Проф. Тасев заяви, че решенията са минали и забавянето се дължи на пандемията. Потвърдени са 
5 участници като стратегически инвеститори, но те имат готовност да дойдат, за да прегледат информационния материал, 
след което да дадат оферти. 
Мнението и на ЕК, както и на много експерти в страната е, че сеизмичните рискове и площадката трябва да се оценят 
наново, заяви проф. Георги Касчиев. Трябва нова оценка за въздействието на околната среда, трябва наново да се проведат 
преговори с Комисията за получаване на нотификация и търговете за доставки да бъдат изпълнени по директивата за 
обществени поръчки. Площадката е одобрена със заповед от председателя на Агенцията за ядрено регулиране преди 15-
16 години и тази заповед не може да се смята за нещо, което не може да се промени, каза проф. Касчиев. Той припомни, 
че въпросите за ядрените рискове са не само национални, но и международни въпроси. И заяви, че през последните две 
години и НЕК, и Агенцията за ядрено регулиране са работили по придвижване на проекта, без НЕК  
Проф. Тасев е предложил бъдещият инвеститор да даде отговор на тези въпроси. И потвърди, че са изтекли сроковете и 
има нови изисквания за безопасност, но те едва ли ще имат отношение към площадката Белене, по-скоро за нова централа 
на площадката на Козлодуй. 
Проф. Касчиев заяви, че е участвал още в първия анализ през 1990 г. на Белене и от сеизмична гледна точка рисковете са 
големи, а от финансова гледна точка строителството е необосновано. Няма нови изследвания за безопасността на 
площадката, категоричен беше проф. Касчиев. И припомни, че още в 1984 г. руската страна е предложила тази площадка 
да бъде изоставена поради много сложните сеизмични проблеми. Монтираните там съоръжения отдавна са деградирани. 
 
Мениджър 
 
√ Президентът Радев пожела инициативата „Три морета“ да стане инструмент за сближаване в Европа  
"Регионалната инициатива „Три морета“ трябва да се утвърди като инструмент за реално социално и икономическо 
сближаване в Европа. Духът на тази платформа за сътрудничество е да насърчи условията за свързаност и просперитет на 
страните между Адриатическо, Балтийско и Черно море". Това заяви президентът Румен Радев на среща с посланиците у 
нас на 12-те държави, които участват в инициативата „Три морета“, и с представители на държавите-наблюдатели във 
формата, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. В срещата участва и вицепрезидентът Илияна Йотова 
Българският държавен глава отбеляза, че за пълноценното и ефективно развитие на „Три морета“ е важно всички страни 
от формата да допринесат за инвестиционния фонд на инициативата, който ще финансира изграждането на съвместните 
регионални проекти. Към момента България чрез Българската банка за развитие е допринесла с 20 млн. лв. към фонда.  
„Включването във фонда показва, че участниците отдават значение на платформата, и е положителен знак към бизнеса и 
инвеститорите в региона“, заяви Румен Радев. По думите му, е необходимо да се изработят ясни и конкретни критерии и 
правила за приоритетите на формата „Три морета“. Инициативата е фокусирана върху бъдещето на региона, затова е 
необходимо да създадем условия и за приобщаването на младите хора, да чуем техния глас и идеите им за развитието на 
Европа, заяви още президентът Радев. Държавният глава подчерта, че без научна и образователна свързаност между 
европейските страни е невъзможно устойчиво социално и икономическо сближаване. 
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 По време на разговора беше обсъдена перспективата следващата година България да бъде домакин на платформата „Три 
морета“. Участниците в срещата дадоха висока оценка на Естония, която тази година в условията на пандемия е домакин 
на инициативата. 
Инициативата „Три морета“ е политически проект на 12 европейски държави-членки на ЕС, на ниво държавни глави, 
лансиран през 2016 г. В него участват България, Австрия, Хърватия, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, 
Полша, Румъния, Словакия и Словения. Към момента Инициативата „Три морета“ не е институционализирана и няма 
седалище и секретариат. Инициативата се развива като прагматична платформа за сътрудничество с основен фокус 
задълбочаване на интеграцията на страните от региона между Балтийско, Адриатическо и Черно море и създаване на по-
голяма свързаност между тях по линията Север–Юг в областта на енергетиката, транспорта, комуникациите, 
информационните технологии, бизнеса. На 2 септември 2020 г. бяха приети две Решения на Министерски съвет, с които 
заместник-министър-председателят и министър на външните работи, г-жа Екатерина Захариева, бе определена за 
Национален координатор от българска страна за Инициативата "Три морета“, и бе одобрено участието на  „Българската 
банка за развитие" в  Инвестиционния фонд към Инициативата "Три морета" с вноска от 20 млн. евро.   
 
√ Илияна Йотова: Евросредствата за възстановяване от кризата трябва да създават работни места  
Предвидените средства от ЕС за възстановяване от кризата, породена от COVID-19, трябва да създават растеж и работни 
места, да се разпределят справедливо и разумно. Сами по себе си те не са панацея. Тази позиция изрази вицепрезидентът 
Илияна Йотова на традиционна среща на Френско-българската търговска и индустриална камара по повод началото на 
новия бизнес сезон.   
"Европа, а и светът се оказаха неподготвени за мащабите на такава криза. Повече от всякога се нуждаем от преосмисляне 
на националните икономики, на икономическите връзки вътре в ЕС, на икономическите и търговските ни 
взаимоотношения с партньорите от целия свят. Трябва да запазим индустрията си, да развиваме собствено производство, 
да се развива пазарът на труда", посочи вицепрезидентът.  
Илияна Йотова оцени високо активната дейност на Френско-българската търговска и индустриална камара, която 
обединява над 240 френски, български и международни компании. Неотдавна камарата, съвместно с Българската агенция 
за инвестиции и още 15 двустранни камари, започна кампания за представяне на България като добра дестинация за 
бизнес в световен мащаб. 
"Френско-българската търговска и индустриална камара и нашите партньори могат да помогнат за определянето на 
националните програми за възстановяване на икономиката, за да бъдат успешно защитени пред Брюксел", посочи още 
вицепрезидентът.  
 
√ Приеха на първо четене по-високия дневен минимум на обезщетението за безработица  
С подкрепата на 104 народни представители, петима "против" и трима "въздържали се" парламентът прие на първо четене 
предложението за увеличение на минималния дневен размер на паричното обезщетение за безработица от 9 на 12 лева. 
Предложението е заложено в актуализацията на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2020 г.  
Увеличението трябва да влезе в сила от 1 октомври 2020 г. и да важи до 31 декември 2020 г. Необходимият разход за 
тримесечния период се оценява на около 12 млн. лв., т.е. около 4 млн. лв. на месец.  
Предвижда се също от 1-ви октомври срокът 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. Това ще струва допълнително още около 2 млн. лв. на държавата.  
Промените са част от социално-икономическите мерки на правителството във връзка с възникналата ситуация поради 
разпространението на COVID-19, чрез които се цели осигуряване на подкрепа на безработните лица в условията на 
пандемия.  
От БСП обаче обявиха по време на дебата в пленарната зала, че ще направят предложение минималното обезщетение за 
безработица да стане поне 17 лв. на ден. "Трябва да осигурим социална закрила на тези, които остават без работа", каза 
народният представител от "БСП за България" Виолета Желева и изтъкна, че тази тема трябва да продължи да се разисква.  
 
√ За две седмици над 50 млн. лв. по антикризисните мерки са отишли в българския бизнес  
Само за последните две седмици (от 26 август до 11 септември 2020 г.) министерството на икономиката е разпределило 
над 50 млн. лв. по антикризисните мерки за подпомагане на българския бизнес, съобщават от пресцентъра на 
ведомството.  
По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" по процедурата за „Подкрепа на микро и малки 
предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" от 28.08.2020 г. всички над 27 
хиляди подадени проектни предложения са в оценка. Одобрени за финансиране към днешна дата са 11 736 броя проектни 
предложения /вкл. 14 оценителна сесия/, по които стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ, която 
е достигнала до българските микро и малки предприятия е в размер на близо 100 млн. лв. /97.4 млн. лева/. Оценени са 
вече 19 000 проекта, като предстои сключване на нови договори. Напредъкът от 26 август 2020 г. до момента се изразява 
в изплатени нови 35 млн. лв. към българските компании. 
По процедурата за „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията 
COVID-19“ е сформирана оценителна комисия и стартира процеса по оценка на подадените общо 1 932 броя проектни 
предложения на стойност 263 688 340 лв. 
По линия на Българската банка за развитие по програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени 
от възможността да полагат труд поради пандемията към днешна дата ББР е потвърдила 17 509 броя кредита в размер на 
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над 73 млн.лв. /73 190 880 лв./. Само за последните две седмици ББР е потвърдила нови над 1000 кредита за близо 5 млн. 
лв. 
По Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро, малки и средни предприятия, пострадали 
от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19, ББР е подписала финансови споразумения с 8 банки. Потвърдени са 
208 кредита с общ размер над 31 млн. лв. /31 519 800 лв./, гарантираната сума е 25 095 840 лв. Напредъкът по програмата 
за последните 14 дни са нови над 70 кредита за 11 млн. лв.  
 
√ Сектор "Земеделие" е в много тежка ситуация заради сушата  
Сектор "Земеделие" е в много тежка ситуация заради сушата. Добивите, които отчитаме на основните култури в България, 
са най-ниски от последните години. Секторите "Животновъдство" и "Плодове и зеленчуци" са недофинансирани. Взехме 
допълнителни мерки за това. Те са недофиннасирани заради нивата на директна европейска подкрепа. Ние сме под 
средното за ЕС. Това каза пред журналисти министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева преди срещата 
ѝ със земеделци в Петрич.  
Тя отчете, че над 23 000 земеделски стопани са кандидатствали по извънредната мярка COVID 1, като там има правила за 
всеки вид производство с каква сума заемеделското стопанство ще бъде подкрепено. 
"Втората мярка беше "de minimis". Вече е изплатен за сектор "Пчеларство". На над 4100 пчелари вече са изплатени 
средствата. На животновъдите – също. Над 22 млн. лв. бяха изплатени, а за област Благоевград над 1630 животновъда са 
получили помощ по тази програма. След 16 септември ще започне изплащането на средства по de minimis за сектор 
"Растениевъдство". Направихме всичко максимално улеснено за стопаните", допълни Танева. 
Министърът обясни, че мярката 60/40 не е била допустима за земеделския сектор, но по искане на браншовите 
организации, социалният министър Деница Сачева е уверила, че в следващата нотификация на мерките ще бъде включен 
и този сектор. 
По повод представения от комисар Вера Йоурова механизъм за сътрудничество и проверка, министър Танева коментира: 
"Не виждам нищо, което да е извънредно и извън определени рамки и изисквания, или по-лошо от други държави 
членки. Това са стандартни процедури и не виждам защо трябва да си хвърляме обвинения, които биха пречили на 
развитието ни като страна. Всичко е публично, за да можем да докажем какво се прави. Ние не сме нито най-лошите, нито 
с най-много грешки. Има какво още да се подобрява, но контролът ни е в пъти завишен".  
 
√ Източна България се нуждае от резервно водоснабдяване, алармира екоминистърът  
Западна България няма проблеми с водата, усилията на екомистерството са насочени към Източна България. В София вода 
има за 3 г. и всички язовири в областта са пълни. Това заяви на брифинг в парламента екоминистърът Емил Димитров, и 
посочи, че е необходимо да се помисли за резервно водоснабдяване на областните градове. 
"През последните месеци проведох множество срещи за изготвянето на доклад, който да даде блан "Б" в справянето с 
водната криза, ако и тази година се окаже сушева за страната. Част от язовирите, които се ползват за напояване, а водата 
е добра да се ползват за питейнобитови цели, предлага екоминистерството като начин за решаване на проблема. 
Язовирите Тича и Ястребино като водоизточници са под опасност. Ястребино е стигнал критичната точка за земеделците и 
водата в него се пази за питейни нужди. В случай, че се напълни тази година отново ще бъде отпусната вода за 
земеделието. В Тича има вода за 2 г., но трябва да се оравят сондажи в околията. Бургас пък да се захрани от още 2 
язовира", посочи Димитров.  
 
√ Теменужка Петкова: Цената на природния газ за септември е формирана правилно  
Цената на природния газ за месец септември, предложена от Булгаргаз и КЕВР, е формирана правилно. При нейното 
определяне са спазени изискванията на договора между "Булгаргаз" и "Газпром" и е спазена наредбата за регулиране на 
цената на природния газ. Всички компоненти, които сформират цената на природния газ са правилно определени и 
предложената от "Булгаргаз" цена на стойност 22,46 за месец септември е коректно определена. Това заяви на 
пресконференция министърът на енергетиката Теменужка Петкова по повод приключилата проверка как 
"Булгаргаз" формира цената на синьото гориво.  
В анализа е направен преглед на състоянието на пазара на природен газ. Отбелязано е, че за периода от месец май 2020 
година до края на месец август 2020 година природният газ на европейските газови хъбове бележи изключително 
рекордно ниски цени. Това се дължи на намаленото потребление на природен газ в следствие на COVID кризата, добави 
министър Петкова.  
"По отношение на цената за месец август се наблюдава покачване на цената на европейските газови хъбове. Като това е 
една от причините цената на природния газ, сформирана по новата формула да бележи леко увеличение с 3,79 лв. спрямо 
цената за месец август", каза още енергийният министър.  
Тя изтъкна, че цената за месец септември от 22,46 лв. е по-ниска от тази за април тази година, определена на 25,20 лв. 
"Тоест цената за септември съпоставена с цената за април 2020 г. е по-ниска, което показва, че на практика тази формула 
наистина работи много добре и условията, които колегите от "Булгаргаз" успяха да постигнат в хода на преговарянето на 
този договор наистина са изцяло в интерес на българските потребители", обясни Петкова. 
 
√ ДНСК ще премахва поставени в нарушение преместваеми обекти в националните курорти и на морските плажове  
Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ ще премахва поставени в нарушение преместваеми обекти в 
националните курорти и на морските плажове. 
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Регламентът е записан в проект на наредба, която е в изпълнение на Закона за устройство на територията и е публикувана 
за обществено обсъждане. 
Нормативният документ се отнася за обекти, които не са строежи по смисъла на закона. Това са преместваеми 
увеселителни обекти, за административни, търговски и други обслужващи дейности. 
До 2019 година премахването на преместваеми обекти, поставени в нарушение, беше в правомощията на местната власт 
и ставаше по общия ред на Закона за устройство на територията. След измененията в ЗУТ от 2019 година премахването им 
е в правомощията на ДНСК. 
С новата Наредба се уточняват условията, редът и начинът за доброволно и принудително премахване на преместваемите 
обекти, както и за вземанията по направените разходи. 
Нормативният документ дава конкретни указания за влизането в сила на издадената заповед за премахване на 
преместваем обект, за изпращането на покана за доброволно изпълнение, както и за извършването на проверка по 
изпълнението на заповедта със съставяне на констативен протокол. Уточняват се и действията по принудително 
изпълнение на заповедта, предварителното проучване относно начина на изпълнение на премахването, срока за 
изпълнение и необходимите средства, осъществяването на достъп до преместваемия обект, сключването на договор с 
избрания изпълнител, редът за съхранение на изнесеното движимо имущество и за окончателното почистване на терена 
от отпадъци, получени при изпълнението на заповедта за премахване. 
В проекта на наредба е посочен и редът за събиране на извършените разходи по принудително премахване на 
преместваем обект и за издаване на заповед за незабавно изпълнение. 
Проектът на Наредба за  изпълнение на заповеди за премахване на преместваемите обекти по ЗУТ, поставени на 
територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с 
национално значение, и на територията на морските плажове от органите на ДНСК може да бъде намерен на Портала за 
обществени консултации и на интернет страниците на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, 
на Министерството на туризма и на Дирекцията за национален строителен контрол. 
 
√ Европарламентът ще обсъжда корупцията в България през октомври  
През първата седмица на октомври в Европейския парламент ще има дебат относно проблема с върховенството на закона 
в България. Това съобщи депутатът от Партията на европейските социалисти Елена Йончева по БиТиВи, като според нея 
тази процедура се използва срещу държави, при които състоянието е определено като „критично“. 
Йончева добави, че след дебата ще има резолюция срещу българското правителство и това ще има сериозни последици 
за България. „Можем да се сравняваме с Беларус в тенденцията, защото имаме авторитарен режим“, добави 
евродепутатът. 
Йончева припомни, че на 28 август  премиерът Бойко Борисов е отказал да се яви пред Европарламента за изслушване по 
същите теми – корупция и върховенство на закона. „Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, 
известна като комисията LIBE покани Борисов, но той отказа да се яви. Досега нито един министър-председател не е 
отказвал. Премиерите на Малта и Словакия се явиха, за да ги изслушат за върховенството на закона“, добави Йончева. 
Припомняме, че спазването на принципа за върховенство на закона ще бъде основно условие за разпределянето на 
допълнителния пакет за икономическо възстановяване от 750 млрд. евро, който ЕС ще разпредели в следващите години.  
 
√ Пет банки минават под директен надзор на ЕЦБ от 1-ви октомври  
Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви списъка на банките в България, които ще бъдат обект на директен надзор от 
нея, считано от 1 октомври 2020 г. Кредитните институции, обект на директен надзор, са: УниКредит Булбанк АД, Банка 
ДСК АД, Обединена българска банка АД, Юробанк България АД и Райфайзенбанк (България) ЕАД. 
Решението е част от процеса на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ. То е свързано и с влизането на България в 
чакалнята на Еврозоната и в Банковия съюз на Европа. 
Считано от 1 октомври 2020 г. в Надзорния съвет на ЕЦБ като представител на Българската народна банка ще влезе 
Радослав Миленков – подуправител на БНБ, ръководещ „Банков надзор“. Той ще се ползва със същите права и задължения 
като всички останали членове, включително право на глас. 
За целите на директния надзор върху системните банки БНБ определя подкоординатори, както и свои представители в 
съвместните надзорни екипи за значимите институции. По отношение на въпросите на политиката, свързани с 
пруденциалния надзор, представители на БНБ участват в други комитети и подструктури, които подпомагат работата на 
ЕЦБ във връзка със задачите, които са ѝ възложени с Регламент (ЕС) № 1024/2013. 
ЕЦБ също така ще отговаря за наблюдението над по-малко значимите институции, които остават обект на директен надзор 
от БНБ, и за общите процедури за всички поднадзорни лица. Наблюдението над по-малко значимите банки от страна на 
ЕЦБ ще включва контрол по прилагането на общите надзорни стандарти на Единния надзорен механизъм. ЕЦБ ще 
разполага с определени директни правомощия по отношение на по-малко значими институции, свързани с процеса на 
издаване на лицензии и одобрения, издаването на общи препоръки, указания и инструкции, планиране и осъществяване 
на инспекции, включително и поемане на директен надзор над по-малко значими институции. 
За целите на надзора над по-малко значимите банки към Единния надзорен механизъм на ЕЦБ е създадена структура, в 
която Българската народна банка ще участва. В рамките на структурата се обсъждат въпросите на надзора над по-малко 
значимите институции на страните от Единния надзорен механизъм.  
 
 
 

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5442
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5442
https://www.mrrb.bg/bg/proekt-na-naredba-za-izpulnenie-na-zapovedi-za-premahvane-na-premestvaemi-obekti-postaveni-na-teritoriyata-na-nacionalnite-kurorti-opredeleni-s-reshenie-na-ministerskiya-suvet-za-selistni-obrazuvaniya-s-nacionalno-znache-84232/
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/za-obshtestveno-obsuzhdane/ministerstvoto-na-turizma-publikuva-za-obshtestveno-obsuzhdane
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Home.aspx?0ZKDwUgLUJpDpU6ocaJJFwuOmO6Y83hr9JmR2o8mKwENP2eU%2fO5Z9Q%3d%3d
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√ Двама бивши британски премиери критикуват плана на Борис Джонсън за Брекзит  
Бившите британски премиери Тони Блеър и Джон Мейджър разкритикуваха настоящия министър-председател Борис 
Джонсън заради усилията му да прекрои части от споразумението за излизане от Европейския съюз (ЕС), което 
правителството му договори с Брюксел, съобщава Bloomberg. 
Блеър, бивш министър-председател от редиците на Лейбъристката партия, и неговият предшественик от Консервативната 
партия – Джон Мейджър заявиха, че усилията на Джонсън да отмени части от споразумението, отнасящи се до Северна 
Ирландия, представляват заплаха за мира и доверието в Обединеното кралство в световен мащаб. Маневрата на Джонсън 
е "шокираща" и "нарушава" споразумението от Разпети петък, довело до повече от две десетилетия мир в Северна 
Ирландия, пишат двамата в съвместно становище, публикувано в Sunday Times. 
„Това повдига въпроси, които далеч надхвърлят въздействието върху Ирландия, мирния процес и преговорите за търговска 
сделка – които са важни. Решението на Джонсън поставя под въпрос самата почтеност на нацията ни“, посочват Блеър и 
Мейджър. 
ЕС предупреди, че британският план ще застраши усилията за подписване на обхватно търговско споразумение между 
двете страни. Паундът разшири загубите си, като отписва 1,1% от стойността си спрямо долара. 
„И двамата се противопоставихме на Brexit“, пишат Блеър и Мейджър, добавяйки: „И двамата приемаме, че сега това се 
случва. Но този начин на преговори, чрез неразумно преследване на идеология и кавалерийски обстрел, представян за 
сериозна дипломация, е безотговорен, погрешен по принцип и опасен на практика". 
 
√ ЕЦБ: Държавите от еврозоната трябва да продължат да харчат  
Държавите от еврозоната трябва да продължат да разходват държавни средства, за да гарантират възстановяването на 
блока от рекордно голямата рецесия, която обхвана Европа в резултат от мерките срещу коронавируса. Това заяви 
президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард, предаде Ройтерс. 
Към края на първото тримесечие данните сочат, че страните от еврозоната вече имат задължения, възлизащи на 86% от 
БВП, като най-тежко е положението в Гръция (176%), Италия (137%), Португалия (120%) и Белгия (104%). Традиционно 
максималното ниво на задължения, които страните в еврозоната трябва да спазват е 60% от БВП, но в момента само 
Естония, Литва, Латвия, Словакия, Нидерландия и Ирландия спазват това изискване. Дори и консервативната Германия 
вече има дългове за 61% от БВП. 
„Доверието в частния сектор в голяма степен зависи от доверието във фискалната политика. Запазването на настоящата 
фискална политика на подкрепа от страна на държавните администрации е жизненоважна в усилията ни да не допуснем 
рязък скок на безработицата и да подкрепяме доходите на домакинствата, докато икономическото възстановяване не 
стане факт“, каза Лагард. 
Тя призова властите скоро да одобрят плана за финансова помощ от 750 млрд. евро, който все ще е на ниво преговори.  
 
√ Спад на европейските борси на фона на опасенията за провал на преговорите за Брекзит  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха предимно понижения в петък на фона на притесненията 
на инвеститорите, че преговорите за Брекзит може да завършат без сделка, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 0,42 пункта, или 0,11%, до 367,06 пункта, и е на път да регистрира 
седмичен ръст от 1,7%. 
Немският бенчмарк DAX се понижи с 35,74 пункта, или 0,27%, до 13 173,15 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 напредна с 17,78 пункта, или 0,3%, до 6 021,1 пункта.  Френският измерител CAC 40 се понижи с 8,03 пункта, или 
0,16% д, 5 015,9 пункта, след няколко промени в неговия състав. Акциите на Accor поевтиняха с 3,08%, след като той бе 
премахнат от индекса, докато тези на Alstom поскъпнаха с 1,10%, при включването му във френския бечмарк. 
Вниманието на инвеститорите остава насочено към преговорите за Брекзит, като напрежението по оста Лондон-Брюксел 
ескалира на фона на плана на британския премиер Борис Джонсън да погази важно споразумение с Европейския съюз. 
Британското правителство подготвя на законодателство, което би променило разпоредбите, отнасящи се за британския 
район Северна Ирландия, ако Великобритания не успее да сключи постоянно търговско споразумение с ЕС до края на 
годината. 
„На този етап човек би предположил, че най-логичният развой е Великобритания да отстъпи, но в момента няма никакви 
сигнали, че това ще се случи“, коментира Майкъл Ейвъри от  Rabobank 
Днес повечето основни секторни индекси се оцветиха в червено, ден след като ЕЦБ остави без промяна лихвената си 
политика. 
Енергийният индекс SXEP бе сред най-големите губещи, записвайки спад от 0,80%, след като петрола отново поевтиня. 
Индексът на сектора на здравеопазването SXDP се понижи с 0,13%, докато туристическият индекс SXTp отчете спад от 
1,13%. 
Нови разпродажби на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха понижения в четвъртък на фона на разпродажбите в 
технологичния сектор, които бяха подновени след един ден на ръст, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 405,89 пункта, или 1,45%, до 27 534,58 пункта, след като по-рано напредна 
с 200 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 изтри 59,77 пункта от стойността си, или 1,76%, достигайки 
ниво от 3 339,19 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се понижи с 59,77 пункта, или 1,76%, до 3 
339,19 пункта. Това е четвърти спад за трите водещи индекса в последните пет сесии. 
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Акциите на Apple поевтиняха с 3,26%, след като по-рано бяха поскъпнали с 2,7%. Книжата на Tesla, които в един момент 
бяха поскъпнали с 8%, завършиха сесията с ръст от 1,38%. Акциите на Netflix, Microsoft, Amazon, Facebook и Nvidia 
поевитняха с 3,90%, 2,80%, 2,86%, 2,06% и 3,17%. Технологичният сектор в S&P 500 се сви с 2,3%. 
„Пазарът е труден. Поглеждаш нагоре за една секунда и пазарът е надолу. Поглеждаш надолу и той се е върнал към ръст. 
Инвеститорите ще рискуват много, ако решат да търгуват в подобни условия“, коментира Айриан Вождани от MV Financial. 
Резултатите от четвъртък идват след широк рали в сряда, когато S&P 500 отчете най-доброто си еднодневно представяне 
от юни насам. От втори септември до вчерашната търговия технологичния сектор на S&P 500 е изтрил 11,4% от стойността 
си. За същия период самият индекс се е понижил с близо 7%. 
Негативно на пазарите се отразиха и данните за заетостта в САЩ. 
Министерството на труда съобщи, че броят на хората, подали за първи път заявление за помощ при безработица, е 
достигнал 884 хил. през седмицата, завършила на 5 септември. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха броят 
им да достигне 850 хил. 
Ръст в Азия 
Основните индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно повишения в последната сесия за 
седмицата, пише Маркетоуч. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 напредна с 171,02 пункта, или 0,74%, до 23 406,49 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 25,52 пункта, или 0,79%, до 3 260,35 пункта, докато по-
малкият измерител Shenzhen Composite отчете ръст от 34,97 пункта, или 1,64%, до 2 164,22 пункта. Хонконгският показател 
Hang Seng добави 189,77 пункта към стойността си, или 0,78%, завършвайки сесията при ниво от 24 503,31 пункта. 
В Южна Корея индексът Kospi напредна с минималните 0,21 пункта, или 0,01%, до 2 396,69 пункта. 
Австралийският показател ASX 200 се понижи с 49,1 пункта, или 0,83%, до 5 859,4 пункта, следвайки поевтиняването на 
акциите на минния гигант Rio Tinto с 4%, след като стана ясно, че главният изпълнителен директор на компанията и двама 
високопоставени ръководители ще подадат оставка заради недоволството от решението на компанията да взриви обект 
на аборигенското културно наследство. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
напредна с 0,45 пункта, или 0,10%„ до 430,96 пункта. BGBX40 остана без промяна при ниво от 96,59 пункта. BGTR30 изтри 
0,25 пункта от стойността си, или 0,05%, достигайки ниво от 479,99 пункта. BGREIT се повиши с 0,45 пункта, или 0,34%, до 
133,11 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Гърция ще стимулира икономиката си с още 6,8 милиарда евро  
Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви, че Атина ще похарчи допълнителни 6,8 милиарда евро за борба с 
въздействието на коронавируса върху икономиката на страната, предаде АФП. 
Новите разходи ще послужат за намаляване на социалните вноски на компаниите, създаване на 100 000 работни места и 
намаляване на данъците за жителите на туристически острови, пострадали от въздействието на пандемията върху 
пътуванията, каза премиерът пред журналисти в пристанищния град Солун. 
Мицотакис добави, че ще удължи обезщетенията за безработица с допълнителни два месеца в страната с най-висок 
процент на безработни в еврозоната. 
Мерките допълват пакет от 24 милиарда евро, приет през пролетта. 
Производството в Гърция се сви с 15,2% през второто тримесечие, а Mицотакис прогнозира свиване на БВП до края на 
годината с между 8%-9%. 
Докато туристическият сектор донесе над 18 милиарда евро за гръцката икономика през миналата година, през 2020 г. 
този принос може да достигне едва 3,5 милиарда евро, сочат проучвания на икономисти. 
През десетилетието на агонизиращата дългова криза от 2008-18 г. гръцкият БВП се сви с почти една четвърт. 
Въпреки че Гърция е пострадала по-малко от коронавируса от европейските си съседи, регистрирайки само 305 смъртни 
случая до момента, строгото блокиране, наложено за шест седмици през пролетта, спря икономическата активност и 
нанесе удар на туристическия сезон. 
 
√ Редица европейски страни съобщават за рязко увеличаване на Covid-случаите  
Австрия обяви, че е навлязла във втора вълна на епидемията от Covid-19. За рязко увеличаване на случаите съобщиха и 
редица други страни. 
"Намираме се в началото на втората вълна", заяви заяви канцлерът Себастиан Курц. 870 случая за денонощие са 
регистрирани в 9-милионна Австрия, общо 33 000 са заразените, 750 - починалите от началото на пандемията. Канцлерът 
предупреди, че скоро в страната ще има по над 1000 новозаразени на ден. Той призова населението строго да спазва 
мерките и максимално да ограничава контактите. 
Чехия съобщи за нов рекорден брой заразени - 1500. За пети пореден ден случаите са над хиляда в страната с 10.5 
милионно население. Правителството затегна правилата за носене на маски, но се стреми да избегне строга карантина. 
Рекорд и във Франция - над 10 500 нови заразени. Премиерът Жан Кастекс предупреди, че положението се влошава и 
призова гражданите строго да спазват хигиена и дистанция и да носят маски. В писмо изтъкнати медици призоваха да се 
да се избягват събирания с роднини и приятели в закрити помещения. Франция е една от най-пострадалите от 
коронавируса европейски страни с над 30 000 смъртни случая. 
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Почти толкова са и в Испания, където също отчетоха най-големия брой заразени за денонощие от началото на пандемията 
- над 12 000. Въпреки това в Мадрид участниците в антиправителствена демонстрация не спазваха дистанция. Те изразиха 
недоволство от от начина, по който кабинетът на социалиста Педро Санчес действа в кризата. 
В Индия дневните случаи надхвърлиха 94 000 , общо - над 4.7 милиона. Порблемът е, че не се спазват правилата, смятат 
жители на Делхи: 
"Случаите на коронавирус се увеличават и са нужни предпазни мерки, но хората не ги спазват. Както можете да видите на 
пазара, няма дистанциране и заради това това случаите нарастват. Вече са почти 100 000 на ден". 
Спад в броя на заразените има в Южна Корея. Временно ще бъдат смекчени ограничителните мерки в района на Сеул, 
където живеят половината от жителите на 52-милионната страна. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- На Кръстов ден - на живо от Кръстова гора, където и тази година стотици се качиха до светата обител с 
надеждата за изцеление; 

- Ден преди новата учебна година: Какви са условията в училищата и какви са притесненията на родителите?; 
- След преизбирането на Корнелия Нинова за лидер на БСП - по какъв път ще поеме левицата?; 
- Защо протестът на спира? Анализ на политолога Стойчо Стойчев и социолога Андрей Райчев; 
- Ще имаме ли втора атомна централа и отказа ли се държавата от площадката в Белене?; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- След вота в БСП - Ще остане ли разделена партията след първите преки избори за лидер? - Коментар на депутата 

Александър Симов; 
- Спорът за Гоце Делчев - Може ли България да спре Северна Македония по пътя за Европа заради спора за Гоце 

Делчев?; 
- Ваксината срещу COVID-19 - Българската с експериментална ваксина срещу COVID-19: На живо от Оксфорд - Как 

продължават работата на учените?; 
- Инцидент с дете - Как 10-годишно дете пострада тежко при токов удар, докато играе баскетбол?; 
- Уникална находка - Откриха нова скална църква в района на ивановските манастири край Русе. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Два дни преди началото на учебната година: Станете учители - ще има нужда в пандемията, кани висшистите 
министър Вълчев; 
в. Труд - Богат си, ако имаш 1340 лева на месец; 
в. Телеграф - Тарикати връщат 4 млн. лв. от болнични; 
в. Монитор - Само половината къщи издържат на трус над 6 по Рихтер; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Корнелия Нинова: Изборът показа, че БСП е единна и консолидирана; 
в. 24 часа - Ще плащаме на посредници за онлайн услуги от чиновници; 
в. Труд - Слаби ученици няма да учат вкъщи; 
в. Труд - ДНСК ще бута барчета на плажа; 
в. Телеграф - Д-р Берон: Мутрите са вън, едната в Дубай. другата в Белград; 
в. Телеграф - Д-р Скендер Сила от СЗО: ваксина срещу Ковид у нас, в средата на 2021 г.; 
в. Монитор - Лихвите по депозити и кредити няма да скачат; 
в. Монитор - COVID-19 попари всеки втори букет за първия учебен ден; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: Запишете се за учители, ще има нужда в 
пандемията; 
в. Труд - Живият класик на българската литература академик Антон Дончев пред Труд: За съжаление и днес времето е 
разделно; 
в. Телеграф - Богомил Николов от Асоциация "Активни потребители": Измамниците най-често са от Нигерия; 
в. Монитор - Веселка Тепавичарова, директор на Първо СУ "Пенчо П. Славейков" - София: Ще направим и електронно 
барче, за да няма размяна на пари; 
Водещи анализи 
в. Труд - Поскъпването на еврото засилва и лева; 
в. Телеграф - Тарикат ваксина не го лови; 
в. Монитор - Лютеницата на баба четири пъти по-скъпа от купешката. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 14 септември 
София 

- От 11.00 ч. в Гербова зала на „Дондуков" 2 вицепрезидентът Илияна Йотова ще удостои акад. Антон Дончев с 
почетния плакет на вицепрезидента. 

- От 09.30 ч. във Висшето транспортно училище заместник-министърът на образованието и науката Петър Николов 
ще открие академичната учебна година. 
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- От 10.00 ч. в аула „Максима" ще се състои тържество по случай откриването на юбилейната стотна учебна година 
на Университета за национално и световно стопанство (УНСС). 

- От 11.00 ч. в Гранд Хотел София, зала „Триадица" 2 ще се състои кръгла маса на тема „Българските дясно-
центристки партии преди предстоящите избори", организирана от СДС. 

- От 11.00 ч. на ул. „Пиротска" 171А ще се състои церемония по случай професионалния празник на българските 
пожарникари. 

- От 11.30 ч. в Гранитна зала в сградата на Министерски съвет Националният съвет за тристранно сътрудничество 
ще проведе редовно заседание. 

- От 12.00 ч. пред Министерството на образованието и науката ще се проведе протест против предвидените мерки 
за новата учебна година, свързани с COVID-19. 

- От 13.00 ч. ПП АБВ ще даде пресконференция в централата на партията на ул. „Врабча" 23. 
- От 13.00 ч. до 16.00 ч. в Киносалона на Военномедицинска академия (обособен вход зад спешното отделение на 

ВМА) ще се проведе обществено обсъждане за изграждането на Национална многопрофилна детска болница. 
- От 16.00 ч. в Музей "Борис Христов" (гр. София, ул. "Цар Самуил" №43): ще се проведат Европейски дни на 

културното наследство. 
*** 
Бургас 

- От 12.00 ч. пред сградата на Регионалното управление на образованието (РУО) - Бургас жители на Бургас са 
организирали събитието „НЕ на маските и изолаторите в училище". 

- От 14.00 ч. в ОУ "П. Р. Славейков" ще бъдат открити четири обновени кабинети с тематична насоченост. 
- От 17.30 ч. в НХА-Филиал Бургас ще бъде тържествено открита 2020/2021 учебна година. 

*** 
Варна 

- От 10.00 ч. в южния парк в УМБАЛ „Св. Марина" ще се състои тържествена церемония по случай началото на 
новата академична година в Медицински университет - Варна. 

*** 
Добрич 

- От 16.00 ч. часа в сградата на Общината в Голямата заседателна зала - етаж 2 ще се проведе публично обсъждане 
на актуализация на бюджета на Община град Добрич. 

- От 18.30 до 19.00 ч. пред Младежкия център ще се проведе презентация на проект „Младежки център Добрич - 
Вашето днес" пред доброволци от Български младежки червен кръст. 

- От 19.00 до 20.30 ч. в Регионална библиотека „Дора Габе", Обща читалня и Книгозаемане, ще се проведе 
флашмоб „Ключът е в теб" и прожекция на открито на филма на БЧК „Оказване на първа помощ при 
пътнотранспортни произшествия". 

*** 
Каварна 

- От 18.00 ч. в залата на НЧ „Съгласие-1890" ще бъде представен спектакълът „Мъжка задушница" от Емил Бонев. 
*** 
Кърджали 

- От 10.00 ч. в параклис „Св. пророк Илия" ще бъде отслужен водосвет за здраве. 
- От 11.00 ч. ще бъдат положени венци и цветя пред паметника на загиналите служители на МВР от областта при 

изпълнение на служебния си дълг. 
- От 11.15 ч. пред Паметника на загиналите служители от МВР ще се проведе брифинг по актуални въпроси от 

дейността на РДПБЗН, както и популяризиране на мерките за пожарна безопасност, които трябва да се спазват с 
цел недопускане на пожари. 

*** 
Ловеч 

- От 17.00 ч. в залата на Общинския съвет ще се проведе заседание на местния парламент по въпроси на 
образованието и новата учебна година. 

*** 
Пловдив 

- От 10.30 ч. в Аграрния университет заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева ще 
открие учебната година. 

- От 19.00 ч. в сградата на Военния дом (ДНА) ще се проведе среща, на която ще бъдат обсъдени въпроси, 
свързани с актуалното състояние и бъдещето на ПФК „Ботев-Пловдив". 

*** 
Разград 

- От 11.00 ч. в Художествена галерия „Проф. Илия Петров" ще бъде открита кураторската изложба-среща на 
поколенията „Слънце и звезди". 

*** 
Стара Загора 

- От 10.00 ч. в Тракийския университет министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще присъства на 
откриването на академичната година. 
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*** 
Шумен 

- От 14.00 ч. в зала 203 на Общината ще се проведе Консултативният съвет за предстоящата сесия на ОбС Шумен. 

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

