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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
Информационна агенция „Фокус“ 
 
√ Участниците в тристранната комисия - единодушни за нуждата от кризисно законодателство 
Прилагането на икономическите мерките закъсня, големите числа за подкрепа все още не са стигнали до бизнеса. Това 
каза за предаването „Добър ден, България“ на Радио „Фокус” Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България /АИКБ/. 
„От всички обявени мерки, най-голяма част от предвидените средства, които са достигнали до бизнеса и до хората, са по 
мярката за подкрепа на заетостта и доходите в предприятията. Припомням, че тя не стартира по най-добрия начин. 
Очакваше се неработещи предприятия да доплащат от липсващи приходи 40% от разходите на труд, така че неработещи 
хора да получат 100% доход. Това го няма никъде по света, тоест тези, които не работят да живеят по-добре от онези, които 
работят и за това да плащат работещите“, обясни той. 
Васил Велев добави, че това е довело до скок на безработицата през април. Над 100 000 хиляди в повече са безработните 
у нас към момента, отбеляза той. 
 
Manager.bg 
 
√ Икономическите мерки на правителството закъсняха, смята Васил Велев 
Прилагането на икономическите мерките закъсня. Големите числа за подкрепа все още не са стигнали до бизнеса. Това 
каза в ефира на Радио „Фокус“ председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ Васил Велев.  
„От всички обявени мерки, най-голяма част от предвидените средства, които са достигнали до бизнеса и до хората, са по 
мярката за подкрепа на заетостта и доходите в предприятията“, каза Велев и припомни, че тя не стартира по най-добрия 
начин.  
„Очакваше се неработещи предприятия да доплащат от липсващи приходи 40% от разходите на труд, така че неработещи 
хора да получат 100% доход. Това го няма никъде по света, тоест тези, които не работят да живеят по-добре от онези, които 
работят и за това да плащат работещите“, обясни той.  
Велев добави, че това е довело до скок на безработицата през април. "Над 100 000 хиляди в повече са безработните у нас 
към момента", отбеляза той. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
News.bg 
 
√ Правителството одобри следващите стъпки към ERM II и Банковия съюз  
Правителството одобри последващите ангажименти, които страната ни следва да изпълнява след присъединяването към 
ERM II и Банковия съюз, считано от 10 юли 2020 г., както и План за действие с конкретни мерки по тях. 
След като на 1 юли 2020 г. беше одобрен от МС проектът на ангажиментите, министърът на финансите проведе преговори 
по тях с европейските партньори, включително и с членовете на еврогрупата и представителите на Дания. 
Договорените последващи ангажименти не се различават съществено от тези, одобрени от правителството като основа за 
водене на преговори. Те са естествено продължение и надграждане на вече предприетите, преди присъединяването ни 
към ERM II, мерки, както и на продължаващите реформи в областите на небанковия финансов сектор, рамката за 
управление на държавните предприятия, рамката по несъстоятелността и рамката за борба с изпирането на пари. 
Заложени са и мерки за адресиране на констатираните правни несъответствия в Конвергентните доклади на ЕЦБ и ЕК от 
2020 г. 
Изпълнението на Плана за действие, включващ мерки за изпълнение на последващите ангажименти на Република 
България след присъединяването към Валутния механизъм II ще бъде част от условията за последващото приемане на 
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страната ни в еврозоната и въвеждане на еврото, след изпълнение на всички критерии за конвергенция, в съответствие с 
член 140 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 
 
Класа  
 
√ Между 70% и 90% е спадът на чуждите туристи у нас през лятото  
Спад от 70% до 90% на чуждите туристи през това лято отчитат хотелиери и туроператори. Най-сериозната им липса се е 
усетила в големите курорти, като Албена и Слънчев бряг. 
В края на сезона в курорта Албена отчитат близо 60% загуби спрямо миналата година. Хотелиери и ресторантьори 
разчитали на германските туристи, но след обявяването на варненския регион за рискова дестинация, чартърите спрели. 
Освен българи, в курорта по Северното Черноморие летували предимно румънци. 
Маргита Тодорова, директор "Експлоатация, маркетинг и продажби" в Албена АД: Отворихме около 40% от нашите хотели. 
Три седмици наред можем да се похвалим с една много добра заетост над 80%, но за съжаление останалото време 
заетостта беше между 50% и 60. 
Хотелите в Албена ще работят до края на септември и ще отворят отново през април следващата година. Надеждите са, че 
неотворилите това лято хотели ще бъдат готови да посрещнат туристи догодина. 
В Слънчев бряг месеците юни и юли за хотелиерите са били почти без туристи, около 10% е била заетостта в местата за 
настаняване. През август български и полски летовници донякъде спасили сезона. За същия месец се отчита 80% спад на 
чартърите, в сравнение с миналата година. 
Венелина Ташев, хотелиер: Чуждите туристи, заради самолетите и пандемията навсякъде, бяха не повече от 10 до 15%. 
Говоря тези, които идват със самолети. Около 10% имахме румънци, съседи. И около, това за мен, 40-50% български 
граждани. 
В Слънчев бряг едва 30% са хотелите, които отвориха врати този сезон. Хотелиери признават, че не работят за печалба, а с 
надежда поне да излязат на нула. 
Венелина Ташев, хотелиер: Да можем да платим на персонала, да можем да си платим на всички доставчици и да 
приключим на колкото може по-малко загуби. Това е нещото, към което се стреми тази година. 
Последният чартърен полет за Южното Черноморие е планиран за 10 октомври. Дотогава чуждите туристи, които пристигат 
през септември в Слънчев бряг, са от Беларус. 
 
√ Николай Василев: Заемът не е необходим, парите да се спестят като далгосрочен резерв  
"Заемът е голям, но условията, при които го получаваме, са доста добри", коментира пред бТВ бившият министър на 
икономиката Николай Василев. 
"Според мен, този заем не е необходим, заради нелошия фискален режим и защото бюджетът има излишък от над 1 млрд 
лева до края на август. Но когато едно правителство е в края на мандата и притиснато от протести е склонно да харчи. 
Въпросът е какви са намеренията, защо ще се харчат тези пари", попита той. 
По думите му, много малко пари са дадени на сектори, пострадали от кризата и за медицински цели. 
"Ако се ще дават на който протестира, който плаши със стачки, ще се похарчат много пари. 
"Правилната политика е сега да се вземе заем, преди светът да е в дълбока рецесия, но парите да останат като голям 
резерв. Ако догодина има по-голяма криза - кой ще ни помогне тогава? Но ако политиците се готвят да ги изхарчат за 
каквото се сетят, това ще е вредно", каза още той и даде пример с изхарчени 6 милиарда от излишъка само от ноември до 
края на годината. 
"Основното ми притеснение е, че много малко пари отидоха за здраве, за индустрията, за туристическия бранш, тези пари 
трябва да бъдат спестени. Политиците имат погрешната представа, че като раздават пари, така помагат на икономиката, 
но това не е вярно", смята Василев. 
 
√ ИПИ: Въглищата - държавен наръчник за влошаване на проблеми  
Ако се чудите как да превърнете трудна ситуация в нещо, граничещо с бедствие, управляващите имат изпитан метод – 1) 
запознавате се с проблема, 2) оценявате, че решението му е трудно и неприятно, 3) предприемате мерки, които водят до 
моментно облекчение и дългосрочно влошаване, 4) повторете точка 3 докато проблемът се превърне в безизходна 
ситуация, пише Калоян Стайков от Института за пазарна икономика (ИПИ). 
Поведението силно наподобява това на хронично болен пациент, който предприема промени в начина на живот, приема 
лекарства, медицинска помощ и всякакви други действия, само когато изпитва болка, а през останалото време се държи 
все едно няма проблем. Същото се случва с политиката в енергийния сектор в страната и конкретно – бъдещето на 
Маришкия басейн, а последното доказателство в тази посока е решението за отпускане на заем от „Български енергиен 
холдинг“ за „Мини Марица-изток“ за финансиране на инвестиционната програма на компанията и увеличаване на 
заплатите. Разликата с хронично болния пациент е, че той сам ще си страда от грешните решения, докато бъркотията, която 
настоящото правителство забърква, ще се изсипе на главата на друго правителство след пет или десет години. 
Отношението на Европейския съюз към енергетиката и екологията е ясно още отпреди присъединяването на България и 
по нищо не личи да се променя. Напротив – през годините се наблюдава повишаване на екологичните стандарти и 
увеличаването на разходите за въглеродни емисии. Последното става основно по два начина – чрез намаляване на 
безплатните квоти въглеродни емисии, които централите могат да получат, и чрез увеличаване на цените на тези квоти. 
Именно такъв е случаят с „ТЕЦ Марица Изток 2“, която изглежда като да работи нормално докато преобладаващото 
количество от необходимите ѝ квоти е безплатно и/или цената им е ниска. С навлизането в четвъртата фаза на схемата на 
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ЕС за търговия с емисии за периода 2021-2028 г. и с новата цел за намаляване на емисиите до 2030 г. с 40% в сравнение с 
1990 г. може да се очаква допълнително намаляване на безплатните квоти и увеличаване на цените им. 
Допълнително утежняващо обстоятелство е, че след 2026 г. ТЕЦ Марица Изток 1 и 3 ще бъдат изправени пред подобен 
проблем, тъй като тогава изтичат споразуменията им за изкупуване на електрическа енергия с НЕК, които са разновидност 
на механизмите за капацитет[1]. Възможността за сключване на нови договори по Механизма за осигуряване на капацитет 
след юли 2025 г. изглежда нереалистична на този етап, тъй като с приемането на новия Регламент за електрическа енергия 
от декември 2018 г. се въвеждат екологични ограничения за участие в него – не повече от 550 г СО2/кВтч и 350 кг 
СО2/година/кВт. Нито една централа в България – държавна или частна –  не отговаря на тези стандарти към момента. 
Това, естествено, може да се очаква да доведе до поскъпване на електрическата енергия от ТЕЦ на въглища в страната, 
което да я направи неконкурентна на пазара, както вече се вижда при „ТЕЦ Марица Изток 2“. Това създава поне два 
проблема. Първият е технически – въглищните централи генерират около 46% от електрическата енергия в страната и се 
използват за балансиране на системата; невъзможността им да работят създава сериозни рискове пред сигурността на 
доставките, а оттам – и пред цялата икономика. Вторият е финансов – дори и държавата да иска да предостави държавна 
помощ под каквато и да било форма, няма да има такава възможност. Невъзможността за обслужване на задълженията 
или по-лошо затварянето на централите бързо ще се разлее по веригата на доставките, включително „Мини Марица-изток“ 
и ще доведе до съкращения на персонал. Това е дълъг и тежък процес, ако става хаотично, но ако е част от цялостна 
стратегия за трансформиране на комплекса „Марица Изток“, щетите могат да бъдат минимизирани. 
За съжаление, по всичко изглежда, че управляващите са избрали първия вариант. Това не е точно като да си заровиш 
главата в пясъка, а е по-скоро да гледаш идващо цунами и да обясняваш, че всичко е наред. В Интегрирания план 
енергетика и климат 2021-2030 г. управляващите си поставят за цел „запазването на ключовата роля на местните енергийни 
ресурси (въглища) и използването  им  в  съществуващите  производствени  мощности,  в съответствие с изискванията на 
екологичното законодателство“, което към този момент изглежда налудничаво. В своя План за развитие на преносната 
електрическа мрежа на България за периода 2019-2028 г. ЕСО не очаква промяна в брутния мощностен баланс при ТЕЦ на 
въглища, което означава, че въпреки увеличаването на екологичните изисквания, ръстът на цените на въглеродните квоти, 
загубата на конкурентоспособност на пазара, изтичането на споразуменията за изкупуване на електрическа енергия, 
липсата на действащ механизъм за капацитет и невъзможността за използване на такъв след юни 2025 г. никоя от 
настоящите централи няма да затвори дори и един от блоковете си. Това вече граничи с религиозна вяра и фанатизъм. 
На целия този фон, както и на фона на растящата безработица през последните месеци не само че не се говори за 
преструктуриране в „Мини Марица-изток“ – тема, която се обсъжда от години, но и се отпускат допълнителни средства за 
инвестиции и заплати. Дейността на компанията през тази година се свива с около 20%, производството на електрическа 
енергия от ТЕЦ на въглища се свива с около 10%, новорегистрираните безработни в бюрата по труда от добивната 
промишленост в периода март-юли са близо 480 души, като само през юни са 242 души, но и дума не може да става за 
промени в държавната компания. Разбира се, на фона на социални протести, последното нещо, от което правителството 
се нужда в момента е протест на миньорите, което го прави много диалогично. Това обаче е пирова победа – моментно 
облекчение на проблемите в държавните мини, които ще се изсипят след години с още по-голяма сила. 
В много отношения правителството изглежда като да се държи повече като страна-кандидат, която може да постигне 
някакво споразумение или част от условията да не важат за нея, отколкото като равноправна страна член на ЕС, която 
участва при изготвянето на регламенти, директиви и др. нормативни документи и след това се съобразява с тях наравно с 
останалите. Много по-лесно би било да не се налагаше да се отговаря на куп европейски изисквания, но това е изборът, 
който страната е направила преди повече от 20 години и това е светът, в който живеем днес. В тези условия управляващите 
могат или да си затворят очите и да се надяват някой друг да им оправя бакиите, или да изберат политика и стратегия, 
които минимизират негативните ефекти за икономиката и същевременно максимално се възползват от възможностите, 
които европейската политика предлага. Решението не е лесно, но е сравнително просто. 
[1] Дефиницията на ЕК за Механизма за осигуряване на капацитет е временна мярка, с която да се осигури 
необходимото равнище на адекватност на ресурсите чрез възнаграждение за предоставянето на ресурси на 
разположение, с изключение на мерки, отнасящи се за спомагателни услуги или управление на претоварването. 
 
БНР 
 
√ Фонд Земеделие: Всички земеделски заявления за Covid-помощта са валидни 
Всички земеделски стопани, които са подали заявления за подпомагане  по извънредната мярка Covid-19, са легитимни и 
няма да се налага отново да подават заявленията си. Това съобщават от Държавния фопнд "Земеделие" по повод медийни 
публикации. 
До момента по подмярка Covid-19 са кандидатствали над 31 000 стопани, като всички заявления са легитимни, посочват от 
Фонд Земеделия. Приемът по подмярката започна на 19 август и продължава до 21 септември 2020 г. До момента за 
финансова подкрепа са кандидатствали общо над 31 000 стопани, от които близо 15 000 са в сектор „Растениевъдство“. 
В резултат на лоши метеорологични събития през 2020 г. са налице издадени констативни протоколи за напълно 
пропаднали площи. В някои случаи, тези площи не са заявени през Кампания 2020 по схемите по обвързано подпомагане. 
Те са заявени за подпомагане по СЕПП през Кампания 2020 и следва да се поддържат в добро земеделско и екологично 
състояние, отбелязват от Фонд Земеделие. 
Предвид получени жалби от засегнати земеделски производители и искане от браншова асоциация в министерство на 
земеделието, храните и горите, с наредба са направени изменения в Наредба № 2 от 2020 г. за прилагане на мярка 21 
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„Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати 
от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014 - 2020 г. 
Чрез направените изменения се предоставя възможност на близо 200 земеделски стопани, на които са издадени 
констативни протоколи за пропаднали площи през 2020 г., също да подадат заявления по мярката и проверката за 
допустимите площи през 2020 г. да се извършва въз основа на заявените по СЕПП площи, заети със земеделски култури от 
приложение № 1 на Наредбата. 
ФЗ подчертава, че направеното допълнение в чл. 10, т. 1, буква „а“ от Наредба № 2 от 2020 г. категорично не означава, че 
„ВСИЧКИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПОДАДЕНИ ПРЕДИ 3 СЕПТЕМВРИ, когато са 
обнародвани поправките, СТАВАТ НЕВАЛИДНИ“. 
Във връзка с гореизложеното, кандидатите, подали своите заявления по подмярка 21.1 "Извънредно временно 
подпомагане за земеделските стопани COVID 1" НЕ Е НЕОБХОДИМО да подават наново заявления за участие по 
подмярката. Уточненията се правят във връзка с неверни публикации в агромедиите. 
Припомняме, че подмярка COVID 1 е с бюджет 93,5 млн. лева и обхваща секторите - „Плодове и зеленчуци", „Маслодайна 
роза" „Винени лозя", „Декоративни растения", „Животновъдство" (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство". 
 
√ Подготвя се междуправителствено заседание София-Анкара 
След съобщения в турски медии, че снощи министър-председателят Бойко Борисов е разговарял по телефона с турския 
президент Реджеп Ердоган от правителствената пресслужба потвърдиха, че разговорът се е провел по инициатива на 
българския премиер. 
Готви се междуправителствено заседание София-Анкара по регионални въпроси, в разговора не са 
обсъждани публикациите в германското издание „Шпигел“ за екстрадирания по политически причини турски бизнесмен 
Абдула Буюк. 
Според официалното съобщение от турското президентство, Ердоган е провел разговори с Бойко Борисов и италианския 
премиер Джузепе Конте. Обсъдени са начините за активизиране на двустранните отношения, както и важни регионални 
проблеми, пише в съобщението. 
 
√ Депутатите одобриха на второ четене увеличение на помощите за безработица 
Парламентарната комисия по бюджет и финанси одобри на второ четене увеличението на минималното дневно 
обезщетение за безработица от 9 на 12 лева. 
Увеличението трябва да влезе в сила от 1 октомври с актуализация на бюджета на държавното обществено осигуряване. 
Комисията отхвърли настояването на БСП за по-лесен достъп до обезщетение на хора, които са били над един месец в 
неплатен отпуск. 
Одобрена бе и актуализацията на бюджета на Националната здравно-осигурителна каса. Текстовете бяха одобрени на 
първо четене в пленарната зала миналата седмица 
И двата законопроекта ще бъдат гласувани окончателно в пленарната зала утре.  
 
Investor.bg  
 
√ Държавата отпуска 1 млн. лв. за пътна инфраструктура около бъдещ завод в Пловдив 
Целта е да се подобри транспортната свързаност в района, където е разположено предприятието 
Правителството одобри финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на 
инвестициите (ЗНИ) във връзка с изпълнението на сертифициран инвестиционен проект на „БТЛ Индъстрийз" АД в 
Пловдив. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание. 
Изпълняваният от дружеството проект е за изграждане на фабрика за производство на електронна медицинска апаратура. 
Проектът предвижда инвестиции в размер на 10,5 млн. лв. и разкриване на 80 нови работни места. 
От бюджета на Министерството на икономиката ще бъдат предоставени средства на Община Пловдив за изграждане на 
елементи от общинска пътна инфраструктура: част от "Улица „Владая" и връзка с бул. „Марица" по плана на 
Многофункционална зона „Изток", гр. Пловдив". Пътят стига до границите на имота, в който ще се изпълнява проектът за 
завода, уточняват от икономическото министерство. Община Пловдив има задължение да изгради пътната 
инфраструктура. 
Предстои подписването на договори, след което на Община Пловдив ще бъдат отпуснати средства в размер на 1,02 млн.лв. 
за изграждане на заявената пътна инфраструктура, която ще подобри транспортната свързаност в района, където е 
разположено предприятието. Средствата ще са от бюджета на Министерството на икономиката за прилагане на финансови 
насърчителни мерки по ЗНИ.  
„Мерките за насърчаване на инвестициите, с които ще бъдат финансирани изграждането на публична инфраструктура, ще 
имат значим антикризисен ефект“, коментира икономическият министър Лъчезар Борисов. По думите му тези мерки имат 
важен антикризисен ефект по отношение на подпомагането на инвеститорите за запазването и създаването на нови 
работни места. 
„В период на криза, чиято продължителност не е известна, от особена важност е подкрепата на държавата за новите 
инвестиции и заетостта“, допълни той. И подчерта, че насърчаването на успешното изпълнение на проектите в 
производството ще съдейства в кратки срокове след отмяна на извънредното положение дружествата да дадат своя 
принос за възстановяването на икономиката. 

https://bnr.bg/horizont/post/101340289/shpigel-borisov-pomognal-na-ankara-v-presledvaneto-na-oponenti-na-erdogan
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„БТЛ Индъстрийз" АД, част от „БТЛ Холдингс", разработва, произвежда и търгува с електронна медицинска апаратура в три 
направления: физиотерапия, кардиология и естетична медицина. 
 
√ Кабинетът увеличава с 30% заплатите на дипломатите 
В краткото съобщение от Министерски съвет обаче липсва какво би струвало това на държавната хазна 
абинетът прие решение, според което заплатите на служителите в дипломатическите структури на България зад граница 
ще бъдат увеличени с 30%. Става дума за персонал в задгранични представителства на страната ни, в които работниците 
са натоварени с дейности, свързани с превенция на разпространението на COVID-19 и ограничение на последствията от 
пандемията.  
В краткото съобщение от Министерски съвет обаче липсва какво би струвало това на държавната хазна. Споменато е само, 
че допълнителните разходи ще бъдат по бюджета на Министерство на външните работи за 2020 г. 
Toвa не e първото yвeличeниe нa зaплaтитe нa дъpжaвнитe cлyжитeли за тази година. Преди месец управляващите 
одобриха пpoмeни пo бюджeтитe нa още няĸoлĸo миниcтepcтвa и администрации, нaтoвapeни c дeйнocти пo oвлaдявaнe 
нa пaндeмиятa и пocлeдcтвиятa oт ĸopoнaвиpyca. 
 
√ С 2,5 млн. лв. се увеличават парите по програма „Европейски научни мрежи“ 
13 български държавни висши училища и научни организации ще кандидатстват за финансиране за периода 2020-2022 
г. с бюджет на програмата до 12,622 млн. лева 
С близо 2,5 млн. лева ще се финансират планираните дейности през първата година на Националната програма 
„Европейски научни мрежи“, реши Министерският съвет. Парите ще се преведат по бюджета на Министерството на 
образованието и науката (МОН) за 2020 г., съобщи правителственият пресцентър. 
Програмата ще се изпълнява в периода 2020-2022 г. и ще даде възможност на 13 български държавни висши училища и 
научни организации да кандидатстват за финансиране по нея. Общият бюджет на програмата е до 12,622 млн. лева. 
Целта е да се подпомогнат университети и научни организации в страната, чиито проекти са били оценени високо по 
мярката „Туининг“ на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, но не 
са получили финансиране поради недостиг на средства. 
С националното финансиране те ще могат да запазят вече изградени международни научни партньорства, да изградят 
нови и да участват в европейски научни мрежи. С приоритет ще са и дейностите, свързани с докторантските програми и 
управлението на научни проекти. 
В резултат от изпълнението на програмата българските университети и научни институти ще са в състояние да се включат 
по-активно и в процеса на подготовка в следващата Рамкова програма на ЕС „Хоризонт Европа“. 
 
БНТ 
 
√ Брифинг на просветния министър Красимир Вълчев 
Учителите ще получават допълнително възнаграждение за работата с ученици, които са останали да учат 
дистанционно. Това потвърди министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. 
"Учители ще работят алтернативно с учениците, диагностицирани с коронавирус – с виртуална връзка в реалната класна 
стая. Ще има допълнително възлагане на задачи и консултации с учителите", коментира той. 
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев участва в четвъртата национална конференция „Образование 
4.0“. Тема на дискусията са предизвикателствата на дистанционното обучение по време на извънредното положение 
заради пандемията от COVID-19, както и приоритетите по отношение на онлайн образованието. 
 
√ Ексклузивно пред БНТ: Урсула фон дер Лайен за върховенството на закона  
Новият механизъм за върховенството на закона ще бъде представен след две седмици. Това каза председателят на 
Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в ексклузивен коментар пред БНТ в Брюксел. 
Тя подчерта, че Европейската комисия е силно решена да защитава върховенството на закона и всички държави-членки 
трябва да спазват принципите на правовата държава. 
Пред БНТ тя каза, че новият доклад по механизма за правосъдието ще покаже колко силно ЕК е решена да защитава 
върховенството на закона. Според нея проблемите в различните държави са различни. При някои са по-сериозни, при 
други - по-малко сериозни. Но при всички положения във всички държави членки върховенството на закона трябва да се 
спазва. 
Урсула фон дер Лайен: Подобен механизъм не е имало никога досега. Ние систематично разглеждаме ситуацията с 
върховенството на закона в страните-членки и след това подготвяме доклад по въпросите на върховенството на закона във 
всяка от тях. Това е предпазен механизъм. Защото целта е на ранен етап да засечем нещата, които не са така, както трябва 
да бъдат и след това с всички страни - членки да обсъдим как да ги подобрим и да ги поправим. 
Ще излезем с доклад след 2 седмици. Там ясно ще се види, че ЕК много силно защитава върховенството на закона. Но там 
ще се види също и това, че в различните страни - членки има различни проблеми, някои по-сериозни от други. Ще покажем, 
че върховенството на закона трябва да се уважава във всяка страна-членка и всички се придържаме към него. 
Еврокомисията ще предложи нова стратегия за бъдещето на Шенген, а фон дер Лайен каза, че Брюксел приветстват 
приемането на нови членове, които отговарят на условията. 
Урсула фон дер Лайен: За нас е важно поддържането на свободното движение в ЕС. Затова сме "за" присъединяването на 
страни-членки към Шенген, като разбира се, има условия, които трябва да бъдат изпълнени, без съмнение. Искаме да 
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гарантираме, че в Шенген има свободно движение. Сега предстои много работа, защото заради миграционната криза и 
заради пандемията бяха поставени бариери, които не бива да са там. Затова новата стратегия за Шенген ще направи така, 
че да премахне тези бариери и да гарантира свободното движение. 
Урсула фон дер Лайен произнесе първата си реч "За състоянието на съюза" пред евродепутатите в Брюксел. Въвеждането 
на минимална работна заплата, нов пакт за миграцията и справянето с климатичните промени бяха сред темите. Тя поиска 
и повече правомощия, свързани със справянето на здравни кризи и подчерта колко е важно Европа заедно да се справи 
след пандемията. 
Това беше първата реч "За състоянието на съюза" на Фон дер Лайен. Председателят на Европейската комисия говори пред 
Европейския парламент в Брюксел за постигнатото дотук и предизвикателствата занапред. За първи път речта е в Брюксел, 
а не в Страсбург заради мерките срещу пандемията. 
 
Economic.bg 
 
√ Шансовете за сделка по Brexit гаснат с всеки следващ ден 
Това каза председателят на ЕК Урсула фон дер Лайе 
Шaнcoвeтe зa пocтигaнe нa тъpгoвcĸo cпopaзyмeниe c Beлиĸoбpитaния гacнaт c вceĸи изминaл дeн, дoĸaтo бpитaнcĸoтo 
пpaвитeлcтвo пpoдължaвa c oпититe cи дa нapyши "дoгoвopa зa paзвoд". Toвa ĸaзa пpeдceдaтeлят нa Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия 
Уpcyлa фoн дep Лaйeн, цитиpaнa oт Rеutеrѕ. Вчера тя изнece Гoдишнaтa peч зa cъcтoяниeтo нa EC. 
Дyмитe нa Фoн дep Лaйeн идвaт, cлeд ĸaтo минaлaтa ceдмицa Oбeдинeнoтo ĸpaлcтвo пpeдcтaви зaĸoнoпpoeĸт, нapyшaвaщ 
мeждyнapoднoтo пpaвo зapaди пoтъпĸвaнeтo нa чacт oт зaдължeниятa, пoeти oт cтpaнaтa пo дoгoвopa зa paзвoд c EC. 
Бpюĸceл нacтoявa бpитaнcĸият пpeмиep Бopиc Джoнcън дa ce oтĸaжe oт т.н. зaĸoнoпpoeĸт зa вътpeшния пaзap, ĸaтo 
нacтoявa, чe тoй мoжe дa пoпpeчи нa пpeгoвopитe зa бъдeщитe тъpгoвcĸи oтнoшeния c EC, ĸoитo тpябвa дa бъдaт ypeдeни 
дo ĸpaя нa 2020 г. 
Джoнcън oбaчe oтĸaзвa. 
C вceĸи изминaл дeн шaнcoвeтe зa cвoeвpeмeннo cпopaзyмeниe зaпoчвaт дa изблeднявaт“, зaяви Уpcyлa фoн дep Лaйeн. 
B peч пpeд Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт тя ĸaзa, чe cпopaзyмeниeтo зa paзвoд „нe мoжe дa бъдe eднocтpaннo пpoмeнeнo, 
пpeнeбpeгнaтo или нeпpилoжeнo“. 
„Toвa e въпpoc нa зaĸoн, дoвepиe и дoбpocъвecтнocт ... Дoвepиeтo e ocнoвaтa нa вcяĸo cилнo пapтньopcтвo“, ĸaзa oщe тя. 
Oт Бpюĸceл пo-paнo пocoчиxa, чe нapyшaвaнeтo нa дoгoвopĸитe пoдĸoпaвa имиджa нa Beлиĸoбpитaния пpeд cвeтa. 
Джoнcън oбaчe e ĸaтeгopичeн, чe e пo-вaжнo дa ce пpoтивoдeйcтвa нa „aбcypднитe“ yлтимaтyми нa EC. 
Eднo oт тяx cпopeд нeгo e cвъpзaнo cъc cтaтyтa нa Ceвepнa Иpлaндия. Цeлтa e, cлeд ĸaтo бъдe пpиeт, зaĸoнът нa Джoнcън 
дa даде на Лондон правомощието да решава кои категории стоки, превозвани от Обединеното кралство до Северна 
Ирландия, ще бъдат обект на мита на ЕС поради риска от реекспорт в страните от Блока. 
 
Мениджър 
 
√ Наближава крайният срок за подаване на коригиращи декларации към НАП  
На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица. Гражданите 
и фирмите имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане на доходите 
на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите лица, съобщават от НАП.  
Това става с подаването на еднократна коригираща декларация след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна 
декларация, но преди 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната 
година.  
По данни на НАП, за предходната финансова 2018 г. гражданите и фирмите, регистрирани в област Видин са подали над 1 
000 коригиращи годишни данъчни декларации.  
Приходната агенция напомня, че подаването на данъчни декларации и документи, както и плащането към бюджета най-
лесно се извършват по електронен път чрез портала за е-услуги: https://inetdec.nra.bg/, с персонален идентификационен 
код (ПИК) на НАП или електронен подпис.  
Допълнителна информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към 
бюджета може да се получи в сайта на приходната агенция: www.nap.bg или на телефона на информационния център на 
НАП 0700 18 700 /обажданията се таксуват по стандартната тарифа на съответния оператор/.  
 
√ Извънредна проверка на "Топлофикация София" и фирмите за дялово разпределение  
Министерството на енергетиката ще извърши извънредна проверка на "Топлофикация София". Ревизия ще бъде направена 
и на компаниите за дялово разпределение, действащи на територията на София: "Техем Сървисис" , "Бруната" , "Нелбо" , 
"Термокомплект" , "Топлоконтрол", "МХ Елвеко", съобщиха от ведомството.  
Целта на проверката, която ще бъде извършена в срок от 15 работни дни, е да установи дейността на тези дружества, 
свързана с прилагане на дяловото разпределение на топлинна енергия.   
Освен това, заради постъпилите сигнали, свързани с изравнителните сметки след нормативно установения срок 15.07.2020 
г., министърът на енергетиката Теменужка Петкова препоръча на Асоциацията на топлинните счетоводители, нейните 
членове да предоставят възможност за изпращане на възражения/рекламации във връзка с получените изравнителни 
сметки в срок до 30 септември включително. 
 

https://inetdec.nra.bg/
http://www.nap.bg/
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√ Комисията за финансов надзор предупреди за нов опит за измами. Този път - през сайт  
Комисията за финансов надзор предупреди, че интернет сайтът brokerz.com, който се опитва да привлича средства за 
управление от български граждани, няма лиценз за инвестиционен посредник. Комисията е получила сигнали за 
финансови измами на въпросния сайт в особено големи размери. 
Юридическите лица, които имат право да извършват посредническа дейност за инвестиции в България са лицензирани от 
КФН, инвестиционните посредници – банки, лицензирани от БНБ, или лицензирани от друг държавен регулатор в рамките 
на Европейския съюз. КФН поддържа актуален списък с всички тези посредници, така че потребителите лесно да 
проверяват истинността на лицензите. Списъкът може да бъде открит на следния линк: 
https://www.fsc.bg/bg/pazari/kapitalov-pazar/spisatsi-podnadzorni-litsa/investitsionni-posrednitsi 
В сигналите се казва, че потребителите са изгубили средства както на сайта brokerz.com, така и от свързаните с него 
дружества – Group Polo Ltd. и Brokerz Ltd, регистрирани на Сейнт Винсент и Гренадини. Свързани с измама са още 
българските дружества Кодекси, Ер Ес Ди България, Глобал маркетинг консулт, Нова кор, Новакор, Олмедия. 
Всяка една от жалбите е детайлно анализирана. Комисията извърши комплексна проверка на представените в жалбите 
или сигналите данни и оказва пълно съдействие на пострадалите лица за удовлетворяване на техните искания. В тази 
връзка КФН своевременно отговори на получените жалби и сигнали на лицата податели и изпрати подробни писмени 
отговори с предупреждения и съвети за придържането към необходимите превантивни мерки по отношение на 
неправомерната дейност на Brokerz.com и дружествата, свързани с интернет платформата. 
Това е второ подобно съобщение от страна на КФН за последните дни, като преди това комисията обяви, че български 
граждани са били измамени да правят „инвестиции“ в следните дружества без лиценз за тази дейност - „Финанс 
Инженеринг“, „Гранд Рисърч“ ЕООД, „Фин Инженеринг Инкъм“ ЕООД, „Файненшъл Рипортинг“ ЕООД, „Фънд Сървисис“ 
ЕООД. 
 
√ Евродепутати питат Гешев разследва ли сигналите срещу Борисов  
Групата за наблюдение на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в Европейския парламент 
(известна като групата LIBE) е изпратила 29 въпроса до българските власти, предаде bTV. Те са групирани и адресирани до 
българския премиер, до вицепремиер, до зам.-министър от правосъдието, до цялото правителство, както и до главния 
прокурор на България. 
Сред питанията към главния прокурор Иван Гешев е и въпросът дали е започнал разследване във връзка с информацията 
в испанските медии, че българският премиер Бойко Борисов е замесен в схема за пране на пари в Барселона. Както е 
известно през февруари 2020 г. медиите в Испания писаха, че местните власти работят по сигнал, че къща край Барселона, 
на стойност 3 млн. евро, е всъщност свързана с недекларирани средства на представители на българското правителство, 
включително и Бойко Борисов. 
Евродепутатите също така питат дали се разследват аудиозаписите, в които глас, за който се предполага, че е на премиера, 
заплашва да изгори евродепутата Елена Йончева. 
Въпросите са изпратени след закритото заседание в Европейския парламент в края на август, което предизвика скандали. 
Голяма част от темите са за неуспешната борба с корупцията, влошената ситуация със свободата на медиите и 
предложенията за конституционни реформи, внесени за 4 дни и без да са минали обществен дебат. 
Главният прокурор е попитан и дали смята да коригира фалшивата информация от сайта на институцията, че изслушването 
в мониторинговата група е било по предложение на българската прокуратура. 
До правителството пък са отправени питания за проекта за нова конституция и как той се свързва с предстоящите избори, 
за реформата в съдебната система и за независимостта на прокуратурата и др. Въпросите за проекта за нова конституция 
са по-конкретни – например, защо се предвижда ограничаване на правомощията на президента, защо за съдебната власт 
се предвижда законодателна инициатива, както и за предприетите мерки за борба с корупцията. Има и питане е за 
медийната свобода, с молба да се коментира по-специално медийният „конгломерат около един политик“. „Как той влияе 
върху свободата на медиите и какви мерки планира правителството за тази ситуация?“ Всички въпроси могат да бъдат 
открити на сайта на Европейския парламент.  
Припомняме, че групата LIBE покани на изслушване премиера Борисов на 28 август, но той не се яви - нещо, което досега 
друг премиер на страна в ЕС не е правил. 
Зам.-председател на групата LIBE е депутатът от ГЕРБ Емил Радев, а в нея още членуват Елена Йончева и Петър Витанов. 
Въпросите са публикувани в сайта на Европейския парламент. 
 
√ ОИСР подобри прогнозата си за световната икономика, но все още очаква безпрецедентен срив  
Световната икономика се справя с кризата, причинена от пандемията от коронавирус, по-добре от очакваното, по 
продължава да върви към „безпрецедентен“ срив. Това гласи последната икономическа прогноза на Организацията за 
икономически сътрудничество и развитие (ОИСР), цитирана от Си Ен Би Си. 
ОИСР предвижда свиване на световният брутен вътрешен продукт с 4,5% през 2020 г., като това представлява възходяща 
ревизия в сравнение с юнската прогноза за спад от 6%. 
„Свиването на глобалното производство през 2020 г. ще бъде по-малко от очакваното досега, но остава безпрецедентно 
по размер в съвременната история“, казва от организацията. 
От ОИСР очакват световната икономика да запише ръст от 5% през 2021 г., но като цяло перспективите за икономическо 
възстановяване „остават изключително неясни“ заради пандемията от COVID-19. 

https://www.fsc.bg/bg/pazari/kapitalov-pazar/spisatsi-podnadzorni-litsa/investitsionni-posrednitsi/
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/211284/DRFMG%20questions%20to%20Bulgarian%20authorities.pdf?fbclid=IwAR1VGcOzEEh-JFaxxiQb6Vhq_0MKH7-veOTLt1AIyGjbjAWnYfzGKcnld7E
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Организацията отбелязва, че най-тежко засегнатите сектори от кризата все още не са се възстановили от ограничителните 
мерки, предприети срещу разпространението на коронавируса. В много страни се наблюдава и нов ръст на броя на 
заразените, като това може да доведе до въвеждане на нови мерки през идните седмици.  
„Активността се възстанови бързо след разхлабването на ограничителните мерки и подновяването на работата на редица 
бизнеси, но темпото на глобално възстановяване се забави през летните месеци“, коментират от ОИСР. 
Според новата прогноза на организацията икономиките на Китай, САЩ и Еврозоната ще се представят по-добре от 
очакваното. За Китай прогнозата е за ръст от 1,8% през 2020 г., като това е единствената страна от доклада, в която се 
очаква повишение на БВП. Предишната прогноза на ОИСР бе за свиване на китайската икономика с 2,6%. От ОИСР очакват 
китайската икономика да нарасне с 8% през 2021. 
За САЩ очакванията са за спад от 3,8% за 2020 г. и ръст от 4% през следващата година. Прогнозата за Еврозоната е за спад 
от 7,9% през тази година, последван от растеж от 5,1% през 2021 г.   
Значително по-лоши са перспективите пред Индия, Аржентина, Великобритания, Южна Африка и Мексико, където се 
очаква свиване от над 10%. 
 
√ СТО: Митата на САЩ върху вноса на стоки от Китай нарушават международните търговски правила  
Световната търговска организация (СТО) постанови, че наложените от САЩ мита върху китайски стоки на стойност от над 
200 млрд. долар през 2018 и 2019 г. нарушават международните търговски правила, предаде СИ Ен Би Си. Това решение е 
сериозен удар за по търговската война на администрацията на Тръмп срещу втората по големина икономика в света. 
Панел от трима експерти на СТО реши, че Вашингтон е нарушил световните регулации през 2018 г., когато е наложил мита 
върху китайски внос на стойност от над 200 млрд. долара. От март 2018 г. до днес митата върху вноса на китайски стоки в 
САЩ достигнаха 400 млрд. долара. 
В доклада на панела се казва, че „САЩ не са успели да докажат, че предприетите мерки са оправдани“. 
„Многостранната търговска система, в основата на която стои СТО, е крайъгълният камък на международната търговия“, 
заяви говорител на китайското министерство по време на пресконференция, след обявяването на решението на световната 
търговска организация. 
„Китай винаги е  твърдо подкрепял и поддържал този крайъгълен камък и е спазвал правилата и решенията на СТО“, каза 
още той, като добави, че се надява САЩ да уважат решението на експертния панел. 
От администрацията на президента за Доналд Тръмп аргументира митата с твърденията, че те са необходими за 
ограничаването на нелоялните практики и кражбата на интелектуална собственост от страна на Китай. 
„Този доклад потвърждава казаното от администрацията на Тръмп в продължение на четири години: СТО е напълно 
неподготвена за борбата с вредните практики на Китай.“, коментира решението търговският представител на САЩ Робърт 
Лайтхайзър. 
„Съединените щати трябва да могат да се защитят от несправедливи търговски практики, като администрацията на Тръмп 
няма да позволи Китай да използва СТО като оръжие срещу американските работници, бизнес, фермери и животновъди“, 
добави той. 
Вашингтон има 60 дни да обжалва решението на СТО. 
 
√ Секторът на търговията на дребно отново подкрепи европейските борси  
Четвъртият пореден ден на печалби в сектора на търговията на дребно тласна нагоре акциите на европейските фондови 
борси вчера, след като испанският моден гигант Inditex отчете печалба за последното тримесечие, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 1,88 пункта, или 0,51%, до 372,84 пункта. Немският бенчмарк DAX се 
повиши с 41,74 пункта, или 0,32%, до 13 259,41 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 4,89 
пункта, или 0,08%, до 6 110,43 пункта.  Френският измерител CAC 40 се повиши с 16,95 пункта, или 0,33%, до 5 084,88 пункта. 
От Inidtex отчете нетна печалба от 214 млн. евро за тримесечието въпреки 31-процентов псад на продажбите от май до 
юли. Онлайн продажбите за първата половина на годината обаче са скочили с цели 74%.  Акциите на собственика на 
веригата Zara скочиха с 8,17%. 
На фронта на преговорите Брекзит също се наблюдават сигнали за намиране на компромисно решени, след като Ройтерс 
съобщи, че Великобритания е предложила концесии относно риболовните регулации по време на срещите на 
преговарящи през миналата седмица. 
„Брекзит може да задвижи европейските пазари и двете посоки.“, коментира Джулиен Лафарг от Barclays Private Bank. 
Като цяло пазарите са в очакване на новини от заседанието на Федералния резерв на САЩ. Инвеститорите се надяват на 
по-оптимистични прогнози за перспективите пред американската икономика от страна на централната банка, както и 
потвърждаване на обещанието, че лихвите ще останат ниски, докато икономиката на САЩ не се възстанови от спада, 
предизвикан от пандемията от COVID-19. 
Оптимизъм в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха повишения във вторник на фона на добрите икономически 
данни за САЩ, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones остана почти без промяна, регистрирайки минимален ръст от 2,27 пункта, или 0,01%, до 
27 995,6 пункта, след като по-рано се повиши с 237 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 напредна с 
17,66 пункта, или 0,52%, до 3 401,2 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши с 133,67 пункта, 
или 1,21%, до 11 190,32 пункта. 
Гигантите от технологичния сектор отново записаха печалби за втори пореден ден, като акциите на Microsoft, Alphabet, 
Amazon, Facebook и Netflix поскъпнаха съответно с 1,64%, 1,74%, 1,71%, 2,36% и 4,14%. Цената на книжата на производителя 
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на електрически автомобили Tesla се повиши с 7,18%, след като в предходната сесия регистрира скок от над 12%. Миналата 
седмица технологичният сектор бе обект на сериозни разпродажби, които поведоха надолу целия пазар. 
Проблеми обаче имаше в банковия сектор, където акциите на Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America и Goldman Sachs 
поевтиняха съответно с 6,94%, 3,11%, 1,83% и 1,66%. 
Широкият пазар бе подкрепен от данните за продажбите на дребно в Китай. Според  Националното бюро за статистика 
продажбите на дребно са нараснали с 0,5% през август, което е първото повишение на показателя от началото на годината. 
„Това поставя Китай на път към връщане до нивата от на растеж отпреди пандемията до края на годината“, коментира 
Джулиан Евънс-Притчард от Capital Economics 
Същевременно с това в САЩ индексът Empire Empire Manufacturing достигна равнище от 17 пункта през септември, след 
като през август бе паднал до 3,7 пункта. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха ръст до 7 пункта. 
Понижения в Азия 
Основните индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския записаха предимно понижения в очакване на резултатите от 
заседанието на Федералния резерв на САЩ, предаде Маркетоуч. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 20,64 пункта, или 0,09%, до 23 475,53 пункта, след 
като днес японският парламент избра Йошихиде Суга премиер на страната. Рокадата идва, след като Суга наследи Шиндзо 
Абе на лидерският пост в управляващата Либерално-демократическа партия. Абе подаде оставка в края на август по 
здравословни причини. 
Същевременно с това Министерството на финансите на Япония съобщи, че износа на страната се е свил с 14,8% през август 
в сравнение със същия месец на миналата година. Износът към САЩ е намалял с 21,3%, докато този към Китай се е е 
повишил с 5,1%. 
Пазарите в Китай неочаквано се оцветиха в червено, след като по-рано Световната търговска организация заяви, че 
въведените от администрацията на Доналд Тръмп мита върху китайски вносни стоки на стойност 200 млрд. долара са 
нарушили международните търговски правила. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 11,76 пункта, или 0,36%, до 3 283,92 пункта, докато по-
малкият измерител Shenzhen Composite отчете спад от 20,14 пункта, или 0,91%, до 2 185,22 пункта. Хонконгският показател 
Hang Seng изтри 7,13 пункта от стойността си, или 0,03%, достигайки ниво от 24 725,63 пункта. 
В Южна Корея индексът Kospi се понижи с 7,66 пункта, или 0,31%„ до 2 435,92 пункта. 
Австралийският показател ASX 200 напредна с 61,3 пункта, или 1,04%, до 5 956,1 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
спад от 1,41 пункта, или 0,33%, до 429,25 пункта. BGBX40 се понижи с 0,27 пункта, или 0,28%, до 96,74 пункта. BGTR30 изтри 
1,89 пункта от стойността си, или 0,39%, достигайки ниво от 479,97 пункта. BGREIT остана без промяна при ниво от 133,36 
пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ С кворум на ръба депутатите започнаха работа  
Отново с крехък кворум от 123-ма депутати Народното събрание събра кворум днес. 
Депутатите отхвърлиха предложението на БСП придобиването, съхранението, програмирането и логистиката на машините 
за гласуване да се извършва от Министерски съвет. ЦИК ще трябва да осигури машините за гласуване чрез наемане или 
закупуване. 
Филип Попов - БСП за България: ЦИК се натоварва с несвойствени за нея действия, защото се отнемат отговорности на 
Министерския съвет. Така изборният процес ще бъде компрометиран, защото натоварените институции не могат да 
поемат тази отговорност. Това ще доведе до хаос и объркване на предстоящите избори. 
 
√ НС реши окончателно ЦИК да наеме или да закупи машините за гласуване  
Народното събрание продължава с разискванията на второ четене на промените в Изборния кодекс. 
Със 116 гласа за депутатите приеха окончателно предложението на ГЕРБ ЦИК да наеме или да закупи машините за 
гласуване. 
Държавната агенция Електронно управление заедно с Българския институт за стандартизация и Института по метрология 
ще удостоверяват съответствието на доставения тип техническо устройство. 
От БСП оспориха текста с мотива, че това ще доведе до хаос по време на предстоящите парламентарни избори. 
Вчера мнозинството окончателно реши на следващите избори да се гласува и с машини, и с хартиени бюлетини. Днес 
парламентът ще обсъди предложението на ГЕРБ за създаване на нова глава в Изборния кодекс за въвеждане на смесена 
система при избори за Велико народно събрание. 
От ГЕРБ предлагат мажоритарен избор на половината депутати във Великото народно събрание, а останалите 200 да се 
избират пропорционално. Идеята е атакувана и от опозицията, и от един от коалиционните партньори - "Национален фронт 
за спасение на България". В партията на Валери Симеонов предлагат запазване на общия ред, предвиден в конституцията, 
за избори за Велико народно събрание. В мотивите си НФСБ посочват, че Великото народно събрание изисква максимална 
представителност, която се гарантира единствено от пропорционалната избирателна система, а мажоритарен избор 
облагодетелства основно големите политически сили. 
БСП настояват предложенията в изборното законодателство за Велико народно събрание да бъдат оттеглени. Лидерът 
Корнелия Нинова: 
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"160 подписа за свикване на Велико народно събрание няма да имате. Не губете времето на парламента и на народа, Това 
беше спасителният пояс за бойко Борисов и за вас." 
Депутите ще решават още дали да възложат на Централната избирателна комисия да закупи или наеме машините за 
гласуване - предложение, което се оспорва от БСП и ДПС. 
 
√ Деница Сачева: Вариант за подаване на оставка не се обсъжда  
Разговорите за пенсиите предстоят, те ще се проведат на коалиционен съвет. Имаме готовност както да продължим 
мярката с 50 лв., така и да направим предложения за преизчисляване на пенсиите с доходите от 2015 година. Това обяви 
в БТВ „Тази сутрин" министърът на труда и социалната политика Деница Сачева. Има три варианта, които се обсъждат, 
въпрос е на политическо решение. Моето виждане като социален министър е, че е по-добре да направим преизчисление 
на пенсиите, отбеляза министърът. 
В момента даваме около 106 млн. за тези 50 лв. добавки. Това е около 1 милиард и 200 милиона лева годишно - със същата 
тази сума биха могли да бъдат преизчислени пенсиите на почти 1 милион и 100 хиляди български пенсионери, така че да 
се направи баланс между пенсиите на хората, които са се пенсионирали след 2015 г. и тези, които са се пенсионирали 
преди това, обясни Сачева. 
Вариант за подаване на оставка не се обсъжда, обсъждат се теми от обществен интерес - Изборният кодекс, проектът за 
конституция, актуализация на бюджета, заяви заяви още министър Деница Сачева. 
Нашият фокус е работата, която трябва да свършим за хората. Ако опозицията не желае да подкрепи актуализация на 
бюджета с повече пари за пенсионерите, бизнеса, или не желае да участва в дебатите, това са въпроси към тях. Това, което 
ние трябва да го свършим, ще го свършим и ще го предложим като решение за хората, отбеляза още Сачева за кворума в 
парламента. 
За вчерашните барикади на протестиращи от формацията на Мая Манолова и майки от "Системата ни убива", Сачева 
посочи, че има ред за влизане в Народното събрание. Този ред е за всички, не е направен за Мая Манолова, каза тя. 
Според министъра целта е провокация и да се влезе в медиите на всяка цена. Майките на деца с увреждания са с 
представители на „Изправи се БГ", които ще участват в следващите избори, виждам порочно нещо в това да се 
злоупотребява с тази кауза, каза още Сачева. 
Имаме тежък дисонанс между думи и дела, не може да се иска върховенство на закона и да се нарушава законът 
непрекъснато, коментира Деница Сачева. Причакването на политици пред БНТ е нещо, което е двоен стандарт в това, за 
което се борят хората. Дори да не харесваш някого, нямаше право да заглушаваш този глас, отбеляза социалният министър. 
Уважението на различното мнение е нещо, което политиците трябва да налагат, включително и когато подкрепят или не 
подобен тип протести. Властта е легитимна, когато е избрана на демократични избори, такъв е случаят и с нашето 
правителство, каза още Деница Сачева. 
 
√ Икономисти: Когато имаш дефицит, тогава ще имаш и дълг  
България успешно е пласирала две емисии държавни облигации на международните пазари за 2,5 млрд. евро. Това стана 
ясно вчера от брифинг на министъра на финансите Кирил Ананиев. Емисията беше обявена в два транша - 10- и 30-годишни 
книжа. 
Икономистите Петър Ганев и Владимир Каролев коментираха в "Денят започва" колко изгодно е това решение за страната 
ни. 
"Това е резултат от бюджетната политика - когато имаш дефицит, тогава ще имаш и дълг. Правителството изчака 
подходящия момент, март нямаше как да стане", коментира Петър Ганев. 
"Облигацията е пласирана на пазарно ниво, изключително добро. Заслуга имат пазарните условия и трите банки, които 
правителството е наело", допълни Владимир Каролев. Според него обаче, ако това се беше случило през март-април, 
цената щеше да бъде по-добра. 
Макроикономически стоим добре. И това е истина в последните почти 20 години, т.е. тогава, когато парите са стабилни, с 
валутния борд, към който и в международен план доверието се покачва, заяви Петър Ганев. 
До края на годината едва ли ще има нов дълг. Ако се налага, той ще е на вътрешния пазар, смятат още икономистите. 
С новия дълг правителството ще финансира социално-икономическите мерки на кабинета за справяне с корона кризата, 
очертаващия се бюджетен дефицит от 3% от БВП в края на годината, или около 3,5 млрд. лева, както и падежи по стари 
задължения на държавата. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- След старта на учебната година - установиха учители с Ковид в столично училище, в Русе - един ученик - какво ще 
предприемат здравните инспектори; 

- Необходими ли са по-строги мерки за овладяване на заразата - д-р Александър Симидчиев; 
- Солени сметки за парно - заради изравнителни сметки тази година започват проверки на топлинните 

счетоводители и Топлофикация – София; 
- Новият външен дълг и икономическата стабилност - коментар на Петър Ганев и Владимир Каролев; 
- В Деня на София - на живо под купола на Музея на столицата. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
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в. 24 часа - Преизчисляват пенсиите при минимална 300 лева; 
в. Монитор - От екоминистерството отчитат: Разделно събиране на боклука за 5 млн. българи; 
в. Телеграф - Народът върти лири; 
в. Труд - Хаос на изборите с машини и хартия; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - България взема дълг като богатите в ЕС - с много ниска лихва дори и за 30 години; 
в. 24 часа - На ръба на кворума хартиените бюлетини останаха, изписването на партиите по номера – също; 
в. 24 часа - Майки 8 часа окупират входа на парламента, НСО ги изнесе на ръце; 
в. 24 часа - Министър Петкова: Срокът за обжалване на изравнителни сметки да е 30 септември; 
в. 24 часа - Със 100 милиона лева заем ще бъдат построени градските магистрали; 
в. Монитор - Министерският съвет реши: Пазим небето заедно със САЩ; 
в. Монитор - Карантина в училища в Русе, 8 учителя с COVID-19 в София; 
в. Телеграф - Успешно пласирахме дълг за €2,5 млрд.; 
в. Телеграф - Пак оправдаха Вальо Топлото за присвояване на 4,5 млн. от парното; 
в. Труд - 112 ни изпраща SMS за извънредни ситуации 
в. Труд - Туроператорите с помощ до 391 166 лв.; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Йордан Матеев, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия: Хората купуват родното, 
вносът на храни падна с 28,5%; 
в. 24 часа - Йорданка Фандъкова, кмет на София: Най-важното е да завършим градските рингове, за да изведем трафика 
от центъра на София; 
в. Монитор - Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: Ще отпуснем още до 80 млн. лв. за предучилищно 
образование; 
в. Телеграф - Красимир Георгиев, председател на Управителния съвет на Асоциацията за квалификация на 
автомобилистите в България: Без кормуване по магистрала няма книжка; 
в. Труд - Румен Христов, председател на СДС, пред "Труд": Първородният грях на дясното е във вождистките амбиции на 
лидерите; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Иде ли ново "отровно трио"; 
в. Монитор - Обучение, превенция и благодарност; 
в. Труд - Какво има на политическата сергия у нас? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 17 септември 
София 

- От 9.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 09.30 ч. Съдийската колегия на ВСС ще проведе заседание в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен 

съвет, ул. „Eкзарх Йосиф" № 12. 
- От 10.00 ч. заместник-кметът на София доц. д-р Тодор Чобанов ще представи разкритата и експонирана антична 

гробница от сердикийския некропол. 
- От 10.00 ч. в зала 10 на НДК ще се проведе четвъртата национална конференция „Образование 4.0". 
- От 11.30 ч. ПП АБВ ще даде пресконференция в централата на партията на ул. „Врабча" 23. 
- От 14.00 ч. в зала 1, Източно крило, в сградата на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията 

по вероизповеданията и правата на човека ще проведе заседание. 
- От 14.00 ч. в зала 3, Източно крило, в сградата на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията 

по енергетика ще проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 456 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по политиките за 

българите в чужбина ще проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 232 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по отбрана ще проведе 

заседание. 
- От 14.30 ч. в Зала „София" на хотел „Маринела" Заместник-министърът на регионалното развитие и 

благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова ще проведе обучение на 
избраните представители на общините от района в Регионалния съвет за развитие. 

- От 16.00 ч. в зала 132 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията за борба с корупцията, 
конфликт на интереси и парламентарна етика ще проведе заседание. 

*** 
Белоградчик 

- От 10.00 ч. в РС ПБЗН - Белоградчик ще се състои демонстрация на новата противопожарна техника. 
*** 
Видин 

- От 10.30 ч., в ДГ „Синчец" заместник-кметът на Община Видин Борислава Борисова ще открие площадка за 
обучение по безопасност на движението. 

*** 
Кула 
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- От 10.00 до 15.00 ч. в РС ПБЗН - Кула ще се проведе Ден на отворените врати. 
*** 
Стара Загора 

- От 10.30 до 12.30 ч. в РБ „Захарий Княжески" ще се състоят Европейски дни на наследството 2020, отборно 
състезание „Подреди и разкажи". 

- От 11.00 до 12.00 ч. в III -то експозиционно ниво, РИМ - Стара Загора ще се проведат Европейски дни на 
наследството 2020, специализирана беседа и презентация на тема „112 години от обявяване независимостта на 
България" с лектор Райна Антонова - уредник Отдел „Нова история". 

*** 
Хисаря 

- От 14.30 ч. заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев ще участва в 
шестата годишна конференция на тема „Безопасна пътна инфраструктура". 

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

