
1 

 

 
 

 
 
 

 
 

Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БНР 
 
√ Възможно ли е да се въведе максимална работна заплата в България  
Репортаж на Мария Костова в предаването ''12 + 3'' 
Когато се заговори за заплати традиционно излизат на дневен ред споровете между синдикати, работодатели и 
правителството за размера на минималната заплата. Покрай антиправителствените протести и убеждението на 
синдикалистите, че една от причините за тях е чувството за социална несправедливост и неравенствата се роди нова идея 
- дали не е дошло времето за обсъждане на обществено приемлива максимална заплата. 
Идеята, че в България идва времето за дебати по темата за обществено приемлива максимална работна заплата, дойде от 
президента на КНСБ Пламен Димитров на наскоро проведен синдикален форум по проблемите на сектор „Енергетика“. 
Формалният повод беше анализ, който сочи, че разликата в заплащането между различните специалисти в този сектор е 
пет пъти при средно осем пъти за цялата страна. България е първенец в Европейския съюз по подоходно неравенство с 
широко разтворена ножица между доходите на най-богатите и най-бедните слоеве на населението. 
"В България неравенствата са най-тежки в целия Европейски съюз - 8 пъти между най-ниските доходи и най-високите 
доходи, при това най-високите декларирани и няма как това да не са адресира в икономически, социален, синдикален и 
всякакъв друг проблем, става обществено политически проблем". 
Потърсени за коментар, представители на работодателските организации - Асоциацията на индустриалния капитал в 
България и Българската стопанска камара, отказаха с аргумента, че в пазарната икономика възнагражденията се определят 
според пазара. И че не случайно има така наречените „ловци на глави“. Специално в АИКБ споделят тезата, че нито 
минимална, нито максимална работна заплата са полезни. 
Адриан Николов от Института за пазарна икономика е силно скептичен относно идеята за таван на заплатите и постави 
въпроса за обхвата на подобна мярка: 
"Според мен това е една силно популистка теза, която не мисля, че някога ще бъде много сериозно обсъждана, било то в 
контекста на социалния диалог, в правенето на политики на доходите в парламента и в правителството".  
Според Николов максимални възнаграждения в частни фирми биха имали деструктивен ефект, обаче има резон да се 
мисли в посока на слагане на таван на възнаграждения в държавни структури. 
Целия репортаж можете да чуете в звуковия файл. 
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√ Максимална заплата у нас - възможно ли е  
България е първенец в Европейския съюз по подоходно неравенство  
Когато се заговори за заплати традиционно излизат на дневен ред споровете между синдикати, работодатели и 
правителството за размера на минималната заплата. 
Покрай антиправителствените протести и убеждението на синдикалистите, че една от причините за тях е чувството за 
социална несправедливост и неравенствата се роди нова идея - дали не е дошло времето за обсъждане на обществено 
приемлива максимална заплата. 
Идеята, че в България идва времето за дебати по темата за обществено приемлива максимална работна заплата, дойде от 
президента на КНСБ Пламен Димитров на наскоро проведен синдикален форум по проблемите на сектор „Енергетика“, 
съобщава БНР. 
Формалният повод беше анализ, който сочи, че разликата в заплащането между различните специалисти в този сектор е 
пет пъти при средно осем пъти за цялата страна. България е първенец в Европейския съюз по подоходно неравенство с 
широко разтворена ножица между доходите на най-богатите и най-бедните слоеве на населението. 
"В България неравенствата са най-тежки в целия Европейски съюз - 8 пъти между най-ниските доходи и най-високите 
доходи, при това най-високите декларирани и няма как това да не са адресира в икономически, социален, синдикален и 
всякакъв друг проблем, става обществено политически проблем". 
Потърсени за коментар, представители на работодателските организации - Асоциацията на индустриалния капитал в 
България и Българската стопанска камара, отказаха с аргумента, че в пазарната икономика възнагражденията се определят 
според пазара. И че не случайно има така наречените „ловци на глави“. Специално в АИКБ споделят тезата, че нито 
минимална, нито максимална работна заплата са полезни. 
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Адриан Николов от Института за пазарна икономика е силно скептичен относно идеята за таван на заплатите и постави 
въпроса за обхвата на подобна мярка: 
"Според мен това е една силно популистка теза, която не мисля, че някога ще бъде много сериозно обсъждана, било то в 
контекста на социалния диалог, в правенето на политики на доходите в парламента и в правителството".  
Според Николов максимални възнаграждения в частни фирми биха имали деструктивен ефект, обаче има резон да се 
мисли в посока на слагане на таван на възнаграждения в държавни структури. 
 
Капитал 
 
√ Бизнесът превключва на слънчева енергия 
Все повече предприятия инвестират в собствени соларни системи, с котио спестяват до 60% от разходите си за ток 
Темата накратко 

• Стотици предприятия вече произвеждат сами част от нужният им ток чрез соларни системи, а хиляди други 
подготвят такива проекти. 

• Това спестява до 60% от разходите за електричество в първите 7-8 години, а след изплащане на инвестицията - 
100%. 

• По-евтини технологии, по-ниска цена и частична независимост от държавата ще направят този модел масов до 
няколко години и ще променят енергийната система на страната. 

 
"Още с изгряването на слънцето виждам как започват да намаляват разходите ми за ток. На екрана на телефона, в реално 
време се показва колко произвеждат соларните панели и колко се купува от мрежата." Иван Терзиев има хотел в Родопите 
и преди година е изградил малка фотоволтаична централа на покрива му. Той и стотици други бизнесмени вече са 
направили първата крачка към енергийната независимост на обектите си и усещат разликата. Много повече са тези, които 
в момента работят върху проекти за соларни централи за собствени нужди. Според фирмите, които изграждат такива, през 
2021 ще има истинска революция в това отношение. 
Причината е в съвпадението на няколко важни момента. Първо, след растящата печалба всеки бизнес обича най-много 
намаляващите разходи. А екзотичната доскоро инвестиция в соларни системи вече носи моментални реални ползи. 
Соларите поевтиняват, а собственото производство на ток излиза два-три пъти по-евтино от покупката му от борсата. 
Вторият важен момент е откачането от държавата и бюрокрацията ѝ. Докато държавната енергетика потъва под диктата 
на няколко ключови играча и вкопчването във въглищата, бизнесът години наред понасяше цената за това. Възможността 
да правиш поне част от енергията си сам и да не зависиш от скимванията на чиновници понякога е дори по-важно от 
първоначалните разходи за инвестицията. А те също драстично намаляха. Нужните средства за изграждането на такива 
мощности в момента са 10 пъти по-малко спрямо 2010 г., за което помогна и пандемията. 
Заводи като тези на "Аурубис" или "ЗММ Сливен", цехове като тези на "Солид-55" в Елин Пелин или русенската "Делта 
текстил", складове бази като "Бизнес логистичен център София", магазини като "Метро" и "Лидл", офиси като Garitage Park 
в столицата - обекти от всякакъв мащаб вече имат възможността да заменят част от потреблението на електроенергия със 
собствени соларни мощности. 
Освен чисто финансов аспект тази тенденция е важна за българските енергетика и геополитика - производството на ток за 
ползване на място намалява нуждата от централизирано производство в ТЕЦ и АЕЦ, премахва напълно загубите по 
мрежата и най-вече спомага силно за постигането на общоевропейските цели по т.нар. Зелена сделка. Ако всички проекти 
догодина се изпълнят например, е възможно да достигнат поне половината от средното натоварване на държавната ТЕЦ 
"Марица-изток 2" - около 200 мегавата. Това ще значи още по-малко работа за ТЕЦ-а и още по-голяма нужда от 
съкращения. 
И слънцето изгря... 
След 2012 г. в България нови ВЕИ мощности почти не са изграждани. Правеха се предимно много малки покривни 
инсталации (до 30 кВт), тъй като само от тях държавата изкупува тока по преференциални цени. Но с драстичното 
поевтиняване на панелите и другите технически компоненти (най-вече след отпадането на митата за внос от Китай), в 
комбинация с постоянно повишаващата се ефективност на технологиите, интересът към по-големите проекти започна да 
се възвръща. "Кризата с коронавируса още повече намали инвестиционните разходи и засили интереса към такъв тип 
проекти", казва Красен Матеев, който е изпълнителен директор на "Соларпро холдинг" - една от българските компании, 
които изпълняват такива проекти. "Разходите за труд за единица инсталирана мощност също се понижиха, защото върху 
една и съща площ, с по-малко кабели и инвертори, вече може да се направи централа с 50% по-голям капацитет." 
При собствено производство се спестяват разходите за мрежовите услуги, в това число поддръжка на мрежата и 
преносът на ток, които са около 12%. Така нетния ефект от подобни инвестиции става дори по-голям, защото 100 
мегавата такива мощности буквално се равняват на 112 мегавата в някоя голяма електроцентрала, която обаче е 
отдалечена от мястото на потребление. 
Според Кръстю Икономов, управител на "ЧЕЗ ЕСКО БЪЛГАРИЯ", част от "ЧЕЗ груп" в България, преломния момент за 
анализа разходи/ползи е настъпил още през 2018 г. и именно тогава започват първите по-сериозни разработки за нови 
индустриални проекти в заводи, които да покриват част от нужната електроенергия. 
Ключовата промяна, изиграла ролята на катализатор обаче, бяха одобрените нови текстове в Закона за енергетиката от 1 
юли 2019 г. С тях се премахна заплащането на всички мрежови такси за електроенергията за собствени нужди, произведена 
от нови ВЕИ централи и доставена по директен кабел до потребителя. 
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От края на 2019 г. съществува и възможност фотоволтаиците да се далеч от мястото на потребление и да няма директен 
кабел. Тогава може да се сключи договор за директно изкупуване, като в този случай не се дължи цена задължение към 
обществото, но има мрежови такси (виж инфографиката). Въпреки това подобни проекти са изгодни за по-големи 
предприятия, които не разполагат с достатъчно подходящи покриви или терени на територията си. "Тук говорим за 
инсталации с мощност 10-15 мегавата и повече, като тепърва започва разработката на проекти с такъв капацитет", смята 
Матеев. 
Използването на вятърни турбини за собствени нужди засега е почти неприложимо, тъй като при тях задължително се 
прави Оценка на въздействието на околната среда, а и изискват много по големи терени и отстояние от сгради. 
Какво показват сметките 
Ако енергията на свободния пазар струва, образно казано, 100 единици, за да се достави и консумира в даден обект, има 
допълнителни мрежови такси и цена "Задължение към обществото", които правят разхода 150 единици. При централа за 
собствени нужди всички тези допълнителни такси отпадат, а самата енергия е буквално безплатна. За изплащане на 
инвестицията средно биха се харчили около 40% от обичайните разходи за тока, който централата замества. Или, казано 
иначе, през първите до 7-8 години от изграждането на такава соларна инсталация, докато инвестицията се възвърне, токът 
от нея ще е средно с 60% по-евтин от пазарния, а след това - в останалите 15 години от живота на панелите, ще бъде 
безплатен. 
 

 
 
Засега е абсурдно да се смята, че ВЕИ може да замести напълно тока от мрежата - батериите са все още твърде скъпи и 
неефективни. Масово се правят проекти, които покриват от 5% до 35% от консумацията. 
Кръстю Икономов от "ЧЕЗ ЕСКО БЪЛГАРИЯ" обаче обяснява, че е много важно да се избере оптималният размер на 
соларната централа. "Анализират се два основни параметъра - почасовото потребление на клиента и възможностите за 
инсталиране на соларни панели. Целта е да се направи такава централа, че възможно най-голяма част от произведената 
енергия да се консумира на място", казва той. Ако наличните свободни площи са малко и запълването им на 100% няма да 
задоволи нуждите на предприятието - анализът е сравнително лесен. Ако обаче има много големи терени, които могат да 
се ползват, трябва да се прецени с каква мощност точно да е централата, така че да не се налага в дадени моменти част от 
панелите да се изключват или излишната енергия да се връща в мрежата. 
Първият вариант намалява ефективността на инвестицията. "Имаме обект, при който има само 3-5% неизползван 
капацитет и системата изкуствено се ограничава", казва Икономов. Вторият случай, при обратно отдаване в мрежата, 
усложнява твърде много целия процес - изискват се допълнителни документи и разрешителни, тъй като проектът реално 
става производствена мощност. Трябва да се сключат и договори с координатор на балансираща група, а освен това 
продажбата на излишна енергия става на по-ниски цени, като за нея се дължат мрежови такси и 5% вноска към фонда 
"Сигурност на електроенергийната система". Според Матеев в повечето европейски страни няма такива утежнения и 
затова се правят и по-големи проекти, които връщат излишната електроенергия в мрежата или пък я продават на съседни 
консуматори. 
Тихо, да не чуе държавата 

https://www.capital.bg/shimg/zx980_4115378.jpg
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Показателна за бизнес климата в страната е тишината, която обгръща тази революция. Изграждането на собствена 
електроцентрала прави компаниите отчасти автономни и по-малко зависими от централизираните държавни 
производители и Електроенергийния системен оператор, затова повечето от тях все още предпочитат да не се хвалят с 
инвестициите си. Тези, които говорят открито за новата ВЕИ революция, са основно големи международни играчи или 
български фирми с развит международен бизнес. 
 

 
 
Собствени соларни централи правят например три от дружествата на "Стара планина холд" - "М+С хидравлик", "Елхим 
искра" и "Хидравлични елементи и системи", както и "Спартак", което също е свързано с тях. Директорът по развитието на 
холдинга Георги Василев обяснява, че са взели решението за тази инвестиция още в края на 2019 г. след поправките в 
Закона за енергетиката. Друг мотив са били сравнително високите цени на електроенергията на борсата през миналата 
година. 
"Решихме да организираме конкурс за избор на изпълнители, така че да постигнем възможно най-добра цена. Изпратихме 
покани до няколко български фирми, които изпълняват такива проекти и получихме съответните оферти, които след това 
сравнихме и избрахме най-добрите за отделните заводи", казва Василев. Става дума за общо около 3 мегавата соларни 
мощности в четирите завода, които все още са в процес на изграждане. Първоначалните очаквания са били, че проектите 
могат да се случат за до два месеца, но реално изпълнението отнема 6-7 месеца. 
Соня Кадиева от "Енерджи съплай", които също изграждат системи за собствено производство, казва, че проектите могат 
да се случат за два месеца, ако са подготвени всички необходими документи. "Процедурите минават през заявления към 
разпределителното предприятие, ЕСО, проект, предварителен договор с разпределителното предприятие, съгласуване на 
проекта за изграждане на соларната инсталация, разрешение за строеж. Предимство на тези проекти е, че не минават през 
приемателни комисии, тъй като са обекти 6-а категория строителство и влизат по-бързо в експлоатация", обяснява тя. 
 

https://www.capital.bg/shimg/zx980_4115377.jpg
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Важното е, че всички такива соларни системи, които се изграждат сега, могат да бъдат разширени в бъдеще при налични 
площи. "Пазарът се променя, нормативната база също, възможностите за съхранение на енергия се развиват. Всичко това 
може да стане причина за увеличаването на мощността на дадена соларна инсталация", казва Кръстю Икономов от "ЧЕЗ 
ЕСКО". 
Как става инвестицията 
Конкретно за дружествата от "Стара планина холд" е решено да се използват собствени средства за реализирането 
проектите, които са в приблизителен размер от 3 млн. лв. - около 1000 лева на киловат инсталирана мощност. 
Възможностите за финансиране обаче са разнообразни. Има банкови кредити, но и повечето фирми, които се занимават 
с изграждане на соларни централи за собствени нужди, предлагат лизинг или наем. 
"Соларпро" например предлага принципа "Дългосрочно споразумение за наем". При тази схема дружеството инвестира в 
проектирането и инсталацията на фотоволтаична система на клиента си, като покрива и всички разходи по оперирането на 
системата. Потребителят на електроенергията предоставя само своя земя или покривна площ за инсталиране на 
фотоволтаичната система. Подписва се дългосрочен договор за наем със (10/15/20-годишен), при който наемът се 
изчислява на база на консумираната електроенергия от соларната централа по договорена фиксирана цена, която е по-
ниска от пазарната. "Има нарастващ интерес от индустриалните потребители към подобен бизнес модел, който 
разпределя справедливо между двете страни икономическите ползи от проекта във времето. Този тип договори (Private 
PPA's) са двигателя на енергийната трансформация към нисковъглеродна енергетика в Европа в момента", казва Красен 
Матеев. Дори при този модел пак има възможност за придобиване на собствеността върху фотоволтаичната система след 
откупуването на инвестицията. 
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"ЧЕЗ ЕСКО" пък предлага вариант за разсрочено изплащане на инвестицията. Обикновено периодът на договора е 60 
месеца, като се изисква първоначална вноска в размер само на 20% от инвестиционните разходи. Останалата сума се 
разсрочва за периода на договора при определено минимално оскъпяване. Търсената цел е да се постигне почти пълен 
паритет между месечната вноска по лизинга и реалните спестявания от сметките за ток, които могат да се постигнат. В 
оптималния вариант спестяванията дори могат и да са повече. След периода на изплащане целият нетен ефект от 
електроенергията остава за клиента. 
Възможен е и моделът на чистия ЕСКО договор - инвестицията е изцяло за сметка на изпълнителя, като се възвръща от 
направените спестявания за определен период от време, в който потребителя продължава да плаща според предишните 
си сметки за ток. 
Много "умни" мрежи и една глупава 
Интересното при централите за собствени нужди е, че освен по-евтин ток винаги предлагат и т.нар. системи за енергиен 
мениджмънт. Това именно позволява на Иван Терзиев в Родопите да проверява на телефона си спестяванията, след като 
се събуди. Представете си така популярните "умни мрежи" (smart grids), които трябваше да са бъдещето на градовете, но 
на ниво единичен потребител. Става дума за софтуер, който показва в реално време какво е производството на соларите 
и какво се купува от мрежата, прави анализ на дневна, седмична и месечна база, но най-важното е, че дава възможност за 
гъвкаво управление на натоварването на основните консуматори на ел. енергия като бойлери, климатици, нагреватели и 
др. 
При наличието на зарядни станции за автомобили системата например автоматично може да започне да ги зарежда, ако 
има излишък на енергия. А по-късно, когато слънцегреенето намалее, би могла да използва обратно съхранения в 
електромобилите ток, при положение че те не са били използвани. Така се постига още по-голяма ефективност. Този модел 
на работа ще става все по-масов с навлизането на батериите за съхранение на енергия. 
Прогнозите на експертите са, че до 5-7 години инсталациите за собствено производство на електроенергия ще окажат 
съществен ефект върху енергийната система и могат коренно да променят плановете за нейното развитие. 
Например ако бизнесът успее да замени само 10% от потреблението на ток от мрежата със собствени мощности, това би 
означавало над 12% по-малка необходимост от брутно производство на енергия в големите ТЕЦ или АЕЦ. Заедно с 
енергийната ефективност, която се очаква да намали потреблението на ток в бита и индустрията с още 10% в следващите 
няколко години (само от началото на тази година спадът е около 4%, през 2019 е 1%, а през 2018 - 3%), това изисква съвсем 
нов поглед върху бъдещето на енергийната мрежа в страната. ВЕИ производството е непостоянно и в облачен ден 
индустрията ще има нужда от повече ток от мрежата, поради което балансирането на мощностите става още по-сложно, а 
и вероятно скъпо. Как държавата може да компенсира това бързо, ефективно и умно е въпросът, с който си заслужава да 
се занимава министерство на енергетиката. 
Как го правят другите 
България не планира по никакъв начин да стимулира финансово изграждането на соларни паркове за покриване на 
собствените нужди от енергия на бизнеса. Този процес е оставен изцяло на пазарните принципи и въпреки това се развива 
успешно. В същото време Румъния залага на коренно различен подход. Там малките и средните предприятия в сектора 
хотелиерство и ресторантьорство ще могат да кандидатстват за стимули за инсталиране на слънчеви енергийни системи и 
зарядни устройства за електрически превозни средства. 
Програмата, наречена Electric-Up, предвижда общо 200 млн. евро стимули за възобновяеми енергийни източници и 
зарядни устройства за електрически автомобили. Компаниите могат да кандидатстват за средства за инсталиране на 
фотоволтаични системи между 27 кВт и 100 кВт или за зарядни станции от 22 кВт. Държавната помощ ще е до 100 хил. евро 
на бенефициент, което при сегашните цени е напълно достатъчно за изграждането на инсталация от 100 кВт и няколко 
зарядни станции. Одобрените компании могат да получат до 30% от сумата предварително. 
Програмата има за цел да помогне на фирмите да преодолеят въздействието на пандемията от коронавирус и че е 
стартирана в рамките на Националния план за инвестиции и икономическо възстановяване, приет през юли. По този начин 
се дава реална възможност на фирмите да спестят част от разходите си за енергия, но от друга страна се прави крачка за 
постигането на националните цели за дял на зелената енергия и за енергийна ефективност. 
Според Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, ако подобна схема се приложи и 
у нас, тя би имала огромен ефект. "Ако съфинансирането на инвестиции в соларни проекти на бизнеса е 25%, отпуснати от 
държавата 1 млрд. лв. биха ангажирали още 3 млрд. лв. от частния сектор. А това ще създаде много добавена стойност 
както за самите фирми, така и като заетост на тези, които изпълняват проектите", смята той. 
Румъния вече одобри и субсидии от 52.1 млн. евро за домакинствата, които искат да инсталират соларни панели на 
покривите си. В България подобни планове не са заложени в нито една енергийна стратегия или план. 
 
√ Провалът със СУПТО - какво казва бизнесът 
Шест коментара за трудностите през последните две години, равносметката и оценката за инвестиционната 
среда в България 
През 2018 г. държавата въведе неясни и скъпи изисквания за 300 хил. фирми в страната в Наредба Н-18. След две години 
кръпки, дискусии и милиони левове разходи за фирмите управляващите отменят текстовете. Приходната агенция и 
Министерството на финансите се провалиха в борбата със сивия сектор, показаха как не се прави регулация, а сега рискуват 
вълна от съдебни дела за причинените на частния сектор вреди. 
През последните две години не сме работили по нищо друго, загубата е голяма 
Паско Пасков, компанията за счетоводен софтуер "Степ-Софт" 
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Смисълът в текстовете не беше ясен поначало. Какви ще са крайните щети за бизнеса зависи от това дали ще има нова, по-
разумна рамка, или ще тръгнем в коренно различна посока и ще се наложи да започнем преработката на софтуерните 
системи отначало. Ако се случи второто, темата отново става сложна. 
Най-големите ни клиенти инвестираха по 200 - 300 хил. лв. за привеждане на техните системи в съответствие. При най-
големите компании в страната разходите вероятно са в милиони. 
За нас като компания за разработка на бизнес софтуер сметката е по-различна. Ние инвестирахме в нещо, което трябваше 
да се разпредели като разход в рамките на следващите пет до десет години, но сега може да се превърне в реална загуба. 
Част от проектите, които не са довършени, за момента са замразени. Ако се стигне до нови и различни изисквания при 
преработката на Н-18, на практика всички ще трябва да бъдат започнати отначало. 
Загубихме две години. Ако към разхода за разработка броим и пропуснатите ползи, тогава тя е от порядъка на няколко 
милиона лева, само за нашата компания. Ние през последните две години не сме работили по нищо друго освен по СУПТО, 
всичките ни планове и проекти за развитие и навлизане на други пазари бяха изоставени заради наредбата. 
Надявам се този път да не чакаме какво ще каже НАП, а процесът да върви наобратно - първо да бъде обсъден проектът 
на Н-18, а не агенцията да обяви нещо и чак тогава да започнем да се събираме по работни групи. Лично аз съм ходил на 
вероятно над 100 срещи на работни групи в последните две години и винаги сме били поставяни пред свършен факт, след 
публикуване на текстовете за промени в наредбата. 
Всичко беше тръгни-спри. Не можехме да планираме нищо през това време 
Петър Михайлов, платформата за електронни магазини Gombashop 
При нас нямаше възможност да се справим с изискванията, така че отпадането на СУПТО е по-скоро облекчение. При по-
големите електронни търговци едва ли е така. 
Ние не успяхме да се справим технически, в един момент осъзнахме, че просто е невъзможно. Всичко беше тръгни-спри. 
Обърквахме се от поправките в наредбата, започвахме работа, после спирахме, връщахме се и така няколко пъти. Спряхме 
да работим още преди няколко месеца. Първо, защото технически нямаше как да стане връзката между магазините и 
СУПТО, второ, защото разбрахме накъде духа вятърът с всички отлагания. 
Основният казус за нас не е загубата на време, а това, че не можехме да планираме нищо през това време. Всичките ни 
проекти стояха на пауза, защото спазването на закона очевидно е приоритет. 
Моето лично разочарование е загубата на толкова време, в което аз съм обяснявал на НАП как работи бизнесът 
Емил Вагенщайн, Ozone.bg 
Разходите за нас са десетки или може би стотици хиляди левове в заплати на програмисти, които са работили само по това. 
Ние сме с наш софтуер, който трябваше да се преработи и доработи частично. За други компании разходът сигурно е бил 
много по-висок. 
Аз лично съм живял няколко месеца в НАП - от март до юни миналата година, всяка седмица по три пъти за по пет часа. 
Моето лично разочарование е загубата на толкова време, в което аз съм обяснявал на НАП как работи бизнесът и защо 
онлайн магазинът не е СУПТО. 
Ние бяхме съгласни с наредбата, дори я защитавахме, защото ние като бизнес на светло приемахме думите на 
правителството, че има широк сив сектор и все нещо трябва да се направи. 
НАП затрупа тези, които бяха на светло, и остави сивия сектор 
Жанет Найденова, Българска е-комерс асоциация 
За нас нищо не е приключило, докато не видим промените в закона за ДДС гласувани и наредбата променена. 
НАП направи труден живота на електронните търговци на светло, от които така или иначе не може да събере повече 
данъци, защото те си плащат всичко. 
Общата сметка на всичките ни членове е в милиони левове, още по-сложно е при тези, които имат и онлайн, и физически 
магазини. Но дори и с тези инвестиции, които ще се окажат напразни, ние предпочитаме просто да отпаднат изискванията 
за СУПТО. 
Нашето виждане е, че колкото по-лесно е да правиш бизнес, толкова повече данъци ще събираш. Този път НАП затрупа 
тези, които бяха на светло, и остави тези, които са в сивия сектор и продават през Facebook например. 
Трябва да се започне от най-рисковите сектори с плащания в брой като хотели, ресторанти, търговията на дребно 
Васил Велев, председател на УС на АИКБ 
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Васил Велев, председател на УС на АИКБ. Фотограф: Велко Ангелов 

 
Равносметката за последните две години е, че софтуерната ни индустрия тъпчеше на място, вместо да се развива, за да 
отговори на безсмислени и неизпълними изисквания. Отмяната е правилна стъпка, макар и закъсняла. Изискванията, които 
се предявяваха, правеха всеки виновен във всеки момент, тъй като бяха противоречиви, неясни, а в много от случаите - 
ненужни. Търсеше се изсветляване на сивия сектор, а изискванията стигнаха и до сектори, които изначално са светли и 
нямат продажби в брой. 
Предложението за отмяна на изискванията за СУПТО е следствие на извода, който беше достигнат в хода на безкрайни 
срещи и консултации с бизнеса - че по този начин няма да се реши проблемът, а се създават много други. 
Трябва да се тръгне по друг път. Трябва да се започне от най-рисковите сектори - там, където плащанията в брой са голяма 
част от оборота, като хотели, ресторанти, търговията на дребно. Нови изисквания трябва да се обсъдят още на ниво 
концепция с бизнеса. Трябва да са удобни за изпълнение от светлия бизнес и да притискат сивия да изсветлява. Има 
елегантни, работещи решения по света и добрите практики могат да се приложат у нас. 
Очакваме хаос, но полезен ход няма вече над година 
Станислав Попдончев, зам.-председател и главен финансов директор на БСК 
На този етап трудно могат да бъдат оценени общите щети за бизнеса от непрекъснатите промени в Наредба Н-18. През 
последните две години има компании, които са направили разходи за над 1 млн. лв. Разбира се, тук се включват разноските 
както за софтуера за управление на продажбите (СУПТО), така и за подмяната на фискални устройства, но сумата остава 
внушителна. Тези, които са подходили сериозно и са се съобразили с измененията в наредбата, са похарчили значителен 
финансов, човешки и времеви ресурс. Сметката надвишава в пъти очакваните разходи от първоначалната оценка на 
въздействието. Сега се връщаме в изходна позиция, поне по отношение на СУПТО. 
Очакваме хаос, ако тези изменения се приемат. На голяма част от предприятията се наложи да "осакатят" софтуерите си, 
за да могат да се съберат в изискванията, които им наложиха текстовете в закона и наредбата - те бяха много по-развити 
от това, което са ограниченията за СУПТО. Изискванията към софтуера промениха изцяло бизнес модела в много браншове. 
Отмяната създава огромни проблеми и за разработчиците на СУПТО - повече от две години пишат софтуер за Н-18, а в 
публичния електронен списък на НАП има регистрирани близо 1000 продукта. Сключени са договори за поддръжка с 
клиенти, които ще подлежат на преразглеждане, може би и предсрочно прекратяване. 
Но истината е, че полезен ход в този процес няма, и то не днес, а вече повече от година. Тази стъпка трябваше да бъде 
предприета още в самото начало, когато стана ясно, че разпоредби, написани за ресторантьорския бизнес и за търговия 
на дребно, не са приложими в много от останалите икономически дейности. От друга страна, никой не знае колко още 
може да продължат дискусиите, ако не се отменят разпоредбите за СУПТО. Сериозният разговор, който трябва да се води 
между бизнеса и приходната администрация, е за модерна софтуерна комуникация за отчитане на продажбите, която не 
се ограничава единствено до познатите ни от десетилетия фискални устройства. 
 

 
 
 
 
 

https://www.capital.bg/shimg/zx980_4115458.jpg
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Борисов ще участва в 75-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН  
Министър-председателят Бойко Борисов ще участва в Общия дебат на 75-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН, 
който ще се състои от 22 до 30 септември. Темата на дебата тази година е: "Бъдещето, което искаме, и ООН, от която се 
нуждаем: потвърждаване на колективния ни ангажимент към мултилатерализма - справяне с пандемията COVID-19 чрез 
ефективни многостранни действия“. 
Заради пандемията, причинена от коронавируса, световният форум ще се проведе изцяло онлайн, а не в централата на 
ООН в Ню Йорк. 
По време на своето изказване в Общия дебат на световните лидери, министър-председателят Борисов ще представи 
позициите и приоритетите на България по широк спектър от въпроси, включени в дневния ред на сесията и 
представляващи интерес за нашата страна в регионален и глобален план. 
През настоящата 2020 г. България отбелязва 65-годишнина от приемането й за член на световната организация. 
Преди откриването на Общия дебат на 22 септември, министър-председателят Бойко Борисов ще участва в първата за 
Десетилетието на действието Среща на високо равнище по устойчивото развитие. Тя се организира от генералния секретар 
на ООН Антонио Гутериш днес, 18 септември, и също ще се проведе онлайн. Във фокуса й ще са действията по линия на 
Целите на ООН за устойчиво развитие, определени от световните лидери с резолюция на Общото събрание на ООН на 25 
септември 2015 г. Тогава държавите членки приеха документа "Да преобразим нашия свят: Дневен ред за устойчиво 
развитие до 2030 г.“, начертал 17 цели в три измерения - икономическо, социално и екологично. Сред мерките са: 
изкореняване на бедността, осигуряване на здравословен живот, качествено образование, икономически растеж, 
намаляване на неравенствата, борба с изменението на климата, мир, справедливост и силни институции. 
По време на изказването си на срещата на високо равнище днес премиерът Бойко Борисов ще постави акцент върху 
необходимостта от тясно сътрудничество и координирани действия при изпълнението на целите, чиито главен принцип е 
"Никой да не бъде изоставен“. 
 
√ България водеща в ЕС по работещи жени в сектора на информационните технологии  
За втора поредна година жени с успешна кариера в европейски високотехнологични компании се събират на специален 
форум в столицата, за да обсъдят бъдещето на жените лидери в ерата на дигитализацията. На конференцията стана ясно, 
че България е водеща в Европейския съюз по брой жени, ангажирани в сектора на информационните и комуникационните 
технологии. 
"Да сменим парадигмата, че живеем в един воден от мъже свят, с това, жените и мъжете да имат свободата и средата да 
се развиват заедно пълноценно. Светът, към който крачим, изисква много инженерен, дигитален талант, така че повече 
жени в тази индустрия ще помогнат за това да могат да се създават тези системи на бъдещето", каза Саша Безуханова, 
Български център на жените в технологиите. 
 
√ Засилени проверки по пътищата заради почивните дни  
Засилено полицейско присъствие ще има по пътищата на страната до вторник. 
Новата акция на Пътната полиция е заради празничните дни. Очаква се трафикът да се засили още днес. 
От АПИ ще спрат и ремонтите, които не са спешни, за осигуряване на по-лек трафик. Акцията се налага заради зачестилите 
катастрофи напоследък и усложнената обстановка след началото на учебната година. 
 
√ Много страни в Европа обявиха нови мерки срещу коронавирус  
В Европа новите случаи на Covid-19 се увеличават и Световната здравна организация отбеляза тази тревожна тенденция. 
Според директора за Европа Ханс Клуге данните за септември трябва да бъдат предупредителен сигнал. 
Макар препоръките за 14-дневна карантина да остават, във Франция, Великобритания, Ирландия и другаде я намалиха на 
10 дни. В някои държави обявиха нови мерки срещу разпространението на заразата. 
Новите мерки срещу заразата от коронавируса в Австрия влизат в сила от понеделник. За тържества на закрито ще се 
допускат до 10 души, а на открито - до 100. В заведенията ще сядат до 10 души на една маса и няма да се разрешава 
движение на клиентите. Маските ще са задължителни за магазини, болници и други публични места. 
Рудолф Аншобер, министър на здравеопазването на Австрия: За последните 24 часа имаме 780 нови заразени. 
Излекувани са 389 души. Тестваме повече от всякога - за 24 часа са направени над 1500 теста. 
В Чехия също затягат мерките, след като новите случаи на Covid-19 за първи път достигнаха 2000 за едно денонощие. 
Адам Войтек, министър на здравеопазването на Чехия: Носенето на маски става задължително във всички училища 
от прогимназиите нагоре до университетите. Ще се носят и в класните стаи. 
Учениците до пети клас ще стоят без маски в час, но ще ги носят извън класните стаи. От събота баровете и нощните клубове 
в Чехия ще затварят в полунощ. 
Властите в Словения също ограничават нощния живот, празненствата и работното време на заведенията. Целта е да не се 
нарушават важните дейности в страната. На всички, които могат, се препоръчва да работят от дома си. 
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Банкеръ 
 
√ Депутатите ще гледат на първо четене Закона за оръжията  
Народното събрание ще има пленарна сесия от 9 часа. Ако се събере необходимият кворум от 121 депутати. 
Предвидено е първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, 
взривните вещества и пиротехническите изделия (Вносители: Маноил Манев и група народни представители, 3.9.2020 г.). 
Първо гласуване ще има и по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на 
медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-
фармацевтите (Вносител: Даниела Дариткова, 10.9.2020 г.). 
За петък е предвиден и редовният парламентарен контрол с въпроси на депутати и отговори на министри. Шестима 
министри ще се явят в залата на Народното събрание. 
Томислав Дончев, заместник министър-председател, ще отговори на питане от Драгомир Сойнев, Антон Кутев и Крум 
Зарков относно изготвяне на национален план с оглед оползотворяването на ресурси, предоставяни от Европейския съюз 
за преодоляване на здравните и икономически последици от "Ковид 19" и реформите, залегнали в него. 
Към Кирил Ананиев, министър на финансите, има два въпроса. Първият е относно получаване на своевременна 
информация за начислените, дължимите, платените (преведените) суми, погасените задължения и остатък по 
индивидуалната сметка на данъчно задължените лица, в т.ч. и за минали години. Вторият въпрос е относно предоставяне 
на финансова услуга от посреднически банкомати. 
Въпросът от Таско Ерменков и Васил Антонов към Теменужка Петкова, министър на енергетиката, е за процедура за 
изграждане на АЕЦ "Белене". 
Емил Димитров, министър на околната среда и водите, ще отговори на три въпроса относно: 
- политика на Министерството на околната среда и водите по управление на водните ресурси на територията на Република 
България. 
- състоянието на язовир "Копринка" и кладенците, осигуряващи питейната вода в област Стара Загора. 
- площадки за съхранение на пестициди в с. Яворово, с. Елхово и с. Плоска могила на територията на област Стара Загора. 
Въпросът от Георги Гьоков към Лъчезар Борисов, министър на икономиката, е относно бъдещето на "Летище Стара Загора" 
ЕАД. 
Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството, ще отговори на един въпрос. 
На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали: 
- министърът на вътрешните работи Христо Терзийски – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Явор 
Божанков; 
- министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на 2 въпроса от народните представители Стефан Апостолов; и 
Георги Михайлов; 
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова - на 1 питане от народните представители 
Любомир Бонев, Никола Динков, Радослав Стойчев и Николай Иванов. 
Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на 
земеделието, храните и горите Десислава Танева. Поради ползване на отпуск по болест в заседанието за парламентарен 
контрол няма да участва министърът на младежта и спорта Красен Кралев. Поради отсъствие от страната в заседанието за 
парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на 
външните работи Екатерина Захариева. 
 
√ Значителен ресурс се насочва за развитие на Северозапада в новия програмен период  
След програмния период 2021-2027 г. очакваме Северозападният район на България да настигне по икономически и 
демографски показатели южните райони на страната. За тази цел към общините от Северозападна и Северна Централна 
България ще бъде насочен сериозен финансов ресурс от новите европейски фондове. Това съобщиха от МРРБ, цитирайки 
заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР 
Деница Николова, която се срещна с представители на местната власт от Северозапада. 
Районите на Северозападна и Северна Централна България ще са с превес във финансирането спрямо останалите райони 
на страната заради ниските икономически и социални показатели. Към очаквания ресурс от Оперативна програма 
„Развитие на регионите“ ще има и допълнителни средства за подкрепа. Целта е да се  създадат предпоставки хората да 
останат в населените места или да се завръщат в тях, а чрез икономическия ръст да се увеличат и доходите на местно ниво. 
Заместник-министърът е отбелязала, че няма да има населено място без достъп до европейски средства. Градски и селски 
общини ще си партнират, за да реализират съвместни проекти, като индустриални зони, например, отбелязва Николова. 
През програмния период 2021-2027 г. в Северозападния район центровете на растеж са градовете Видин и Плевен, които 
ще имат обособен клъстерен бюджет в рамките на приоритетната ос за градско развитие. В обхвата на програмата са и 
териториите на общините Враца, Лом, Монтана, Ловеч и Троян. Те ще изпълняват интегрирани териториални инвестиции. 
В рамките на срещата бяха избрани и представителите на общините в Регионалния съвет за развитие на Северозападен 
район и техните заместници.  
Това е вторият район в страната, който избира представители на общините в регионалните съвети. Заместник-
регионалният министър е напомнила, че всички общини трябва да разработят и приемат планове за интегрирано развитие. 
Без подобен стратегически документ районите няма да имат достъп до еврофинансиране. „Колкото по-рано се одобрят 
плановете, толкова по-бързо ще има достъп до евроинвестиции. Добре е да се започне и предварителна подготовка за 
сформиране на проектни идеи и партньорства“, препоръчва Николова.  
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√ ЕЦБ пое диригентската палка от БНБ  
Европейската централна банка поема надзора над най-значимите банки на българския пазар. Списъкът със системно 
значимите институции официално бе публикуван още на 11 септември, но прочит между редовете на прессъобщенията на 
БНБ и ЕЦБ показва, че европейският регулатор на практика ще има последната дума и за случващото се с т.нар. по-малко 
значими кредитни институции у нас. 
Нека припомним кои са банките, които от 1 октомври попадат под директния надзор на Франкфурт: УниКредит Булбанк 
АД, Банка ДСК АД, Обединена българска банка АД, Юробанк България АД и Райфайзенбанк (България) ЕАД. 
Още при обявяването на този списък от банки обаче възникна полемика защо някои конкретни институции не са взети 
предвид от ЕЦБ при оценката й за значимост, въпреки капиталовите им проблеми отпреди години. Обяснението всъщност 
се съдържа в прессъобщението на Франкфурт от 11 септември: "ЕЦБ ще осъществява директен надзор над четири банки в 
България, които са дъщерни дружества на значими банкови групи в Белгия, Гърция, Италия и Австрия... Това гарантира, че 
ЕЦБ изпълнява регулаторните изисквания да осъществява директен надзор на индивидуално ниво на всички банки, които 
са собственост на значими банкови групи".  
Към тази 
група банки с чуждестранни собственици 
се прибавя Банка ДСК - очевидно поради размера на активите й. По този начин ЕЦБ изпълнява и следващото базово 
регулаторно изискване - поема прекия надзор над трите най-големи банки в България.  
За предубедените хора, които се надяваха ЕЦБ да се заеме и с водещи банки с български акционери, ще напомним, че в 
съобщенията на ЕЦБ и БНБ изрично се казва, че "Европейската централна банка също така ще отговаря за 
наблюдението над по-малко значимите институции, които остават обект на директен надзор от БНБ".   
Решението на ЕЦБ е аналогично и за Хърватия - под пряко наблюдение отиват осем банки, всички от които са част от големи 
чуждестранни групи. 
Нещо повече, Франкфурт ще разполага с определени директни правомощия, свързани с процеса на издаване на лицензии 
и одобрения, издаването на общи препоръки, указания и инструкции, планиране и осъществяване на инспекции. Изрично 
бе уточнено от БНБ, че ЕЦБ може във всеки един момент да включи някоя измежду по-малко значимите банки в прекия си 
надзор. 
С какви правомощия е БНБ  
Освен че Централната ни банка ще отговаря за прекия надзор над по-малко значимите институции, БНБ ще има 
свои 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 ще участват в други 
комитети и подструктури, които подпомагат работата на ЕЦБ. 
За целите на надзора над по-малко значимите банки е създадена структура, в която Българската народна банка ще участва. 
Засега обаче няма официална информация за каква точно структура става дума.  
Също така от 1 октомври Радослав Миленков – подуправител, ръководещ управление „Банков надзор“, ще представлява 
Българска народна банка в Надзорния съвет на ЕЦБ, със същите права и задължения като всички останали членове, 
включително право на глас. 
Всичко това е част от нещо много по-голямо 
- приемането на еврото в България. Най-ранната възможна дата за това е 2024 година, поне според прогнозите на 
рейтинговата агенция "Фич". В това време обаче пред Еврозоната има две основни предизвикателства. В известен смисъл 
и двете засягат страната ни. 
В последните седмици едни от най-високопоставените представители на валутния блок отправиха призиви за 
завършването на 
затлачените реформи в Банковия съюз, 
част от който вече на практика е и България. 
Например още през 2015 г. бе предложено създаването на Европейска схема за застраховане на депозитите в банките. 
Вече пет години тя е в процес на оформяне заради дискусии, препирни и липса на консенсус. Засега е налице единствено 
системата от национални схеми за гарантиране на депозити до 100 000 евро, регулирана от Директива 2014/49 на 
Европейския съюз.  
Като бъдещ член на валутния съюз, България би следвало да се интересува и от 
плановете на ЕЦБ за консолидация 
в банковия сектор. Поради тази причина 1 октомври отново се явява ключова дата. Тогава приключва общественото 
обсъждане по новия надзорен подход на европейския регулатор.  
От доста време във Франкфурт разглеждат сливането между банки като решение на проблемите с ниските лихви и слабите 
печалби на банките на Стария континент. Има и друга причина този тип сделки да бъдат насърчавани - само по-големи 
европейски банки могат да отговорят на конкуренцията от американските финансови институции.  
ЕЦБ не крие подкрепата си за тези процеси. В официално съобщение регулаторът казва, че: "Консолидацията може да 
помогне на банките от еврозоната да постигнат мащабни икономии, да станат по-ефективни и да подобрят способността 
си да се изправят пред нови предизвикателства като цифровизацията. 
Доходността и стабилността на бизнес моделите са сред надзорните приоритети за 2020 г. и са важни за повишаване на 
устойчивостта на банките и способността им да подпомагат икономиката, включително в контекста на пандемията на 
коронавируса (COVID-19)." 
Забележителен пример на институционално развитие 
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Димитър Радев, управител на БНБ, при откриването на юбилейната учебна година в УНСС.  
"През настоящата година постигнахме развитие с огромно стратегическо значение, което все по-силно ще се оценява в 
бъдеще. Става въпрос за едновременното присъединяване на българския лев към европейския валутен механизъм и на 
страната към Европейския банков съюз. Това е първата стъпка към пълното интегриране на България към еврозоната, т.е. 
към ядрото на Европейския съюз, акт, чието значение далече надхвърля границите на банковия и финансовия сектор. 
След броени дни, на 1 октомври, Българската народна банка чрез банковия надзор ще стане първата българска институция, 
пълноправен член на важна институция на еврозоната – Единният надзорен механизъм. Това, наред с другото, е 
забележителен пример на институционално развитие. Само преди няколко години надзорът бе една от най-уязвимите и 
най-критикуваните регулаторни институции в страната. В момента той е една от най-солидните и най-силните институции, 
приета единодушно в семейството на европейския банков надзор. Този пример на институционално развитие може да 
бъде приложен и в други важни сфери. Това ще даде възможност да се справим не само с предизвикателствата на 
днешния, а и на утрешния ден" 
 
√ Европарламентът ще обсъжда корупцията в България на 5 октомври  
Европейският парламент ще обсъжда върховенството на закона в България през октомври на пленарно събрание. Това 
съобщи евродепутатът Елена Йончева във Фейсбук. 
"ЕП потвърди късно снощи, в своя предварителен дневен ред - дебатът за върховенството на закона в #България ще 
се обсъжда на 05.10.2020 от 17 часа в Пленарна зала. В демократичната история на България, това е безпрецедентен 
дебат. Благодаря на всички евродепутати, които ни чуха. Които през изминалата една година се запознаха с всяка 
една информация за положението в България, която им предоставях и по линия на ЛИБЕ. Благодаря, че чуха гласа на 
българските граждани, излязли в битка за една справедлива и достойна България", написа евродепутатът.  
Припомняме, че групата в Европейския парламент, която е част от Комисията за правосъдие и вътрешен ред (LIBE), пита 
работи ли българският главен прокурор Иван Гешев по публикуваната в испанските медии информация за разследване на 
схема за пране на пари в Барселона, за която има твърдения, че е свързана с премиера Бойко Борисов. Комисията проведе 
закрито заседание за ситуацията в България в края на август в отсъствието на представители на българските власти. 
В сайта на Европарламента са публикувани 29 въпроса към българското правителство, вицепремиера, главния прокурор и 
заместник-правосъдния министър. Един от въпросите е на какъв етап е разследването за къщата в Барселона, при 
положение, че има сигнали за този случай още през 2019 година. Евродепутатите питат и за изтеклите аудиозаписи, за 
които има подозрение, че са на премиера Борисов и в които се чуват заплахи да "изгори" евродепутата Елена Йончева. 
 
√ Чакат се проекти за отпуснатите от Еврокомисията 672,5 млрд. евро  
Европейската комисия определи стратегически насоки за функционирането на Механизма за възстановяване и 
устойчивост, който е главният инструмент за възстановяване от кризата с коронавируса. Именно той стои в основата на 
новия бюджетен план на ЕС, обявен от председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен на 21 юли.  
От механизма ще бъдат предоставени безпрецедентните 672,5 милиарда евро заеми и безвъзмездни средства под 
формата на приоритетно финансиране през особено важните първи години на възстановяването.  Държавите членки 
следва да представят своите проектопланове за възстановяване и устойчивост, в които очертават националните 
инвестиции и реформи. В тези  планове следва да са взети предвид предизвикателствата пред икономическата политика, 
посочени в специфичните за всяка държава препоръки в циклите на Европейския семестър от 2019 г. и 2020 г.  
"Вследствие на трагедията, предизвикана от пандемията от коронавирус, Европа избра да се възползва от уникална 
възможност: да рестартира нашите икономики на нова, по-устойчива основа. А Механизмът за възстановяване и 
устойчивост ще бъде основният инструмент за постигането на тази цел. Насоките, които представяме днес, имат за цел да 
помогнат на държавите членки да изготвят висококачествени национални планове в съответствие с нашите съвместно 
договорени цели. Не само за да може финансирането да започне възможно най-бързо с цел да се подпомогне 
възстановяването, но и за да може то да бъде двигател за истинска преобразяваща промяна",коментира Паоло 
Джентилони, комисар по въпросите на икономиката.  
Ето ги и задължителните изисквания:  
Предвид тяхната значимост във всички държави членки, необходимостта от големи инвестиции и техния потенциал да 
създадат работни места и растеж, както и да извлекат ползи от екологичния и цифровия преход, Комисията настоятелно 
насърчава държавите членки да включат в своите планове за инвестиции и реформи следните водещи области: 
1. Ускоряване — приоритетен подход към ориентираните към бъдещето чисти технологии и ускоряване на разработването 
и използването на възобновяеми енергийни източници. 
2. Саниране — Подобряване на енергийната ефективност на обществените и частните сгради. 
3. Зареждане и презареждане — Насърчаване на ориентирани към бъдещето чисти технологии, за да се ускори 
използването на устойчив, достъпен и интелигентен транспорт, на станции за зареждане и презареждане и разширяване 
на обществения транспорт. 
4. Свързване — Скорошно въвеждане на бързи широколентови услуги за всички региони и домакинства, включително 
влакнестооптични и 5G мрежи. 
5. Модернизиране — Цифровизацията на публичната администрация и на услугите, включително на съдебната система и 
здравеопазването. 
6. Разрастване — Увеличаването на капацитета на европейските промишлени данни в облак и разработването на най-
мощните, авангардни и устойчиви процесори. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUsJX_esjNWEsnTf74cRDTWE8k35vWrxIL9NSpY1w2tg7Sa4PEKoNPOZznRlUVFojoGFE-0wytfj2SS_6zvCJU4GshDFQoyQPs3Xs7d4go4E-qG1S8XQck3m3tjV070U726ofZgyGTek4UKc_p0srqgjUdRvdFdELjOC02VR30_5Q&__tn__=*NK-R
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/211284/DRFMG%20questions%20to%20Bulgarian%20authorities.pdf
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7. Преквалификация и повишаване на квалификацията — Адаптирането на образователните системи, за да подкрепят 
цифровите умения, образованието и професионалното обучение за всички възрасти.  
 
√ България подкрепя икономическата интеграция на Украйна в евроатлантическото пространство  
"В лицето на България Украйна има надежден партньор, който последователно ви оказва подкрепа за политическото 
асоцииране и икономическата интеграция в евроатлантическото пространство. България последователно подкрепя 
суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници и ще 
продължи да го прави". С тези думи се обърна вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева към 
своя украински колега Дмитро Кулеба.  
Вчера беше първият ден от официалното посещение в Украйна на ръководителя на българската дипломация, което 
започна от столицата Киев с поднасяне на цветя на Стената на загиналите за Украйна воини. 
След това Захариева проведе среща на четири очи с министъра на външните работи Дмитро Кулеба, последвани от 
пленарни разговори между делегациите на двете страни и подписване на План за консултации между външните 
министерства на България и Украйна. 
"Важен мост за дълготрайните и приятелски отношения между страните ни са над 200-те хиляди етнически българи - една 
от най-големите български исторически диаспори зад граница. В тази връзка изразих благодарности пред г-н Кулеба и 
споделих, че оценяваме високо приетото през юли т.г. постановление на Върховната Рада на Украйна за създаване на нови 
райони, чрез което населеният предимно с българи Болградски район бе окрупнен и запазен като самостоятелна 
териториална единица с център град Болград", заяви вицепремиерът след срещите си в украинското външно 
министерство. 
"Българите в Украйна са част от националното богатство на моята страна. Разбрахме се да разрешим заедно в 
конструктивен дух всички въпроси за преподаването на български език", каза министър Кулеба. 
Двамата министри се споразумяха колкото се може по-бързо да бъде открито българско средно училище в Одеса и 
украински културен център в София. 
Захариева поздрави украинската страна за получаването на статут на партньор на НАТО с разширени възможности през 
юни 2020 г. Пример за нашата подкрепа е и приносът и водещата роля на България в Доверителния фонд на НАТО за 
възстановяване и рехабилитация на украински военнослужещи - страната ни прие за рехабилитация 78 украински 
военнослужещи в болничната база на ВМА в Хисаря. 
"Благодаря на България за постоянната силна подкрепа за евроатлантическия ни път. Радвам се, че днес успяхме заедно 
да се поклоним пред паметника на великите български просветители Кирил и Методий, които донесоха кирилицата у нас 
и в тази част на Европа", посочи Кулеба. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Икономист: Лихвите по новите емисии облигации показват, че има много доверие в България 
Георги Ангелов, старши икономист от институт "Отворено общество", Бизнес старт, 17.09.2020  
България пласира двете нови емисии облигации в походящ момент, тъй като други държави избързаха и задлъжняха по 
други условия. 0.4% е лихвата по 10-годишните книжа, а при 30-годишните лихвата е около 1.40%, което е под инфлацията. 
Това означва, че имаме отрицателна лихва за 30-годишен дълг, което само по себе си означава, че има много доверие в 
България, заяви Георги Ангелов, старши икономист от институт "Отворено общество", в предването "Бизнес старт" с водещ 
Христо Николов. 
По повод речта на Урсула фон дер Лайен Ангелов коментира, че тя е показа амбиции да превърне Европа в глобален играч, 
да наложи нови екологични и технологични трендове и да се справи по най-ефективния начин с пандемията. 
"Председателят на ЕК сигнализира, че икономическото възстановяване не е постижимо без нужните дългосрочни реформи 
в сферата на екологията, върховенството на закона и спазването на европейските правила за конкуренция и държавно 
подпомгане", обясни още икономистът.  
"Изводите, които МСП и стартъпите трябва да си направят от речта на Урусула фон дер Лайен, са изразяват във 
фокусиране върху секторите на дигиталните услуги и чистата енергия. С други думи ако стартъп желае да 
произвежда двигател с вътрешно горене - по-добре да не го прави. " 
 
√ Продажбите на автомобили у нас се сриват с близо 35% през август 
Новите регистрации на пътнически автомобили се свиват с 18% през август на годишна база в Европа  
Новите регистрации на автомобили в България през август са 1918, като понижението им на годишна базадостига 34,5%. 
От началото на годината до август у нас са продадени 15 206 коли спрямо 24 372 за същия период на миналата година, 
което е спад в размер на 37,6%, става ясно от данни на Европейската асоциация на автомобилните производители. 
Автомобилните производители се изправят пред предизвикателства по пътя на възстановяването след пандемията, 
публикувайки изненадващо слаби данни, което сигнализира, че индустрията може да се насочва към дори по-тежка година 
от очакваното, съобщава Bloomberg.  
Новите регистрации на пътнически автомобили се свиват с 18% през август на годишна база в Европа след тримесечната 
серия от по-леки спадове, сочат данни на асоциацията. Продажбите се свиха с едва 3,7% на годишна база през юли. 
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Продажбите на автомобили в Европа се свиват с 18% през август след 3-месечното възстановяване.  

Графика: Bloomberg 
 
Спадът е по-тежък от 15-процентното понижение, което Майкъл Дийн от Bloomberg Intelligence прогнозира на база данните 
на петте основни производители в Европа, които генерират почти три четвърти от продажбите. 
“Спадът е изненадващ, имайки се предвид очакванията за нарастване на търсенето след месеците на строги ограничения”, 
посочва той.  
“Продажбите са напът да се свият с поне 20% през 2020 г., а понижението може да е по-тежко, ако данните от август са 
индикация, че възстановяването на търсенето през юли е било краткосрочно, подкрепено от субсидиите”, написа Дийн.  
Въпреки че правителствените субсидии помогнаха за възстановяването на продажбите през последните месеци, Франция 
оттегли в края на юли програмата си, която предоставяше по пет хиляди евро субсидии за покупка на нова кола. 
Нарастването на случаите на новозаразени с коронавирус във Франция и Испания е допълнително предизвикателство.  
Новите регистрации на автомобили в Европа се свиват с близо една трета през тази година до 7,3 милиона. Продажбите 
са по-силни в САЩ и започнаха отново да растат в Китай.  
 
√ Европейските банки се готвят за удар от сектора на търговията на дребно 
Трудността за европейските кредитори в идните месеци и години ще е да оценят кои търговци могат да оцелеят 
Европейският сектор на търговия на дребно е изправен пред решителни няколко месеца. Едва стъпили на краката си след 
строгите ограничения, които принудиха голяма част от сектора да замрази дейност, скорошният ръст на новозаразените 
кара мнозина да поглеждат нервно напред, пише S&P Global Market Intelligence в анализ.  
Това е предизвикателство и за банките в региона. Значителното кредитиране на сектора не е изненадващо, имайки се 
предвид голямата му роля в потребителски ориентираните икономики. Повечето от най-големите банки в региона имат 
експозиции за милиарди в сектора, като вече преминаха към създаването на провизии в случай, че някои от тези заеми не 
успеят да се погасят.  
„Определено секторът на търговия на дребно е сред областите на безпокойство, но това, което е трудно да се каже, е дали 
банките са подсигурени достатъчно за риска, или не”, заяви Гари Грийнууд, анализатор на Shore Capital.  
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Експозиция на най-големите европейски банки към сектора на търговия на дребно към второто тримесечие  

на 2020 г. Графика: S&P Global Market Intelligence 
 
Някои сфери на сектора на търговия на дребно се сблъскват с повече трудности от други. Онлайн търговците на дребно, 
като Amazon.com, се възползваха от строгите мерки, тъй като потребителите започнаха да пазаруват от домовете си. 
"Много листнати на борсата търговци на дребно също са се справили добре с кризата, посочва Джон Стивънсън, 
анализатор на Peel Hunt. “Те намалиха дивидентите си малко, след като пандемията удари, насочиха се към 
правителствените схеми за подкрепа и имат силни онлайн операции, което им помогна по време на ограниченията”, 
добавя той.  
Според него първата вълна от предизвикателства вероятно ще се появи в сектора през следващите седмици. “Към този 
момент от годината много търговци на нехранителни стоки ще се окажат в положение, в коeто голяма част от наличностите 
им, ако не и всички, закупени за пролетта и лятото, остават непродадени, докато наличностите за есента и зимата също 
трябва да бъдат закупени”, обяснява той.  
"Свиването на оборотния капитал между август и края на септември ще бъде огромно", добавя Стивънсън. "Това е нашето 
основно опасение”, изтъква той.  
Рискът от неизпълнение сред листнатите европейски търговци се понижава в сравнение с ранните месеци на пандемията, 
но остава по-висок спрямо периода преди кризата, сочат данни на S&P Global Market Intelligence. 
Мерките за правителствена подкрепа частично помогнаха на европейския сектор да преодолее удара от пандемията. 
Великобритания и Германия са сред страните, които наложиха временна забрана за изгонването на търговски наематели 
в условията на кризата. Подобни мерки обаче вече бяха или предстои да бъдат отменени.  
“Правителствената подкрепа под формата на гарантирани от държавата заеми през банките също затруднява картината за 
кредиторите с експозиции в сектора”, посочва Грийнууд. “При нормални обстоятелства се очаква банките да ограничат 
размера на кредитите, които предоставят, имайки се предвид големия спад”, обяснява той, като добавя, че 
правителствената подкрепа донякъде нарушава тази тенденция.  
“За търговците, които работят под тежестта на значителния дълг през последните години, оттеглянето на подкрепата и 
суровата реалност на икономическия климат могат да са твърде тежки”, посочва Стивънсън.  
Секторът на търговия на дребно в Европа се бореше с предизвикателства още преди Covid-19. Силният растеж на 
електронната търговия трансформира сектора, отстранявайки компаниите, които не успяха да се адаптират достатъчно 
бързо.  
Пазарите на континента по-бавно внедряват електронната търговия, но напоследък има признаци, че онлайн продажбите 
в най-големите европейски икономики значително нарастват, достигайки 15-процентен дял от общите продажби в 
Германия и 10,9-процентен дял във Франция през 2019 г., сочат данни на Statista. Очакванията са онлайн продажбите да 
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се увеличат до 26,2% във Великобритания през 2020 г., 19,9% в Германия и 14,3% във Франция заради влиянието на 
пандемията.  
Трудността за европейските банки в идните месеци и години ще е да оценят кои търговци могат да оцелеят на фона на 
ускоряващото се преминаване към онлайн пазаруването и след удара на пандемията. "Търговците трябва да очакват 
затягане на критериите на банките в отговор на икономическия шок", изтъква Грийууд, като посочва, че институциите 
вероятно ще предоставят кредити по-неохотно на търговците, които зависят повече от физическите си магазини. 
 
√ ЕК публикува насоки за разпределението на средствата от спасителния фонд 
Страните членки на блока ще трябва да представят планове за конкретни реформи  
Страните от Европейския съюз, които се надяват да получат част от многомилиардната спасителна помощ на блока за 
възстановяване, ще трябва да представят планове за конкретни реформи, като също така поемат ангажимент, че парите 
ще отидат и за дигитална инфраструктура и преход към нисковъглеродна икономика. 
Това показват насоките, публикувани от Европейската комисия в четвъртък, с които се пояснява каква част от разходите на 
държавите ще могат да бъдат поети от спасителния фонд. Списъкът включва инвестиции в диапазона от зареждащи 
станции за електрически автомобили през развитие на дигиталните умения до структурни реформи, препоръчани от 
Европейската комисия за всяка отделна страна членка. 
За да се възползват от Механизма за възстановяване и устойчивост – основният инструмент на ЕС за възстановяване, 
държавите членки трябва да представят своите проектопланове за възстановяване и устойчивост, в които очертават 
националните програми за инвестиции и реформи в съответствие с критериите на политиката на ЕС. 
От механизма ще бъдат предоставени 672,5 милиарда евро – 312,5 млрд. евро безвъзмездно финансиране и 360 млрд. 
евро нисколихвени заеми. 
От ЕК посочват, че в плановете на държавите членки за възстановяване и устойчивост следва да са взети предвид 
предизвикателствата пред икономическата политика, посочени в специфичните за всяка държава препоръки от 
последните години и по-специално в циклите от 2019 г. и 2020 г. Плановете следва също така да дават възможност на 
държавите членки да укрепят потенциала си за икономически растеж, създаването на работни места и икономическата и 
социалната устойчивост, както и да извършат екологичния и цифровия преход. 
„Държавите членки се нуждаят от ясни насоки, за да се гарантира, че 672-та милиарда евро от механизма се инвестират 
както за незабавното икономическо възстановяване на Европа, така и за дългосрочен устойчив и приобщаващ растеж“, 
заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, цитирана от пресслужбата на комисията. 
ЕК определи кои проектни области ще бъдат от водещо значение, предвид тяхната важност. Вижте повече на Investor.bg. 
 
√ Турската лира се срина до ново рекордно дъно спрямо долара 
Валутата отслабна с 0,7% спрямо долара, достигайки ниво от 7,55 лири за долар  
Стойността на турската лира се срина до рекордно ниско ниво спрямо долара, след като последните икономически 
прогнози на Федералния резерв на САЩ засилиха търсенето на активи убежища, съобщава Bloomberg.  
Валутата отслабна с 0,7% спрямо долара, достигайки ниво от 7,55 лири за долар. Турската валута разшири загубите, които 
регистрира в последните 14 сесии с изключение на една. 
 

 
Стойността на турската лира се срина до рекордно дъно спрямо долара. Графика: Bloomberg 

 
Междувременно държавните кредитори в Турция се намесиха, за да забавят спадовете. Те са продали най-малко 500 
милиона долара в четвъртък, твърдят запознати източници, пожелали да запазат анонимност.  

https://www.investor.bg/evropa/334/a/es-predstavi-usloviiata-za-otpuskane-na-pomoshti-po-spasitelnata-si-programa-312183/
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Обезценяването на лирата засилва натиска върху централната банка да увеличи лихвените проценти на следващото си 
заседание, насрочено за 24 септември. На фона на инфлацията, чието годишно ниво е близо до 12%, анализатори сматат, 
че паричната политика остава твърде разхлабена, за да може да подкрепи лирата.  
Досега обаче централната банка се въздържа от повишаване на основните репо лихви, които са на ниво от 8,25%. Това 
води до по-високи разходи за заемите, като същевременно ограничава ликвидността.  
 
√ Големи банки ограничават финансирането на търговията с хранителни суровини 
Вече има признаци за задаващите се рискове  
От всички многобройни проблеми, причинени от Covid-19, три от най-видимите са хранителната несигурност, упадъкът на 
малкия бизнес и волатилността на пазара на активи, пише Рана Форухар за Financial Times, цитирана от Investor.bg. 
Всички тези неща може би са напът да се влошат, благодарение на неочаквана, но важна финансова промяна. Големите 
банки, включително ABN Amro, ING и BNP Paribas, или се оттеглят от финансирането на търговията със суровини, или го 
ограничават. Това ще отвори дупка във финансирането на някои фермери, земеделски производители и дистрибутори, а 
също вериги за хранителни стоки и други малки и средни компании, които представляват ключови части от световната 
верига за доставка на храни.  
Проблемът е като гигантски айсберг под повърхността на финансовите пазари, който все още не можем да забележим, но 
се насочваме към него, според Майкъл Грийнбъргър, професор в Юридическия факултет на Университета на Мериленд и 
бивш директор за търговията и пазарите в Американската комисия за търговия със стокови фючърси. 
Той се притеснява, че ако селскостопанските компании от второ и трето ниво - които зависят от такова финансиране, 
например за производство и експедиране на продукция, но също така и за хеджиране на цените в този нестабилен отрасъл 
- не могат да получат финансиране или са принудени да плащат по-високи лихви на сенчести кредитори, можем да станем 
свидетели на скок в цените на храните. Може също да има по-голяма корпоративна концентрация и повишен пазарен риск, 
отбелязва той, вероятно през следващите няколко месеца. 
„Всеки производител трябва да хеджира риска, като купува фючърсни договори“, казва проф. Грийнбъргър, който посочва, 
че възходящите цикли отнемат месеци, през които цените могат да варират яростно. За да се хеджират, те може да се 
нуждаят от краткосрочно търговско финансиране. 
Ако банките са склонни да отпускат заеми само на най-големите и утвърдени играчи, като например водещите световни 
търговци на суровини като Vitol Group, Trafigura и Mercuria, или американски земеделски гиганти като Cargill, ADM или 
Bunge, тогава малките и средните производители ще бъдат принудени да се обърнат към сенчестите кредитори, практика, 
която вече е често срещана. Това, заедно с отсъствието на прозрачност, която идва заради липсата на клирингова къща за 
подобни сделки, прави почти невъзможно кредиторите да разкриват дали, например, кредитополучател може да е дал 
едно и също обезпечение повече от веднъж. 
Вече има признаци за задаващите се рискове. Миналата пролет серия от скандали при стоковата търговия в Сингапур - 
включително краха на Hin Leong Trading, след като нейният основател скри загуби за 800 млн. долара - подчерта не само 
обичайните измами, но и факта, че непрозрачността, ливъриджът и волатилността в стоковия сектор го правят особено 
рискова зона за бизнес от страна на големите банки. 
Предвид натиска, на който банките вече са подложени, с по-високи капиталови изисквания от международните 
регулатори, съчетани със затруднено финансиране заради пандемията, не е чудно, че много от тях просто решиха да се  
оттеглят или да правят бизнес само с най-големите брандове, които имат най-стабилните баланси. 
Продължението на статията прочетете на Investor.bg 
 
√ Какви ще са фазите на възстановяване на световната икономика? 
Очаква се четири фази да ни доведат до нормалност през 2023 г. 
Когато пандемията от коронавирус обхвана целия свят през март и почти всички страни обявиха извънредно положение, 
икономиките на много от тях се сринаха по-бързо от всякога. Сега се възстановяват бавно. Вторият най-стар трезор в 
света германската банка Berenberg Bank определя четири фази, които ще ни доведат до нормалност до 2023 г., пише 
Кристоф Закман за германското онлайн издание Focus.de. 
Когато световната икономика се срина през първото тримесечие на тази година, много експерти все още се надяваха на V-
образно възстановяване. Това би означавало кратка пандемия, в края на която компаниите се възстановяват с темпото, с 
което преди това са отчели загуби. 
Днес, шест месеца по-късно, знаем, че пандемията ще бъде с нас още известно време. Съответно икономиката все още не 
може да се върне на нивата от 2019 г., но ще се възстанови по-бавно, отколкото се срина преди това. Анализаторите от 
банка Berenberg определят четири фази, в които ще протича самото възстановяване. 
Фаза 1: Потреблението отново се увеличава 
Първата фаза вече е премината. С бавното отваряне на магазини и предприятия от април потреблението в най-голямата 
европейска икономика - Германия, отново нарасна. В еврозоната продажбите на дребно вече доближават нивото от 
началото на тази година, а в САЩ са дори значително по-високи. Това развитие обаче се подкрепя и от големия ръст на 
онлайн продажбите. Показателно е, че акциите на Amazon и Alibaba отчитат едни от най-големите ръстове в цените си от 
март насам.  
Фаза 2: Международната търговия набира скорост 
Анализаторите от банката предполагат, че продажбите на дребно ще останат на сегашното ниво през следващите месеци 
и ще нараснат или спаднат леко в зависимост от броя на задържаните и държавните контрамерки. 

https://www.investor.bg/mejdunarodni-pazari/370/a/golemite-banki-ogranichavat-kreditiraneto-za-hranitelniia-sektor-311967/?page=2
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Това означа, че новият подем трябва да дойде от различна област. Експертите прогнозират възстановяване на 
международната търговия през останалата част от годината. Към момента производствената дейност по света все още не 
е в съответствие с търсенето от страна на потребителите. Поради предпазливост много търговци на дребно са поръчали 
по-малко стоки, отколкото през предходната година и в момента намаляват наличностите си. Това трябва да се промени, 
ако търсенето остане същото. Тогава глобалното производство отново ще се ускори, а заедно с него - и търговията.  
Фаза 3: Възвръщаемост на инвестициите 
Едва когато потреблението и производството се възстановят до предкризните си нива, тогава инвеститорите и компаниите 
ще инвестират отново в голям мащаб. Berenberg Bank счита, че това ще бъде така само ако рискът от нова вълна от 
пандемии е нисък - т.е. най-рано през следващата година. 
Началото трябва да бъде поставено от компании, преживели кризата през 2020 г. без големи щети или дългове и съответно 
разполагащи с необходимите резерви за инвестиции. В САЩ, например, в момента това биха били технологични гиганти 
като Apple, Amazon и Microsoft. 
Анализаторите виждат и нова роля на държавата като част от третата фаза на възстановяване. Докато икономическите 
стимули за овладяване на кризата тази година са насочени главно към осигуряване на финансовото оцеляване на 
компании и частни лица, правителствата също ще могат да се фокусират отново върху инвестициите от следващата година. 
Фаза 4: Икономиката надхвърля нивото отпреди кризата 
Последната фаза, връщането към нормалното, ще настъпи по различно време във всяка държава. За САЩ, Германия, 
Франция и много други страни в еврозоната анализаторите от Berenberg Bank, очакват това да се случи още през пролетта 
на 2022 г. благодарение на икономическите стимули. 
Еврозоната като цяло не би следвало да достигне нивата отпреди кризата до лятото на 2022 г., тъй като някои страни като 
Италия, която бе силно засегната от коронавируса, ще се възстановят много по-бавно. На Великобритания, за която от 
банката не прогнозират връщане към нормалното до 2023 г., този процес ще отнеме още повече време. 
Фазата след коронавируса вероятно ще се характеризира с умерен растеж във всички страни. От Berenberg Bank също така 
прогнозират, без да се ангажират с конкретни числа, че програмите с колосални стимули ще доведат до малко по-висока 
инфлация.  
 
Мениджър 
 
√ Окончателно: Безработните ще взимат по 12 лева минимално обезщетение на ден  
С 3 лв. повече дневно ще вземат безработните към минималното обезщетение докато са на борсата на труда от 1 октомври. 
Това решиха депутатите, приемайки на второ четене промените в Бюджета на Държавното обществено осигуряване. Така 
минималното дневно обезщетение от 9 лв. в началото на октомври ще нарасне на 12 лв. Очаква се това повишение да 
засегне 30 000 души. Дневният максимален размер на обезщетенията пък ще бъде 74,29 лв.  
Освен това, паричните обезщетения за безработица от Кодекса за социално осигуряване, отпуснати с начална дата от 1 
октомври 2020 г. до 31 декември 2020 г. включително, ще се изплащат за срок от 7 месеца.  
Промените са част от пакета социално-икономически 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 Левицата предлагаха минималното дневно обезщетение за безработица да стане 17 лв. и даже срещнаха подкрепата 
на ДПС, но въпреки това искането им бе отхвърлено.  
"Много символично е увеличението на минималното парично обезщетение за безработица на 12 лв. Посоката е вярна, но 
стъпките не са достатъчно смели", коментира народният представител от "БСП за България" Георги Гьоков по време на 
дебата по второто четене на промените в Закона за бюджета на ДОО за 2020 г. 
"Промените в бюджета на ДОО за 2020 г. са подкрепени единодушно от синдикати и работодатели. Не искам да остава 
съмнение в залата, че текстовете не са съгласувани или не са минали през Националния съвет за тристранно 
сътрудничество. Това по закон трябва да се случи, когато имаме изменение в закона за съответния бюджет. Държа да ви 
уведомя, че са минали и подкрепени единодушно от работодателите и синдикатите", заяви по време на дебатите в 
залата председателят на бюджетната парламентарна комисия и депутат от ГЕРБ Менда Стоянова.  
Галя Желязкова от ГЕРБ пък допълни, че управляващите подкрепят предложението да бъде 12 лв. точно защото и 
политиката, която води е да намалява безработицата. "Това, че в моменат предлагаме да е 12 лв. е заради кризата", каза 
още Желязкова.  
 
√ Промените в Изборния кодекс окончателно приети  
В два дни се разгърнаха дебатът и гласуването на промените на Изборния кодекс. Вчера депутатите одобриха окончателно 
идеята на управляващите за въвеждане на смесено гласуване – и на машина, и с традиционната хартиена бюлетина. 
Устройства за гласуване ще има само в секциите с над 300 избиратели, а всеки гласоподавател сам има право да избере 
дали да ги използва или да пусне гласа си с в изборната урна. След прекъсване на заседанието в 16.00 ч. вчера, днес 
народните представители продължиха гласуването на поправките и в ранния следобед приключиха с приемането им. 
Малко след това ветото на президента Радев, което той анонсира днес, беше внесено в деловодството на НС. 
Президентът отсега заяви вето за промените в Изборния кодекс. 
Депутатите за Велико народно събрание ще се избират пропорционално както за Обикновено народно събрание, гласи 
една от промените, одобрени днес. Народните представители отвърлиха идеят за създаване на цяла нова глава в 

https://www.manager.bg/politika/prezidentt-se-zakani-da-nalozhi-veto-na-promenite-v-izborniya-kodeks?fbclid=IwAR2s2mJ0BUhPGbdRNukZLTJNAerhzGqKXtiZ_rpJP58XfMvgqgZQwEgGq58
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Изборния кодекс за изборите за ВНС, както и първоначалното предложение на управляващите изборите да са 
пропорционално и мажоритарно. 
Мина и идеята на ВМРО национален референдум да може да се провежда и по въпроси от компетентността на Велико 
народно събрание. Промяната в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление 
беше предложена от ВМРО чрез заключителните разпоредби на промените в Изборния кодекс. Това предложението не 
беше подкрепено от правната комисия, но получи подкрепа в пленарната зала със 114 гласа "за", 61 "против" и 2 - 
"въздържал се". Отхвърлено обаче беше друго  предложението на ВМРО да се намали нужният брой жители за образуване 
на кметство от 350 на 200 души и те да могат да си избират кмет. 
Най-големият спор в пленарната зала дойде при гласуването по технически въпрос - дали Параграф 8 от законопроекта да 
отпадне или да бъде отхвърлен. Въпросният параграф определя наименованието на глава 50 от Изборния кодекс да се 
преименува на "Избори за народни представители за Народно събрание". 
Предложението на патриотите бе параграфът да се "заличи", на БСП да "отпадне", а на ГЕРБ да бъде "отхвърлен", което на 
практика е едно и също. Кой за чие предложение да гласува обаче обърка депутатите в иначе консенсусната ситуация. 
"Ние сме "за", вие сте "против". Как по-ясно да ви го кажа?", почти се скара от трибуната шефката на правна комисия Анна 
Александрова. 
"Г-жо Александрова не въздействайте на залата. Нека всеки народен представител да реши как да гласува", отвърна с 
усмивка председателят на Народното събрание Цвета Караянчева. 
Последва 5-минутна почивка, за да може всеки да си изясни ситуацията, след което параграфът бе отхвърлен, като получи 
подкрепата само на депутатите от ГЕРБ.  
Парламентът прие и промените, свързани с данните в протоколите и с отчитането на резултатите от машинното 
гласуване. Потвърдените гласове от машинното гласуване следва да са равни на броя на отпечатаните от системата 
контролни разписки, записаха депутатите. В протоколите от секционните комисии вече ще се отбелязва общият брой на 
недействителните, сгрешените и унищожените бюлетини заедно, а не поотделно, както досега. Ще се посочва общо и 
броят на избирателите в списъците и тези, вписани допълнително. 
"Сега ни се предлага да се нанесе удар и по прозрачността на изборите. Не може под прикритието на необходимостта от 
опростяване на протоколите да се скрие важна информация. Като погледнете протокола, вече няма да знаете колко 
избиратели са били в списъка и колко са дописани", даде пример Крум Зарков от Левицата и попита и защо управляващите 
не искат в протокола да се впише броят на неизползваните и на унищожените бюлетини. 
Хамид Хамид от ДПС коментира, че "с един куршум - два заека: хем се опростява протоколът, хем се осигурява една 
служебна победа". 
"Предложенията за опростяване на протокола са съобразени със забележките в доклада на ЦИК. Броят на унищожените, 
сгрешените и трите вида недействителни бюлетини е пренебрежимо малък, за да се вписва отделно", обясни Анна 
Александрова от ГЕРБ. 
Крум Зарков обаче я репликира, че когато от ЦИК казват, че не могат и не искат да се занимават с машините, управляващите 
не четат техните доклади, но когато казват, че не им се занимава да броят унищожените бюлетини - го приемат. 
"Като няма да се вписват на отделен ред, как ще знаете дали са много или малко", попита Зарков и прогнозира, че след 
приемането на тези текстове още повече от протоколите ще бъдат сбъркани.  
Междувременно президентът Румен Радев обяви пред журналисти, че е решен да наложи вето на Изборния кодекс. По 
думите му, това е опит да се запази възможността изборите да бъдат манипулирани, а има и икономически измерения, 
защото решението на депутатите означава, че се обезсмисля финансирането на машините за гласуване. 
 
√ Спад на годишната инфлация в ЕС и Еврозоната, в България се отчита ръст  
През месец август годишната инфлация в Еврозоната е паднала до 0,2% спрямо 0,4% през месец юли, сочат данни на 
европейската статистическа служба Евростат. През август 2019 г. нивото на инфлацията в Еврозоната е било 1%. 
В рамките на Европейския съюз показателят се е понижил до 0,4% през август срещу 0,9% през юли. Преди година 
инфлацията в ЕС е била на ниво от 1,4%. 
В България годишната инфлация се е повишила до 0,6% през август спрямо 0,4% през юли. Миналата година цените в 
страната ни са отчели растеж с 2,5% през август. 
Спрямо юли годишната инфлация се е понижила в шестнадесет страни членки, а в пет е останала стабилна. Ръст се 
наблюдава в шест държави от ЕС. 
Най-ниска е била годишната инфлация в Кипър (-2,9 процента), Гърция (-2,3 процента) и Естония (-1,3 процента). 
Най-голямо повишение на цените е имало в Унгария (4,0 процента), Полша (3,7 процента) и Чехия (3,5 процента). 
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За инфлацията в Еврозоната са допринесли най-много: храните, алкохола и тютюневите изделия (+0,33 процентни пункта), 
услугите (+0,30 п.п), неенергийните промишлени стоки (+0,03 п.п) и енергията (-0,77 п.п.) 
 
√ Спад в качеството на образование в България отчита нов доклад на Световната банка  
България е сред страните, отбелязващи спад в качеството на образование в последното десетилетие, става ясно от 
последната актуализация на Индекса на човешкия капитал (HCI) на Световната банка, който измерва резултатите от 
човешкия капитал преди пандемията. Най-общо този индекс разглежда траекторията на едно дете от раждането му до 18-
годишна възраст, използвайки показатели като оцеляване (от раждането до 5-годишна възраст); очаквани години на 
основно и средно образование, претеглени през качеството; нарушено детско развите заради недохранване; както и нива 
на оцеляване при възрастните. Индексът за 2020 г. е базиран на данни до март тази година и предоставя изходни данни 
за нивата преди пандемията, които могат да бъдат от полза за здравните и образователни политики и инвестиции в 
периода на възстановяване след пандемията.  
Той обхваща 48 държави в Европа и Централна Азия. От тях, 33 са в горната третина на световната класация като почти 
всички са в горната половина на списъка. Тези констатации най-общо съответстват на относително високите доходи на 
страните от региона, като по-богатите страни могат да инвестират повече в основно образование и здравни услуги, 
отколкото по-бедните страни. 
Като цяло младите хора в региона на Европа и Централна Азия получават възможностите, необходими за израстване като 
продуктивни възрастни, благодарение на продължителните инвестиции в здравеопазването и образованието през тяхното 
детство и тийнейджърски години, гласи един от основните изводи. 
Съществуват обаче и значителни разлики сред нововъзникващите и развиващите се икономики в региона. Така например, 
дете, родено в Полша, може да очаква да постигне 75 процента от производителността на напълно образован възрастен в 
оптимално здраве. За сравнение - дете, родено в Таджикистан, може да очаква да постигне само 50 на сто от потенциала 
си. Освен това внезапният шок от Covid-19 заплашва постигнатия до момента напредък, тъй като правителствата се борят 
да поддържат здравни и образователни услуги, налагайки ограничения в защита на общественото здраве, включително 
затваряне на училища, предупреждават авторите на доклада. 
Индексът  2020 г. включва и десетилетен анализ на развитието на човешкия капитал от 2010 до 2020 г. в 103 страни. За 
отбелязване е, че Албания, Азербайджан и Русия са сред първите 10 държави, които са постигнали глобален напредък в 
областта на здравеопазването и образованието. 
Постиженията в здравеопазването 
Като цяло здравните резултати в региона са сравнително добри според световните стандарти. През последните 10 години 
детската смъртност е спаднала значително, като Азербайджан, Беларус и Русия отчитат най-големи подобрения по 
отношение на детската смъртност. По същия начин нивата на нарушено детско развитие заради недохранване на децата 
също са намалели значително най-вече в Албания, Азербейджан, Северна Македония и Турция. 
Нивата на смъртност при възрастните също са намалели значително. Най-голям напредък по този показател 
отбелязват Казахстан, Русия и Украйна. Въпреки това смъртността сред възрастните остава висока в някои държави. 
Резултатите в образованието 
Смесени са резултатите на ниво основно образование, въпреки че регионът се представя добре според световните 
стандарти. През последното десетилетие очакваните години на обучение са се увеличили, като Азербайджан, Албания, 
Черна гора, Полша и Русия са постигнали най-голям напредък - главно благодарение на подобренията в средните училища 
и записванията в предучилищна възраст. В същото време очакваните години на обучение намаляват в редица страни, 
включително България, Молдова, Румъния и Украйна, отчита докладът. 
Качеството на образованието като средна величина не се е подобрило в региона през последното десетилетие. Страните, 
в които се наблюдава спад в качеството на образованието, включват България и Украйна. Държавите, които са постигнали 
напредък в качеството на образованието включват Албания, Молдова и Черна гора. 
В световен мащаб докладът за Индекса на човешки капитал призовава също и за по-добра оценка на данните, за да се 
даде възможност на създателите на политики в страните да насочат подкрепата към най-нуждаещите се. 
 
 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34432
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√ Колко струва въглеродната неутралност  
За постигането на нетни нулеви емисии на парникови газове до средата на века ще бъдат нужни допълнителниинвестиции 
от 1-2 трилиона долара годишно. Това се казва в доклад на Комисията за енергиен преход (ETC), цитиран от Ройтерс. 
Този сума се равнява на 1-1,5% от глобалния брутен вътрешен продукт. 
За да бъде ограничено глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий през този век, глобалните емисии на парникови 
газове трябва да бъдат сведени до нула. 
Когато това бъде постигнато, намаляването на жизнения стандарт в развитите и развиващите се страни до 2050 г. ще 
възлиза на по-малко от 0,5% от световния БВП, се посочва още в доклада. 
От 2000 г. насам глобалното затопляне струва на САЩ и Европейския съюз най-малко 4 трлн. долара под формата на 
загубена продукция, докато тропическите страни са 5% по-бедни, отколкото биха били, ако негативното влияние на 
климатичните промени не съществуваше, установява изследване на Станфордския университет. 
Комисията за енергиен преход представлява базиран в Лондон международен мозъчен тръст, в който участват от 40 
енергийни производители, индустриални компании и финансови институции, включително ArcelorMittal, HSBC, BP, Shell, 
Orsted и Bank of America. Всяка една от тези компании е поела ангажимент за постигането на безвъглеродна икономика до 
2050 г. 
В доклада се посочва, че ще трябва да се направят драматични подобрения в енергийната ефективност; годишното 
глобално снабдяване с електроенергия ще трябва да нарасне четири до пет пъти, за да достигне 90 -115 хиляди 
тераватчаса, а годишният темп на вятърна и слънчева енергия ще бъде пет до шест пъти по-голям от постигнатото през 
2019 г. 
Освен това сградите, транспортът и промишлеността трябва да бъдат електрифицирани, а в случаите, когато това е 
невъзможно, трябва да се търсят решения с водородна енергия. Всяко оставащо потребление на енергия следва да се 
декарбонизира, като се използва улавяне и съхранение на въглерод и устойчива биоенергия. 
„Няма съмнение, че е технически и икономически възможно да достигнем нулева въглеродна икономика, от която се 
нуждаем, до 2050 година. Нулата обаче трябва наистина да означава нула, а не да бъде план, който да разчита на 
постоянното и широкомащабно използване на "„компенсации" за балансиране на продължаващите вредни емисии", 
коментира съпредседателят на ETC Адаир Търнър. 
В резултат на този енергиен преход световното търсене на петрол може да бъде намалено от 100 млн. барела на ден през 
2019 г. до 10 млн. барела на ден в средата на века. 
Китай разполага с нужните ресурси и технологии, за да се превърне в богата и развита безвъглеродна икономика до 2050 
г. Всички развити страни трябва да могат да достигнат нетни нулеви емисии най-късно до 2060 г., но ще изискват 
инвестиции за развитие за привличане на частни „зелени инвеститори”, се казва още в доклада на ETC. 
 
√ Пандемията струва 460 млрд. долара на световната туристическа индустрия  
Световната туристическа индустрия е изгубила приходи в размер на 460 млрд. през първата половина на 2020 г. заради 
пандемията от коронавирус. Това съобщи Световната организация по туризъм към ООН (UNWТО). 
По данни на организацията за периода януари-юни международните туристи са намалели с 440 милиона в сравнение с 
предходната година, като най-голям спад се отчита в Азиатско-тихоокеанския регион – 72%. В Европа международните 
туристи са намалели с 66%, в Африка и Близкия изток – с 57%, а в Северна и Южна Америка с 55%. 
Ограничителните мерки срещу пътуванията бяха разхлабени в редица региони по света в средата на май, но организацията 
отбелязва, че очакваното подобряване на туристическите резултати през летния сезон в Северното полукълбо така и не се 
е случило. 
Този спад е около пет пъти по-голям от зaгyбaтa нa пpиxoди oт мeждyнapoдeн тypизъм, предизвикана от световната 
финансова криза през 2009 г. 
От UNWТО изчисляват, че ще са нужни между две и четири години за възстановяване на броя на международните 
пътувания до нивата от 2019 г. 
 
√ ЕЦБ отпуска 73 млрд. евро на банките от еврозоната  
Европейската централна банка ще предостави на банките от еврозоната 73 млрд. евро от ключово капиталово изискване, 
за да им помогне да поддържат потока от кредити по време на пандемията от новия коронавирус. 
На 115 банки, пряко контролирани от ЕЦБ, ще им бъде позволено да изключат част от експозицията си към централните 
банки, включително депозитите, от калкулирането на техния т.нар. ливъридж коефициент до следващия юни, предаде 
„Ройтерс“. Така общият коефициент ще се повиши с 0.3 пункта до 5.39%, еквивалент на около 73 млрд. евро въз основа на 
последните налични данни от края на март. 
„Ситуацията доведе до продължителна нужда от висока степен на приспособяване на паричната политика“, коментираха 
от ЕЦБ. Системата за банков надзор към финансовата институция ще трябва да реши допълнително дали ще удължи 
облекчението и след края на юни 2021 година. 
 
√ Спад на борсите в Европа след заседанието на Фед  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения в ранната търговия в четвъртък на фона на 
новината, че Федералният резерв на САЩ ще запази нивото на основата си лихва близо до нулата за по-продължителен 
период от време, предаде Ройтерс. 
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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. 
Вчера американската централна банка обеща да задържи основата си лихва в диапазона 0-0,25% докато инфлацията не се 
доближи до целевото равнище от 2%. Предеседателят на Фед Джером Пауъл заяви, че икономическото възстановяване 
ще се забави и ще се нуждае от продължителна подкрепа под формата на увеличени държавни разходи. 
На този фон големите губещи в Европа бяха технологичния иденкс SX8P, банковият показател SX7P и индексът на 
ресурсните компании SXPP, които се понижиха съответно с 1,06%, 1,79% и 1,81%. 
„Инвеститорите, които очакваха повече от Фед след приемането на политика за умерено превишаване на целевото 
равнище на инфлация от 2%, останаха разочаровани“, коментира анализатор на Unicredit. 
„Докато Фед очаква основаната лихва да остане без промяна до 2023 г., централната банка ще има нужда от повече време, 
за да оцени състоянието на американската икономика и да промени подхода си в съответствие с това.“, добавя той. 
Вниманието на инвеститорите сега е насочено към днешното заседание на Английската централна банка. Докато 
британската икономика се подготвя за ръст на безработицата и потенциален шок от Брекзит без сделка, от централната 
банка се очаква да даде сигнал, че е готова да инжектира още стимули в икономиката. В очакване на срещата на АЦБ 
книжата на HSBC, Barclays и Standard Chartered поевтиняха съответно с 2,54%, 2,53% и 2,31%. 
Акциите на автомобилопроизводителите Volkswagen, Renault и PSA Group поевтиняха съответно с 1,06%, 1,12% и 1,13% на 
фона на данните, че продажбите на нови автомобили в ЕС са се свили с 18,9% на годишна база през август. 
Книжата на компанията за доставки на храна Delivery Hero скочиха с 2,36%, след като тя обяви, че ще придобие бизнеса на 
Glovo за Латинска Америка за 230 млн. евро. 
Разнопосочна търговия в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха смесени резултати в сряда, след като по-рано през деня 
Федералният резерв на САЩ обяви, че перспективите за възстановяване на американската икономика остават крайно 
неясни, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones напредна с 36,78 пункта, или 0,13%, до 28 032,38 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се понижи с 15,71 пункта, или 0,46%, до 3 385,49 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq отчете спад от 139,86 пункта, или 1,25%, до 11 050,47 пункта. Dow Jones и Standard & Poor’s 500 
напреднаха веднага, след като Фед обяви решението си да запази лихвите си без промяна, но малко по-късно изтриха 
натрупаните печалби. 
Акциите на Apple поевтиняха с 2,95%, а тези на Facebook с 3,27%. Цените на книжата на Amazon и Netflix се понижиха с 
2,47% и 2,45%, а тези на Alphabet и Microsoft паднаха с 1,50% и 1,79%. Акциите на Tesla поевтиняха с 1,78%. 
По време на вчерашното заседание Комисията по отворените пазари на Фед реши да запази основанта си лихва на в 
диапазона между 0 и 0,25 процента и сигнализира, че няма намерение да променя лихвената си политика до края на 2023 
г., за да постигне целта си от 2% инфлация. 
Фед увеличи прогнозния процент на инфлацията в страната тази година от 0,8 на 1,2 процента. Увеличен е и прогнозният 
процент на инфлацията за идната 2021 г. - от 1,6 до 1,7 процента. 
Централната банка прогнозира свиване на американската икономика с 3,7% през тази година, след като през юни 
очаквания бяха за спад от 6,5%. 
Председателят на Фед Джеръм Пауъл заяви, че някои сектори на икономиката ще изпитват трудности, ако не бъде 
продължена програмата за фискална подкрепа. 
Коментарът на Пауъл дойде, след като по-рано началникът на кабинета на Белия дом Марк Мийдоус заяви, че е 
оптимистично настроен за постигането на сделка за новия пакет от мерки за стимулиране на икономиката, която дълго 
време се дискутира от демократите и републиканците в Конгреса. 
Понижения в Азия 
Основните индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския записаха предимно понижения в четврътък на фона на 
решението на Фед за лихвите, пише Маркетоуч. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 156,16 пункта, или 0,67%, до 23 319,37 пункта. По-
рано днес Японската централна банка остави основния си лихвен процент без промяна на ниво от минус 0,1%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 13,49 пункта, или 0,41%, до 3 270,44 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 1,76 пункта, или 0,08%, до 2 186,99 пункта. Хонконгският показател 
Hang Seng изтри 384,78 пункта от стойността си, или 1,56%, достигайки ниво от 24 340,85 пункта. 
В Южна Корея индексът Kospi се понижи с 29,75 пункта, или 1,22%, до 2 406,17 пункта. 
Австралийският показател ASX 200 регистрира спад от 72,9 пункта, или 1,22%, до 5 883,2 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. 
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Cross.bg 
 
√ НС гледа промени в Закона за лечебните заведения  
Депутатите ще разгледат на първо четене промени в Закона за лечебните заведения, внесени от лидера на 
парламентарната група на ГЕРБ Даниела Дариткова. Поправките са свързани с изискванията какъв да е съставът на 
контролните органи на държавните и общински лечебни заведения. 
Ще бъдат гласувани още и промени в Закона за съсловните организации, които ще синхронизират мандатите на органите 
им за управление. 
В парламентарния контрол ще участва вицепремиерът Томислав Дончев, който ще отговаря за средствата, отпуснати от ЕС 
за справяне с последиците от Covid-19. Въпроси има и към петима министри, сред които са Кирил Ананиев и Теменужка 
Петкова. 
 
√ Президентът Радев ще наложи вето на Изборния кодекс  
Категорично ще наложа вето на този закон. Това е опит да се запази възможността изборите да бъдат манипулирани. Така 
президентът Румен Радев коментира пред журналисти приетите от НС промени в Изборния кодекс. 
Отдавна има всички условия кабинетът да подаде оставка, каза още Радев. Според него протестите в страната се 
радикализират. Заяви, че всяко протакане от страна на управляващите само ще задълбочи кризата. 
Явно управляващите се опитват да доразпределят порциите и отново да направят така, че да влияят върху изборите и да 
манипулират по тяхно желание, допълни Радев. 
Президентът подчерта, че служителите на НСО вчера са действали по нареждане на председателя на парламента Цвета 
Караянчева. 
"Както знаете служителите на НСО са действали по указание на стопанката на НС госпожа Караянчева. Проблемът не е в 
НСО. Проблемът е в начина, по който се управлява държавата и в производството на нефелни и лобистки закони. Когато 
едно управление не решава проблемите на хората и се крие от тях, каква е логичната развръзка - хората да дойдат при тях. 
Аз отдавна апелирам да има законодателна промяна, която да изчисти основните задачи, обхвата на действие, 
подчинеността и контрола върху НСО. Това, според мен, е крайно време да стане. И ако има призиви за закриване на НСО, 
то това може да стане само със закон, защото закон учредява тази служба. И когато искаме да бъде закрита, тези които 
искат, съответно и парламента, трябва да посочи, коя друга структура, с какъв личен състав, с какви правомощия, с каква 
подготовка ще поеме охраната на тези критични обекти от националната ни сигурност - Министерски съвет, Парламент и 
Президентство". 
 
√ Проф. Христина Вучева: Целият народ плаща цената на дълга  
Ще започна този анализ с цитат от г-н Кирил Ананиев. ”Във вторник, 15 септември, постигнахме изключителен успех при 
класирането на първата ни външна емисия от 2016 г. насам“. Така нашият финансов министър оценява вземането на заем 
от международните пазари – 10-годишна емисия за 2,5 млрд. лв. и емисия за същата сума, но за 30 години. 
Не е трудно да се докаже, че това е твърде пресилена и невярна оценка, ако се държи на българския обществен интерес. 
Първо, дори и да сме убедени, че е наложително да потърсим такава сума за нови заеми, то не е достатъчно ясно, защо 
трябва да ходим на международния пазар. Такава сума би била пласирана твърде лесно и много по-полезно на нашия 
вътрешен пазар. Винаги е по-добре да дължим „на самите себе си“, отколкото на външни купувачи. В икономически план 
в този момент, когато нашите финансови институции – банки, застрахователни компании, пенсионни и други фондове – се 
нуждаят от сигурни и относително добри финансови вложения и когато, въпреки ниските лихви, няма особен интерес към 
кредитиране на фирмите – емитирането на вътрешен заем би решило много повече наши икономически проблеми в 
макроикономически аспект. 
Второ, за нас е от значение да не увеличаваме плащанията навън в евро с оглед изискванията на валутния борд, особено 
ако имаме предвид очертаващия се спад на износа. Това, с което се хвалим през последните години – фискалната 
стабилност – се дължи на валутния борд и фактът, че нашата парична емисия се основава на валутните ни резерви, а не на 
дискрецията на централната банка за преценка на емитираните пари. 
Трето, как и защо се появи необходимостта от нов дълг, след като само преди няколко месеца министър-председателят 
твърдеше, че въпреки новата ситуация с пандемията, не се налага да се вземат нови заеми, защото имаме фискален резерв 
около 9 млрд. лв. 
Може само да се съжалява, че нито критиките за отсъствие на ефективност при харченето на бюджетните пари, нито 
протестите на хората, които продължават повече от два месеца, промениха нещо в подхода при управлението на бюджета 
на страната ни. То продължава да е неясно и еднолично. 
В това отношение действията на политическа партия ГЕРБ са последователни. Те никога не обясняват и не отчитат 
значителното отклонение на бюджетни ресурси за цели, които не са предвидени в държавния бюджет. Ще припомним 
някои факти от предходните години на настоящето управление, както и постоянно повтаряната мантра, че те намалили 
дълга, който бил нараснал при предходните управления. 
Когато ГЕРБ идва на власт държавният дълг отнесен към БВП е 13.7%. Това са данни от официалната наша статистика към 
края на 2009 г. През следващите години дългът расте, за да достигне през 2016 г. – 27.8 %. Все пак към края на 2019 г. 
държавния дълг е около 20 %. Това е един от най-ниските проценти в ЕС. Цената обаче за това състояние се плаща от целия 
народ, който получава изключително ниско качество на обществени услуги в областта на социалната сфера. Вместо да се 
потърсят причините се премина към приемане на нов закон за социалните услуги. В него ръководна роля имат честните 
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предприятия, които ще предлагат такива услуги. Резултатът, който ще видим още при съставяне на Бюджет 2021 ще бъде 
значително разхищение на парите в тази сфера в интерес на обособени групи, вместо в интерес на обществото. 
Установи се трайна тенденция за неправилно планиране на капиталови разходи в държавния бюджет, които се използват 
като резерв за текущо разместване на парите за цели, които са далеч от предвиденото и които осигуряват подходяща за 
корупция среда. 
Отсъства каквато и да е информация как се регулират разчетите между фискалния резерв и т.н. централен бюджет. Това 
става възможно и поради недостатъчната прецизност на законовите разпоредби в ЗПФ, който определя твърде неясно 
какво е предназначението и какъв е контролът спрямо централния бюджет. 
Съществува много старо и прилагано навсякъде правило, че ежегодно предвижданият дълг в Закона за бюджета отговаря 
на дефицита, който се планира и евентуално на падежирани плащания на стари дългове. Това не се спазва у нас, но и не 
се коментира от народните представители при приемането на закона за бюджета. Пълното пренебрегване на 
предвидената законова процедура за обсъждане ежегодно в пленарна зала на Народното събрание на изпълнението на 
Закона за бюджета за съответната година, също допринася много за цялата бъркотия около бюджетния процес у нас, както 
и при преценката на необходимостта от нов дълг. Това се прави толкова дълго и последователно, че вече отсъства каквото 
и да е познание в обществото за значимостта на обсъждането на изпълнението на бюджета. 
Ето защо не приемам за основателно казаното от министъра на финансите по повод на новата емисия от държавни 
облигации на България на външните пазари. 
Вероятно някои ще възрази, че след като така бързо се пласират книжата, не са верни моите разсъждения. Нека да се има 
предвид, че интересът на тези, които купуват дълга се определя от техния интерес. В момента светът е препълнен с пари, 
които търсят някакъв доход. При нулевите лихви и при налагащото се продължаване на паричната политика на ФЕД, ЕЦБ 
и другите големи банки намирам подхода на ЕЦБ за подходящ и необходим. Пласирането на дългови облигации не е 
трудно и то особено от страни, при които бюджетните разходи са едва 35% към БВП при средно за европейските страни 
около 50%. 
Посоченото не трябва да се разбира като отричане на вземане на заеми от страната ни. Имаше такава мода във 
финансовата наука и практика през 90-те години на ХХ век и до 2010 г. Аз не съм я поддържала никога. Радвам се, че тези 
увлечения отминаха. Но ще се радвам много повече, ако у нас се разбере, че в бюджетната сфера и управлението на дълга 
приказката за върховенството на закона е много, много съществена. /БГНЕС 
 ———— 
Христина Вучева е доктор по икономика и професор по финанси. Тя е бивш министър на финансите в първото служебно 
правителство /1994-1995 г./. Анализът е написан специално за Агенция БГНЕС. 
 
√ Бизнесът – в подготовка да излезе на свободния пазар на ток  
Бизнесът - в подготовка да излезе на свободния пазар на ток. От 1 октомври всички малки фирми ще трябва да преминат 
от регулирани на договорени цени на електроенергията. Ще поевтинее ли токът за бизнеса след промяната и ще доведе 
ли това до по-ниски цени на продуктите и услугите за крайните потребители - отговорът потърси Георги Георгиев в 
рубриката "На твоя страна". 
Ясен Филипов е собственик на магазин за сувенири в центъра на София. Всеки месец плаща между 150 и 500 лв. сметка за 
ток в зависимост от сезона. Обектът му е един от стотиците хиляди, които от началото на следващия месец трябва да  
излязат на свободния пазар на електроенергия. От няколко дни вече е избрал нов доставчик на ток. 
Нямаше много информация в публичното пространство, но подписах договор. Десетина дена беше цялата процедура - от 
първия контакт с доставчика до финализиране на процедурата - при това без да ходя до офиса им, споделя опита си 
Филпов. 
Въпреки това трудно успява да се ориентира сред офертите на доставчиците. И да избере най-добрият вариант за своя 
бизнес. Това е един разход, който има всеки бизнес - в някои тежи повече в разходите, при други - по-малко. Факторите, 
които ми бяха важни при избора бяха репутация, цена и добро обслужване, допълва той. 
Сега очакванията на Ясен Филпов са фактурите за ток да тръгнат надолу. Сметките му показват, че средно ще плаща с 20 % 
по-малко от сега - под 250 лв. месечно. 
За разлика от него обаче, повечето собственици на малък и среден бизнес все още не са направили важната крачка. 
Тук, където се намираме например, всички тези магазинчета на улицата трябва да излязат на свободния пазар, фризьорски 
салони, дърводелски цехове, сладкарски цехове, въобще всички фирми, които потребяват стопански ток. Към момента 
интересът не е толкова голям - все още се колебаят, изчакват донякъде - искам да ги успокоя, че това е съвсем нормална 
процедура, няма от какво да се притесняват, просто да го направят и ще видят ползите още първия месец след като получат 
новата си фактура, посочва Павлин Павлов, представител на фирма-доставчик. 
Страхът от бюрокрация и липсата на информация - към кого и как да се насочат, за да преминат на свободния пазар на ток, 
отлагат избора на доставчик, обясняват търговците на електроенергия. Всеки ден те се сблъскат с фирми, които не знаят 
защо и как да преминат на договорени цени на тока. 
В този модерен свят на дигитализация мисля, че процедурата е улеснена - има всякакъв вид дигитална информация, на 
страницата на КЕВР имаме контакти с всички доставчици, очаква се следващата година КЕВР да стартира платформа за 
сравнение на цените на всички доставчици, което да помогне за взимането на решение, заяви зам.-министърът на 
енергетиката Жечо Станков. 
Законът дава гратисен период на фирмите да изберат своя доставчик на ток до 1 юли догодина. Възможност на стъпят на 
свободния пазар на електроенергия имат всеки един месец. Близо 50 са лицензираните доставчици на свободния пазар. 
Списъкът им е обявен в сайта на енергийния регулатор. При избор на търговец на електроенергия фирмите внимателно 
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трябва да сравняват офертите, съветват експертите. Единственото, което всяка фирма трябва да направи, за да премине от 
регулирани на договорени цени на тока, е да се свърже с избрания нов търговец и да сключи договор с него. 
За самия потребител няма административни спънки, тъй като цялата административна тежест я поема търговеца - за него 
е като поръчването на пица - той само си подписва договора и от там нататък доставчиците поемат цялата административна 
процедура. Основното е да гледат цената, второ - да видят дали е стабилен този доставчик - от колко години е на пазара - 
това е най-добрият атестат, защото либерализиран пазар има отдавна в България и имаме такива по-лоши случаи, когато 
се фалирали доставчици, заяви Павлин Павлов. 
Бизнесът трябва да следи и за подводни камъни при сключването на договорите за новите цени на тока. И внимателно да 
чете условията в тях. 
Изключително е важно да сравняваме винаги крайни цени - за да нямаме проблеми и подвеждания, че в една цена не 
включена определена такса или друга - когато изискват оферти от доставчиците - да искат крайна цена, в която са включени 
и разходи за балансиране и други такси, така че да знаят какво сравняват и да не бъдат подвеждани, посочва зам.-министър 
Жечо Станков. 
Възможностите за избор са две - по-смелите компании могат да плащат по цени на борсата всеки месец, а тези, които 
залагат на сигурно - да преминат на по-дългосрочни договори с твърди цени. По-евтините сметки за ток, които бизнесът 
очаква, могат да се отразят и по веригата - като дадат възможност и за намаляване на цените на стоките и услугите, които 
те предлагат, категорични са експертите. 
Засега битовите потребители ще продължат да получават сметките си за ток от старите си снабдители. От 1 юли догодина 
обаче започва поетапно излизане на свободния пазар на електроенергия и за тях. Така всяко едно домакинство само ще 
избира доставчика на ток спрямо своето потребление. 
 
√ Свободна икономическа зона Алат - нововъзникващ търговски и логистичен хъб в Азербайджан и порта за България 
Разположен на кръстопътя на международните транспортни коридори Изток-Запад и Север-Юг, Азербайджан успя да се 
превърне в инициатора при започването и активизирането на редица стратегически трансрегионални транспортни, ИКТ и 
енергийни проекти в региона като железопътна линия Баку-Тбилиси-Карс, новото Бакинско международно морско 
търговско пристанище, Трансевразийската информационна супермагистрала и Южният газов коридор. Поради изгодното 
си геостратегическо разположение като икономически ефикасен и най-кратък маршрут за свързване на Европа и Азия и 
неговата модерна транспортна инфраструктура, Азербайджан продължава да допринася за междурегионалната и 
вътрешнорегионалната търговия и цялостното устойчиво развитие на Евразия, като предлага голямо разнообразие на 
благоприятни транспортни възможности.  
Благодарение на големите инвестиции, направени в транспортния сектор, Азербайджан разполага с модерна транспортна 
и логистична инфраструктура. През 2017 г. е въведена в експлоатация железопътната линия Баку-Тбилиси-Карс (БТК), с 
експедиционен капацитет от 5 милиона тона товари и 1 милион пътници на първия етап и последващото му увеличение 
до 17 милиона тона товари и 3 милиона пътници годишно. Този проект предлага най-краткия маршрут за превоз на товари 
между Европа и Азия. През първите шест месеца на 2020 г. железопътната линия БТК е регистрирала 3,7 пъти по-голям 
обем превозени стоки в сравнение с 2019 г. Азербайджан разполага и с най-големия флот в Каспийско море, който състои 
от 260 кораба. В момента в завода продължава изграждането на два ферибота RoPax и три петролни танкера. През 2018 г. 
беше пуснато в експлоатация международно морско търговско пристанище Алат, известно още като пристанище Баку, с 
капацитет за пренасяне от 15 милиона тона товари и 100 000 контейнера. Очаква се възможностите на пристанището да се 
увеличат до 25 милиона тона товари и 1 милион контейнера. 
Пристанището Алат играе решаваща роля за връзката с региона на Централна Азия. 85% от основните нужди на региона 
(лекарства, храна) се транспортират през пристанището Алат. В радиус от 1000 км от пристанището живее население над 
130 милиона души. БВП на региона на Централна Азия достига 300 милиарда щатски долара. Икономически бързо 
развиващ се регион на Централна Азия е основен източник на торове за глобална продажба. Планира се на пристанището 
Алат да бъде изграден терминал за торове с капацитет от 3 милиона тона годишно и терминал за зърно, което ще създаде 
благоприятни условия за доставка на тези продукти до България и извън нея. 
В момента Азербайджан работи по създаването на свободната икономическа зона Алат (СИЗА), разположена в селището 
Алат, до пристанището. СИЗА възнамерява да изиграе ключова роля в трансформирането на азербайджанската икономика 
в диверсифицирана и ориентирана към износ, като предлага благоприятна за инвеститорите бизнеса среда и достъп до 
редица международни пазари от първостепенно стратегическо разположение. 
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СИЗА се създава до пристанище Алат, за да засили местните и чуждестранните инвестиции в извън петролния сектор на 
страната. СИЗА ще използва това стратегическо географско разположение, за да осигури регионален инвестиционен 
център и да повиши конкурентоспособността на транспортните коридори Европа-Кавказ-Азия и Север-Юг. Всичко се 
развива така, за да се гарантира, че СИЗА ще осигури оперативно и готово за инвеститори място до юли 2022 г.  
Освен това към удобни услуги и поощрения за бизнес, СИЗА ще предостави на инвеститорите съвременна и подходяща за 
конкретни цели среда и редица решения в областта на имоти. СИЗА първоначално ще заема обща площ от около 850 ха, 
разпределена на три участъка. Два от тях, зона 1 и зона 2, са разположени в непосредствена близост до пристанище Баку 
и обхващат обща площ от 639 ха. Третият обект се намира в зона 3, на около 7 км от пристанището Баку, и ще обхваща 
площ от 211 хa. 
В допълнение, на разположение на международните търговски предприятия, които изберат да се разположат в СИЗА, ще 
бъде предложен атрактивен пакет от данъчни и оперативни поощрения. Те също така ще бъдат на разположение за 
подпомагане на последващото развитие и растеж на тези компании в бъдеще. Законът за свободната икономическа зона 
Алат е приет от парламента на Азербайджан Мили Меджлис на 18 май 2018 г. Според документа свободната зона е 
създадена за насърчаване на бизнес практики, както и инвестиционни и развойни дейности около селището Алат. 
Законът определя и специален данъчен и митнически режим, който да се прилага за компаниите, опериращи в свободната 
икономическа зона. Според документа няма да има данък върху добавената стойност върху стоките, строителните работи 
и услугите, внасяни в зоната, докато те също ще бъдат освободени от митнически такси. Когато обаче стоките, строителните 
работи и услугите се изнасят от свободната зона към континенталната икономика, разпоредбите на основното 
икономическо законодателство ще се прилагат за такива изнесени стоки, строителни работи и услуги. 
Общият оборот от доставени стоки, извършени услуги и работи в свободната икономическа зона се очаква да бъде 
обложен с данък от 0,5%. Междувременно, властите и административните предприятия на свободната зона, юридическите 
лица, опериращи в зоната, и техните служители, както и жителите на свободната зона са освободени от всички данъци, 
свързани с тяхната дейност. 
Никакви мерки по национализация и конфискация или други ограничения не могат да се прилагат върху частната 
собственост спрямо юридическите лица в свободната зона, които оперират законно. Инвеститорите, акционерите, 
жителите на свободната зона и юридическите лица заедно със своите служители имат право да инвестират в свободната 
зона и да прехвърлят средства от дейността си в чужбина без ограничения. Те също имат право да работят и да извършват 
транзакции във всяка чужда валута по техен избор. 
Няма ограничения за 100% притежаване на уставния капитал и инвестиции на компании в свободната зона от 
чуждестранни юридически и физически лица. Междувременно, Центърът за бизнес услуги, който ще бъде създаден в 
свободната икономическа зона Алат, ще издава лицензи, визи и други официални документи. 
Българските предприемачи и инвеститори са поканени да обмислят възможността да инвестират в СИЗА, което е 
привлекателно място за развитие и растеж на компании с достъп до централноазиатските и други регионални пазари. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Дни след началото на учебната година - ученици и учители с положителни проби за коронавирус. Как ще 
продължат уроците?; 
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- В чия полза са промените в Закона за частните съдебни изпълнители? Дискусия в студиото с вносителя на 
поправките и адвокати; 

- На живо. Как реорганизация на движението в столичния квартал Люлин доведе до хаос и объркване на 
шофьорите?; 

- На живо от Русе. Кой замърсява въздуха над града и какво показват измервателните станции?; 
- С какво вещество е отровен руският опозиционер Алексей Навални? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Военните строят 200 000 кв. м апартаменти в София; 
в. Труд - Доклад на Световната банка: Децата ни достигали едва 61 % потенциал като възрастни; 
в. Телеграф - Зъзнем на 8 градуса сутрин; 
в. Монитор - Всеки втори литър алкохол в България нелегален; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Ученик: В онлайн срока оценката по математика падна, по български расте. Директор: Виртуални класове за 
таланти от страната; 
в. 24 часа - Вдигат 1,1 млн. пенсии, които сега са до 400 лв.; 
в. Труд - Йорданка Фандъкова с първа копка за нова детска градина; 
в. Труд - Отиде си строителният патриарх; 
в. Телеграф - Парламентът реши: ЦИК ще осигурява машинното гласуване; 
в. Монитор - Затворниците у нас изработиха 4200 години; 
в. Монитор - Променяме формата на управление чрез референдум; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Емил Хърсев, финансист: Ако се сравним с държави с нашия кредитен рейтинг, емисията по новия кредитен 
дълг бе направена професионално; 
в. Труд - Калоян Паргов, председател на столичната организация на БСП, пред "Труд": Ключово е да се намери път към 
всички крила в БСП; 
в. Телеграф - По 10 ученици на ден с коронавирус; 
в. Монитор - Д-р Гергана Николова, общопрактикуващ лекар и член на УС на Българския лекарски съюз: Искаме ясни 
критерии, за да изпращаме на тест за COVID-19; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Шашмата с мажоритарния вот вещае нов Костинброд на стероиди; 
в. Труд - Криза по всички фронтове; 
в. Телеграф - Мария Бранкова, Национална библиотека ""Св. Кирил и Методий": София набъбва 100 пъти от 
Съединението до днес; 
в. Монитор - Ясни правила, спокойна държава. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 18 септември 
София 

- От 9.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 11.00 ч. в хотел „Сенс", бул. „Цар Освободител" 16, ще се състои дискусия на тема „COVID-19 - 

предизвикателства и решения пред лечебните заведения за болнична помощ". 
- От 11.00 ч. в залата на седмия етаж, в сградата на НЛРС-СЛРБ в София (бул. „Витоша" 31-33) ще се проведе 

пресконференция, организирана от Съюза на ловците и риболовците в България и Българската федерация по 
риболовни спортове, където ще бъдат представени предложенията на двете организации по повод готвените 
промени в Закона за рибарството и аквакултурите. 

- От 11.30 ч. в Зала „София" на хотел „Маринела" заместник-министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Деница Николова ще проведе среща с представители на общините от Югозападен район. 

- От 12.00 ч. в БТА ще се състои дискусия на тема: „Анализ на ефекта от социално-икономическите мерки по време 
на извънредното положение". 

- От 12.00 ч. в сградата на КНСБ, площад "Македония" 1, етаж 2 ще се състои форум на тема "Секторен социален 
диалог и Колективно трудово договаряне в минно-добивната промишленост". 

- От 17.30 ч. в парка на Военната академия ще се проведе празнична церемония по повод началото на 5781 
година според еврейския календар. 

- От 18.30 ч. в градината на ОКИ „Красно село", парк „Хиподрума", ще се проведе тържествено откриване на 
районния празник на „Красно село". 

*** 
Бургас 

- От 11.00 ч. в спортна зала „Младост" ще се проведе пресконференция за официалното представяне на 
партньорството между ВК „Нефтохимик 2010" и WINBET с участието на кмета Димитър Николов, Огнян Томов - 
председател на УС на ВК „Нефтохимик 2010", Десислава Колева-Иванова - маркетинг мениджър на WINBET, и 
Николай Желязков - старши треньор на ВК „Нефтохимик 2010". 
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- От 20.00 ч. в Приморски парк до езерото до Стената на приказките ще се проведе мултимедиен концерт-
спектакъл под надслов „Магическият свят на любовта". 

*** 
Велико Търново 

- От 10.30 ч. в работилниците на АЕК „Самоводска чаршия" с отворени врати и детски работилници ще започне 
инициативата Нощ на Самоводската чаршия. От 16.30 във Винен дегустационен център ще се проведат лекция и 
демонстрации за деца и възрастни на Циркова академия „Нов цирк" под надслов „Цирковото изкуство и 
развитието му до днешни времена", от 18.00 в Музей на литературата „Емилиян Станев" - прожекции на филми 
по произведения на Емилиян Станев, от 20.00 - концерт на Яница Русева, от 21.00 - концерт на Лилия Ангеличева 
и Гергана Стоянова, а от 22.30 - интерактивно шоу с елементи от цирк, пантомима и комедия „2-ма луди, 200 
гладни". 

*** 
Видин 

- От 16.00 ч. в Държавния архив ще се състои среща с председателя на Гражданско сдружение „Епископ Йосип 
Юрай Щросмайер" и секретар на Народно читалище „Епископ Йосип Юрай Щросмайер - 2009" - София Трифон 
Павлова. 

*** 
Стара Загора 

- От 11.00 ч. деца от Детска градина № 25 „Ален мак" ще се включат в церемония по връчване на грамоти за 
успешното им участие в третото издание на Националните номинации „Най-големият малък приятел на 
природата и животните". 

*** 
Шумен 

- От 11.30 ч. по бул. „Славянски" ще се проведе Национален панаир на занаятите „Майстории". 

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

