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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
В-к Конкурент 
 
√ Васил Велев: Ръстът на средната работна заплата е механичен  
В момента се наблюдава ръст на средната работна заплата, но той е абсолютно механичен, защото при криза се 
съкращават най-напред нискоквалифицираните работници и тези с лоши трудови навици. Това обясни пред Нова 
председателят на АИКБ  Васил Велев.  
Работодателите излязоха с предложение да се замрази повишението на минималната работна заплата за догодина. „За 
нас това е икономическата логика. Ние не искаме заплатата да замръзне, искаме хората да получават повече. Ръстът 
обаче, който беше направен за тази година, около 10%, беше осъществен при прогноза, че ще имаме над 3-процентен 
ръст на БВП за 2020 г. Вече е отчетен спад за второто тримесечие от 8,5% спрямо същия период за миналата година. 
Според Европейската комисия прогнозата за цялата е за спад от 7,1%. Нещо повече, ЕК смята, че догодина европейската 
икономика, в това число и българската няма да се възстанови напълно. През 2020 г. ще слезем на нивото на 2018 – 2017 
г. като БВП и продажби на компаниите”, обясни Велев. 
Той коментира и доколко повишаването с 40 лева на заплатите би се оказало проблем за работодателите. „Когато има 
криза и ръст на безработицата, разумното действие е да не се увеличават административни прагове, минимални работни 
заплати, за да могат да бъдат наемани по-лесно безработните и нискоквалифицираните работници”, каза още Велев.  
Според Любомир Костов от КНСБ  при криза трудът е най-ощетеният. „Ако трябва да орязваме някакви разходи, то 
винаги са тези за труд. Три са факторите, които не предполагат такова действие. На първо място е политическият – това 
нещо е заложено в управленската програма на правителството в момента. Предвиден от 1 януари е ръст на минималната 
работна заплата. Тя все още се управлява административно и не би трябвало да я обвързваме с пазарните конюнктури, 
които се случват”, смята той. 
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√ Covid кризата лишава българския туризъм от около 800 млн. евро 
Спадът в търговията, хотелиерството и ресторантьорството е около 20% спрямо прогнозните очаквания от 2019 
г. 
Кризата, причинена от коронавируса, лишава българския туризъм от приблизително 800 млн. евро, които не могат да 
бъдат компенсирани от насрещните разходи дори ако българите останат да почиват в страната (очакваната разлика е 
приблизително 600 млн. евро). Това е един от изводите в анализ на БАН за предизвикателствата пред  туризма у нас в 
контекста на Covid кризата.  
Пандемията е подложила на безпрецедентен натиск туристическата индустрия в България. За месеците на блокадите – 
април, май, юни, още преди старта на активния летен сезон, сривът е с над 90 на сто и при реализираните нощувки, и при 
броя на пренощували лица. 
Спадът в търговията, хотелиерството и ресторантьорството е около 20% спрямо прогнозните очаквания от 2019 г. (и 
реално около 18% от нивата през 2019 г.), като най-силно са засегнати общините, които разчитат на масово привличане 
на чужденци. Там е съсредоточена и основната загуба на работни места, посочва се в доклада. 
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Посещения на чужденци в България, 2012 - юни 2020, БАН 

 
 
Що се отнася до зимния туризъм в България, то той е с много по-ниски показатели от летния, дори и без криза. По тази 
причина, въпреки мерките, не може да се очаква приходите от зимните курорти да успеят да компенсират загубите от 
летните (особено предвид факта, че към момента Австрия не планира да затваря своите ски курорти), отчита се в 
анализа. 
Според експертите зимно-пролетният конферентен и бизнес туризъм е възможна свободна пазарна ниша към момента, 
но за целта трябва да се подобрят условията за пътническия въздушен транспорт и да се овладее инфлацията при този 
тип услуги. 
 

Пътувания на български граждани в чужбина, 2012 - юни 2020, БАН 

 
 
Според анализаторите намаляването на ДДС за ресторантите не изглежда ефективно спрямо потребителските цени, но 
това може да е частичен ефект от сивите дейности в сектора. 
Анализът констатира, че държавата „отсъства“ в решаването на проблемите в туризма през първите 6 месеца на кризата 
(март-август) - мярката 60/40 не работи ефективно в туризма, където има много сезонни работници в големите хотелски 
комплекси от една страна, и много неплатени семейни работници в къщите за гости и малките семейни хотели, които 
фактически нямат трудов договор. 
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Що се отнася до безлихвените кредити на ББР, анализът отчита, че по разсрочените кредити не се начисляват лихви, но 
се начисляват банкови такси, което фактически значително ги оскъпява и малкият и среден бизнес в сектора на туризма е 
застрашен от фалити.  
Ако има нова вълна от Covid-19 през декември анализаторите препоръчват да се намери решение за редуциран 
капацитет, но да не се затварят хотелите, защото декемврийските празници са най-голямата възможност да се 
компенсират поне малко загубите, така че да се дочака следващият сезон и да могат да се обслужат кредитите. 
Въпреки че от Министерството на туризма все още не са обявили официални обобщени данни за летния сезон, което 
обикновено става през октомври, министърът на туризма Марияна Николова отчете, че Лято 2020 записва 
много сериозен отлив на чужди туристи. 
Вече публикуваните данни на НСИ показаха, че пандемията срина приходите на хотелиерите с над 60% през юли. 
Нощувките също са се свили значително въпреки стимулите на хотелиерите – с над 60 на сто през летния месец. 
Сериозен спад беше регистриран и в броя на пренощувалите лица в местата за настаняване през юли - те намаляват с 
над 52 на сто. 
 
√ Земеделци получиха още 2,7 млн. лева субсидии след корекции в биорегистъра 
75% от средствата за „Биологично земеделие“ от ПРСР се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони, а 25% - от националния бюджет 
Държавен фонд „Земеделие“ изплати още над 2,7 млн. лева по всички направления от мярка 11 „Биологично 
земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за Кампания 2019. 
Плащане получиха всички земеделски стопани, за които беше предоставена информация за корекция на данни в 
Електронния регистър на биологичните производители, поддържан от Министерството на земеделието, съобщи 
пресцентърът на ведомството. 
От ДФЗ напомнят, че ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, са регламентирани в наредба за 
прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. 
Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно 
извършват биологични дейности. 
75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а останалите 
25% - от националния бюджет. 
С това плащане общо изплатената сума по мярката за Кампания 2019 е над 41,5 млн. лева, пресметнаха в земеделското 
министерство. 
 
√ Коронавирусът отложи срещата на върха на ЕС 
Председателят на Съвета на ЕС Шарл Мишел влезе в карантина, след като негов служител по сигурността е дал 
положителен тест 
Председателят на Съвета на ЕС Шарл Мишел отложи срещата на върха на държавните и правителствени ръководители на 
ЕС, планирана за четвъртък и петък, за началото на октомври. Това обяви неговият говорител Баренд Лейтс в Twitter във 
вторник. Причината за решението е случай със заразен сред охранителите на Мишел. 
„Председателят на Европейския съвет научи днес, че служител по сигурността, с когото е бил в тесен контакт в началото 
на миналата седмица, е дал положителен тест за Covid“, пише Лейтс. „Самият президент e тестван редовно и едва вчера 
даде отрицателен тест. Според белгийските правила днес той влезе в карантина”. 
Говорителят посочи 1 и 2 октомври като нова дата за специалната среща на върха на ЕС. 
Решението подчертава как пандемията възпрепятства планирането и разработването на политики от страна на 
правителствата по целия свят. От срещите на лидерите до летните олимпийски игри в Япония и Световния икономически 
форум в Давос - многобройни събирания, които изискваха скъпо планиране, трябваше да бъдат отложени или отменени. 
Сред темите на специалната среща на върха, първоначално планирана за четвъртък и петък, са и отношенията между ЕС 
и Турция. В края на август ЕС беше дал ултиматум на Турция за противоречивите проучвания за наличие на газ в 
Източното Средиземноморие и заплаши с допълнителни санкции. 
Ако няма напредък, списък с допълнителни наказателни мерки може да бъде обсъден на специалната среща на върха, 
заяви тогава представителят на ЕС за външната политика Хосеп Борел. Те биха включвали и икономически санкции. 
Гърция и Кипър отдавна призовават за по-строги санкции срещу Турция. Те смятат, че изследванията за природен газ се 
извършват в техните морски райони и следователно са незаконни. 
Освен това ще бъдат коментирани и отношенията с Китай и по-нататъшното развитие на вътрешния пазар на ЕС. Освен 
това  премиерите ще коментират и преговорите след излизането на Великобритания от ЕС. Държавните и 
правителствени ръководители ще обсъдят накратко състоянието им, бе оповестено наскоро след среща между 
преговарящия за ЕС Мишел Барние и Мишел. 
Преговорите за търговско споразумение между ЕС и Великобритания след фазата на преход  от 2021 г. наскоро бяха в 
застой - заради плановете на британското правителство за т. Нар. Закон за вътрешния пазар, който частично да обезсили 
договора за Brexit, договорен с ЕС през 2019 г. ЕС гледа на това като на нарушение на закона и призовава  за оттеглянето 
на спорните клаузи до края на септември.   
 
 
 
 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/nov-konsultativen-syvet-po-turizym-shte-tyrsi-resheniia-za-restart-na-sektora-312196/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/pandemiiata-srina-prihodite-na-hotelierite-s-nad-60-prez-iuli-311835/


4 

 

√ Байдън ще спира търговската война с Европа 
Ако бъде избран, ще организира среща на демократичните страни, за да обсъди общи проблеми като социалната 
несправедливост и доверието в управлението  
Американският демократ Джо Байдън възнамерява да сложи край на търговския спор с ЕС, ако наследи американския 
президент Доналд Тръмп. 
Байдън ще работи за справяне с дисбаланса в търговията със селскостопански стоки между двете страни, заяви Тони 
Блинкен, старши съветник на Байдън, по време на онлайн търговско събитие във вторник. Байдън и Тръмп имат много 
различни възгледи за Европа. Байдън предпочита много по-съвместен подход по въпроси като климата и търговията. 
„ЕС е най-големият пазар в света. Трябва да укрепим икономическите си връзки”, казва Блинкен, който беше заместник-
съветник по националната сигурност на бившия президент Барак Обама. „И също така трябва да сложим край на 
изкуствената търговска война, която администрацията на Тръмп започна“. По думите му това трови икономическите 
отношения, струва работни места и води до нарастващи разходи за потребителите, предава Ройтерс. 
Съществувал обаче сериозен проблем с ЕС заради нарастващите дисбаланси в търговията със селскостопански стоки. Там 
имало правила, които пречели на САЩ да продават стоки от райони, в които са много конкурентни. От друга страна, 
имало и много общи интереси и цели, включително необходимостта да се предприемат действия срещу търговските 
практики на Китай. Възстановяването на основните американски съюзи било много важно за Байдън, а това включвало и 
добрите отношения с ЕС. 
Ако Байдън бъде избран, той щял да организира среща на демократичните страни, за да обсъди общи проблеми като 
социалната несправедливост и доверието в управлението, казва Блинкен. Целта може да бъде разработването на обща 
стратегическа визия и пътна карта за справяне с предизвикателствата, независимо дали идват от Русия, Китай или Иран. 
 
БНР 
 
√ Парламентът ще гласува окончателно промените в Закона за МВР 
Парламентът ще гласува окончателно промените в Закона за МВР, с които всеки положен извънреден труд от полицаите 
ще се компенсира. Така всеки труд, положен извън установеното редовно работно време до 70 часа на тримесечие и 280 
часа годишно, ще се отчита като извънреден труд и ще се компенсира с парично възнаграждение.  
В дневния ред на пленарното заседание, което ще започне в 13.00 часа, е предвидено и първо четене на промени в 
Семейния кодекс, с които ще може в едногодишен срок да се оспорва бащинство. 
Предвижда се съдът да решава спора по същество при зачитане на интереса на детето. 
 
√ МС ще проведе чрез видеоконферентна връзка редовното си заседание 
Премиерът Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет ще проведат чрез видеоконферентна връзка 
предстоящото редовно правителствено заседание. 
Ще бъде обсъдено намаляването на размера на дължимите концесионни възнаграждения по договорите за концесия на 
морските плажове. 
Очаква се кабинетът да одобри тарифа за таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на социални 
услуги. 
Правителството предвижда още да одобри промени в Закона за физическото възпитание и спорта и в устройствения 
правилник на Министерството на отбраната. 
 
√ Депутатите от Правната комисия обсъждат повторно промените в Закона за съдебната власт  
На заседанието си днес депутатите от Правната комисия ще обсъдят повторно промените в Закона за съдебната власт, 
свързани с „кариерните бонуси“ на членовете на Висшия съдебен съвет. 
Текстовете бяха приети на трети септември, но част от тях президентът Румен Радев върна за ново разглеждане, 
налагайки поредното си вето.  
В рамките на заседанието се очаква Правната парламентарна комисия да приеме процедурни правила за издигане на 
кандидатури за председател на Централната избирателна комисия. Позицията се оваканти в края на август, след като 
Стефка Стоева подаде оставка заради промените в Изборния кодекс, които, по думите й, поставят в невъзможност 
Комисията да работи спокойно и да подготви нормалното провеждане на изборите. 
Това е втора процедура за избор на председател на ЦИК. Първата се провали, тъй като нито една парламентарна група не 
предложи кандидат за поста. 
 
√ Министерството на енергетиката проверява енергийните обекти преди есенно-зимния сезон  
От днес до 7 октомври експерти от Министерството на енергетиката ще проверят готовността на енергийните обекти за 
работа през предстоящия есенно-зимен сезон. 
Проверките се извършват за шеста поредна година. 
Целта е да се минимизират неблагоприятните последствия от природни бедствия и аварии. 
 
√ България ще получи 511 милиона евро заеми по инструмента SURE 
Европейската комисия приветства активирането на инструмента за краткосрочна заетост SURE, който ще осигури до 100 
млрд. евро в помощ за защита на работните места и работещите, засегнати от пандемията от Covid-19. 
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Това става след приключването на националните процедури и подписването от всички страни членки на споразуменията 
с Комисията за гаранции на стойност 25 млрд. евро. 
Комисията вече е представила предложението си пред Съвета за отпускане на финансова подкрепа в размер на 87,3 
милиарда евро на 16 страни членки, сред които и България. Очаква се страната ни да получи 511 милиона евро. 
След като Съветът одобри предложенията, парите ще бъдат отпуснати под формата на заеми при благоприятни условия 
от ЕС за страните членки.  
 
√ Мерш от ЕЦБ вижда стабилни перспективи за икономическия растеж и инфлацията в еврозоната  
Перспективите пред икономическия растеж и инфлацията в еврозоната не са се влошили, откакто Европейската 
централна банка реши по-рано този месец да остави без промяна своята парична и лихвена политика. Това заяви в сряда 
членът на борда на ЕЦБ Ив Мерш в интервю за бизнес телевизия "Блумбърг". 
"Разглеждайки също така новата постъпваща информация, мисля, че нищо не сочи към по-нататъшно влошаване, поне 
не по отношение на цените и на производството“, отбеляза Мерш. 
"Това се основава на предположението, че нещата продължават както са в момента и че няма да има сериозно 
влошаване на здравословния фронт във връзка с коронавирусната пандемия", допълни той. 
 
БНТ 
 
√ Радев: Системата на здравеопазването ражда чудовищни неравенства в заплащането на труда  
"Никоя амбициозна национална цел не може да бъде постигната без здрава нация, а това изисква ефективно и 
иновативно здравеопазване, насочено към бъдещето и с фокус към младите хора в системата и тяхното развитие". 
Това заяви президентът Румен Радев при учредяването в Пловдив на фондация "Млади медици за България". 
Организацията има за цел да подкрепя настоящи и бъдещи медици, да ги мотивира да остават и да се развиват 
професионално в България. 
Държавният глава изрази убеденост, че материалната и морална подкрепа, която младите медици ще получат, ще им 
даде сила и мъдрост да намерят правилния модел за развитие на ефективно, хуманно и общественоотговорно българско 
здравеопазване. 
Всеки лекар и медицински работник има нужда от свобода в своето професионално израстване, която не бива да 
бъде ограничавана от настоящите недостатъци на системата – било то финансови, административни, 
организационни. 
По думите на президента, същността на фондацията е развитието на млади и независими български граждани, а нейната 
цел има важно значение не само за българското здравеопазване, но и за обществото ни като цяло. 
Здравеопазването е обществената ни система, която ражда чудовищни неравенства в заплащането на труда, 
които изкривяват целия механизъм за професионална реализация. Нарушеният баланс трябва да се възстанови, а 
това може да стане само с подчиняване на системата на принципите за справедливост. 
Румен Радев посочи, че учредителите и съмишлениците във фондацията дават надежда не само за младите медици и 
здравеопазването, но са и пример за останалите професионални общности как могат да се задържат младите кадри в 
България. 
Д-р Динко Младенов – председател на Управителния съвет на фондацията и неин учредител, подчерта, че 22 септември 
– Денят на Българската независимост, неслучайно е избран за официалното откриване на фондацията. 
Убеден съм, че само независимият човек може да бъде свободен, а само истински свободният човек може да работи, да 
твори за общото и лично благо, заяви той. Посочи, че допълнителен стимул да създаде организацията са били всички 
млади медици, които са влезли в „огъня“ на кризата с Covid-19. Той подчерта, че фондацията ще осигурява финансова 
подкрепа за настоящи и бъдещи медици, но в България все още е труден достъпът до специализация. "Младите медици 
си плащат, за да специализират, което е абсурд. Затова те трябва да се преборят за по-добри условия за реализацията 
си", допълни д-р Младенов. 
По време на церемонията бяха представени членовете на Управителния съвет на фондацията, както и седем от първите 
25 млади специалисти, които от началото на октомври ще получават финансова подкрепа в размер на половин заплата от 
тази на начинаещ лекар. 
 
√ Марияна Николова се срещна с посланика на ОАЕ у нас  
Вицепремиерът и министър на туризма проведе работна среща с Н.Пр. Султан Рашид Султан Алкайтуб Алнуайми, 
извънреден и пълномощен посланик на Обединените арабски емирства. 
По време на разговора министър Николова заяви, че България и Обединените арабски емирства имат традиционно 
много добри двустранни отношения и съществува огромен потенциал за повишаване нивата на взаимния туристопоток – 
цел, за която и двете страни трябва да работят заедно. 
Министерството на туризма полага всички усилия България да остане безопасна и сигурна дестинация за туризъм и през 
зимния сезон, така че да можем да посрещнем нашите туристически гости и бизнес партньори от ОАЕ, съобщи 
вицепремиерът. 
Експертите на министерството следят за спазване на противоепидемичните мерки, които са гаранция за сигурността и 
здравето на гостите. Упражняваме изключително строг контрол за изпълнение на всички изисквания в местата за 
настаняване, хранене и развлечения, обясни министърът. 

https://bnr.bg/post/101338684
https://bnr.bg/post/101338684
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Тя увери г-н Алнуайми, че през изминалите месеци Министерството на туризма приоритетно работи в посока премахване 
на ограниченията за пътуване между две страни. В тази връзка от 11 август 2020 г. гражданите на ОАЕ могат да посещават 
България без изискване за отрицателен PCR тест или задължителна 14-дневна карантина. 
Възстановяването на пътуванията между нашите двете държави е от огромно значение не само за туристическите 
посещения, но и за бизнес отношенията, категорична бе министър Николова. 
От своя страна, г-н Султан Рашид Султан Алкайтуб Алнуайми благодари за топлото посрещане. Той уточни, че добрите 
отношения между двете страни са свидетелство за развитието в много области като икономика, култура, туризъм и др. 
В България има много добри условия за туризъм и прекрасни места за посещение, каза посланикът. И добави, че 
правителството на ОАЕ е изключително благодарно на България за това, че включи страната в списъка от държави без 
карантина. 
Двамата обсъдиха и възможността за подписване на Меморандум за сътрудничество в областта на туризма с 
Министерството на икономиката на ОАЕ. 
 
√ Ричард Алибегов: Бързата реакция на правителството запази близо 70% от ресторантьорския бранш от фалит  
Правителството ще продължи да подпомага сектора на ресторантьорите, който пострада по време на COVID-кризата. От 
КТ "Подкрепа" се появиха обвинения, че мярката с намаленото ДДС не е подействала по начина, по който е било 
обещано това да стане пред премиера и правителството. 
Председателят на Съюза на заведенията Ричард Алибегов обясни пред БНТ, че секторът за пореден път е нападнат без 
основание. Той припомни, че по тяхно настояване е бил увеличен минималният осигурителен доход на 800 лева. Това са 
190 лева повече от минималната работна заплата за страната като това е станало веднага с вдигането на ДДС. 
Ефекът от намаляването на ДДС е поразителен, обясни Алибегов. Бързата реакция на правителството и в частност на 
премиера е успяла да запази близо 70% от бранша от фалит. 
Сега има желание да бъде намален данъкът за доставка по домовете. Започнали са разговорите по темата. 
Алибегов обясни, че браншовите организации искат изсветляване на сектора. През последните два месеца се работи 
тясно с Националната агенция по приходите, с Инспекция по труда, с Министерство на труда и социалната политика. 
"Имаме желание. Срещаме подкрепа от институциите и мисля, че нещата ще се получат. Все пак във всеки един 
икономически отрасъл има сив сектор просто ние сега се заехме да борим нашия." 
Алибегов обясни, че от сектора биха искали тази антикризисна мярка да остане, но за целта бизнесът трябва да докаже, 
че заслужава тази мярка. За момента не се водят разговори за удължаването й, защото е прекалено рано. 
Цените не са намалени. Алибегов каза, че още в самото начало са обяснили, че намаляването на ДДС е икономическа 
помощ за самия бизнес. Целта е била да се запази бизнесът, за да няма освобождаване на служители. Следващата мярка 
е била за служителите. Първо са вдигнати заплатите, след това е получена помощ от държавата, а намаленото ДДС 
помага на собствениците да оцелеят. 
"Ние запазваме нашите служители въпреки 45% спад на оборота на заведения. Ние продължаваме да поддържаме, в 
по-голямата си част, персоналът от 2019 година." 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
Сега 
 
√ Каракачанов все пак иска експертен кабинет 
Вицепремиерът е готов да подаде оставка, ако се формира такова правителство 
Вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов изненадващо редактира позицията си в профила във 
Фейсбук, че България се нуждае от експертен кабинет, който да я изведе страната от тази политическа криза. По-рано 
вчера той написа, че ще се оттегли от управлението, щом бъде създаден такъв кабинет, и в същото време призова 
премиера Бойко Борисов и Румен Радев да си подадат ръка в името на сваляне на напрежението. 
След като редица медии изведоха тази част от позицията на Каракачанов в заглавие обаче, БГНЕС съобщи, че тя 
е редактирана и е отпаднало предложението за експертен кабинет и готовността за оставка на вицепремиера. Справка на 
"Сега" в историята на редакциите на поста във Фейсбук показа, че действително вицепремиерът е поправил написаново в 
частта за експертния кабинет. Към настоящия момент обаче отново стои на профила му искането за ново правителство и 
диалог между институциите. 
Самият Каракачанов пред bTV окачестви тезата, че си е редактирал позицията, като спекулация. "Това го диктувах на моя 
щаб по телефона. Публикувано е в единия от вариантите и е техническа грешка, аз не си оттеглям лесно думата", каза 
той. 
Министърът на отбраната каза също така, че идеята за експертен кабинет не е революционна, а е "нормално да се 
състави правителство еднакво отдалечено от враждуващите лагери".  
"Логиката е: Ако се седне на диалог, със сигурност и двете страни ще направят компромис. Не може някоя от страните да 
очаква безусловна капитулация. Естествено, че големият дебат е дали да има служебно правителство, дали да има 
предсромни или редовни избори", изтъкна той. 
Каракачанов припомни, че още на 6 септември е казал, че трябва да има диалог между институциите, а не война. И, че 
ако се постигне съгласие, ще си подаде оставката. 
В толкова коментирания му пост във "Фейсбук" той казва: "Вижда се, че протестът вече остана преди всичко сбор от 
партии. Това ще гледаме в идните месеци – партизиране на идеали. Затова отново призовавам, нека поне на този 
празник – 22 септември, си го спестим. После ще имаме години на разположение за интензивни партийни ежби".  

https://bntnews.bg/news/richard-alibegov-barzata-reakciya-na-pravitelstvoto-zapazi-blizo-70-ot-restorantyorskiya-bransh-ot-falit-1075143news.html
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Според него днешният ден трябва да ни напомни още нещо: да спрем да злепоставяме страната си навън. "Дали банално 
известен български соросоиден учен ще нареди стандартните клишета пред западна либерална медия, дали българи ще 
платят на някой балкански сайт да привиди зад президента дългата ръка на някоя велика сила, нека спрем!", категоричен 
е вицепремиерът. 
"Защото не това са важните проблеми на България днес. Важните проблеми са съвсем други – дали ще успеем да 
постигнем истинската промяна на пенсиите, за която Обединените патриоти от години работим; дали ще успеем да се 
възползваме наистина от референдумите, които наскоро по наше предложение залегнаха в Изборния кодекс; дали ще 
позволим отново контролираният вот да се възпроизведе заради намесата на една противоконституционна партия; дали 
ще позволим на югоносталгиците в Скопие да направят България най-мразената страна в младата македонска държава; 
дали ще позволим на фанариотите да менторстват и по отношение на църквата в Македония; дали ще изчезнем като 
нация в тази демографска катастрофа, която всички наблюдаваме, и след още 30 години дефектна демокрация децата ни 
ще бъдат малцинство в собствената си държава. 
Това са истинските проблеми, които България има днес. А не дали изборите ще са два месеца по-рано", пише още 
Каракачанов. 
Премиерът Бойко Борисов също честити празника с послание във Фейсбук. В него той изтъква, че няма да се умори да 
казва, че българският народ е миролюбив народ, че успех се постига с диалог, а не с противопоставяне. "Разделението не 
е било и няма да бъде успешна формула в политиката и събитията отпреди 112 години го доказват. И тогава, и днес 
единството е това, което трябва да поставяме в основата на всяка национална кауза. Уроците остават и за обществото, и 
за политическите лидери", смята Борисов. 
"Отбелязваме 112 години от обявяването на независимостта на България! Брилянтен ход на българската дипломация и 
политически елит. Пример как с премерени и смели действия се постига една дългоочаквана цел, особено важна за 
нашето развитие, самочувствие и международно положение. Днес единствено независимите държави могат да отстояват 
ефективно националния си интерес. Членството в ЕС ни отреди място сред модерните и демократични страни, където 
гарантирането на свободата и гражданските права е преди всичко останало. Независимостта обаче не е даденост, за 
нейното отстояване се иска решителност и отговорност. 
С решителност и отговорност осъществихме редица стратегически проекти в сферата на енергетиката, отбраната и 
икономиката - които трайно затвърдиха евроатлантическата ни посока на развитие, защитавайки преди всичко 
българския национален интерес. 
През 1908 г. всички партийни противоречия и лични амбиции са загърбени заради националния идеал. Целта е 
постигната, а успехът е за целия народ. 
И днес хората настояват за икономически и културен напредък и аз съм убеден, че нищо не бива да спъва страната ни по 
този път. Затова подкрепям всеки глас в тази посока", пише още премиерът. 
Президентът Румен Радев от своя страна определи днешния празник като "един от най-ярките триумфи на българската 
държавност". "Дързък, но и далновиден акт, около който българите се обединиха, независимо от политическите си 
пристрастия и убеждения. Рядък миг, в който граждани и управници съумяха „еднакво да мислят и едно да желаят“ в 
името на добруването на Родината", написа държавният глава в профила си във Фейсбук. 
"Скъпи сънародници, 
Сто и дванадесет години ни делят от паметния 22 септември, на който в старопрестолното Велико Търново проехтяха 
думите: „Винаги миролюбив, Моят Народ днес копнее за културен и икономически напредък; в това направление нищо 
не бива да спъва България; нищо не треба да пречи за преуспяването й. Такова е желанието на Народа Ми, такава е 
неговата воля - да бъде според както той иска.” 
Прокламацията на Независимостта е един от най-ярките триумфи на българската държавност. Дързък, но и далновиден 
акт, около който българите се обединиха, независимо от политическите си пристрастия и убеждения. Рядък миг, в който 
граждани и управници съумяха „еднакво да мислят и едно да желаят“ в името на добруването на Родината. 
През 1908 г. млада България се изправи равноправна на световната сцена благодарение на поколение държавници с 
характер, на волята на целия народ да изкове с труд и достойнство справедлива, преуспяваща, модерна държава. 
Нека днес всички ние, граждани и политици, си дадем сметка за собствената ни историческа роля и с чувство на дълг 
пред род и Отечество отново да поемем съдбата си в свои ръце. 
„Да живее свободна и независима България! 
Да живее българският народ!“ 
 
√ Увеличението на студентските стипендии се отлага за догодина 
18 университета ще получат 98 млн. лв. за ремонт на общежитията си 
Увеличението на студентските стипендии с 20%, за което бяха отпуснати целеви средства от Министерския съвет, се 
отлага за догодина, научи "Сега". Става дума за 100-те млн. лв., които кабинетът наскоро отпусна за повишаване на 
студентските стипендии и за ремонт на студентски общежития. 93 млн. лв. трябваше да отидат за ремонтни дейности, а 
скокът на стипендиите трябваше да струва 7 млн. лв. до края на годината (т.е. планираше се те да бъдат отпуснат за 
първия семестър на 2020/21 г.) Най-ниската стипендия трябваше да се увеличи от 70 на 85 лв., а най-високата - от 150 на 
180 лв. 
Това обаче няма да се случи от септември-октомври, както бе замислено, а от втория семестър на академичната 2020/21 
г. Причината е, че от Националното представителство на студентските съвети са поискали прецизиране на помощта за 
докторанти и други случаи, което ще се прави през следващите 1-2 месеца, разказа Даниел Парушев, председател на 
НПСС. Така увеличеният размер на стипендиите ще влезе в сила от втория семестър на 2020/21 г., т.е. от февруари 
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догодина. От октомври т.г. по-високи стипендии ще получат само студентите от диаспората ни и тези, които са лишени от 
родителски грижи. За това ще са нужни 2 млн. лв., което означава, че бюджетът за ремонти се увеличава до 98 млн. лв. 
Въпросните средства ще се разпределят между 18 университета, които следва да ремонтират около 24 блока на своите 
общежитията, показват данни на НПСС. Избраните вузове са следните: ТУ-Варна - блок 15, Великотърновски университет 
- блок 1, Медицински университет - Плевен - блок 1, Университет по хранителни технологии - Пловдив - блок 3, блок 
"Чайка" в Пловдив, който се ползва от различни вузове, Русенски университет - блок 4, 5 и 6, Лесотехнически университет 
- блок 60а, ХТМУ - блок 60б, Минно-геоложки - блок 60, входове "в" и "г", Софийски университет - блок 55, вход "б", УНСС 
- блок 55 и блок 61а, вх. "в" и вх. "г", Националната музикална академия - 10 блок, Националната художествена академия 
- блок 28, ТУ-София - блок 2, УАСГ - блок 35 и блок 61б, МУ-София - 7 блок, Висшето училище по телекомуникации и пощи 
- 32 блок, Националната спортна академия - 61 блок (входове "в", "г" и "д"), Шуменски университет - бл. 5 и блок 58 в 
Студентски град. 
Парите ще отидат за цялостен ремонт, саниране и обзавеждане на 24 студентски общежития. Университетите са избрани 
съвместно от МОН, Съвета на ректорите и НПСС според амортизацията на базата и готовността на съответното висше 
училище да стартира с нужните процедури, изискващи обявяване на обществена поръчка. Влияние е оказало и това дали 
висшето училище е получавало средства в последните години, дали съответното общежитие е обитавано, както и 
студенти от колко университета приютява то. У нас в момента има 140 общежития, 40 от които са в окаяно състояние, т.е. 
с отпуснатите средства ще се подобри базата на половината от най-тежките случаи. 
 
√ Студентите в още 8 специалности няма да плащат такси 
В опит да се увеличат медицинските сестри у нас, направление "Здравни грижи" става приоритетно, т.е. вузовете 
ще получават допълнително средства за издръжка на обучението по него 
Студентите от още 8 специалности ще бъдат освободени от такси, става ясно от проект за промени в постановления на 
МС в областта на висшето образование. Сред тях са африканистика и класическа филология в СУ, ядрена енергетика в ТУ-
София, металургия в ХТМУ и др. 
Според прието през юни т.г. постановление кандидат-висшистите в осем приоритетни професионални направления и 
осем защитени специалности няма да плащат такса за обучението си от 2020/21 г. Става дума за направленията 
педагогика на обучението по, математика, физически науки, химически науки, химични технологии, религия, енергетика 
и материали и материалознание. Специалностите, в които студенти са освободени от такси, пък са арменистика и 
кавказкология, индология, иранистика, новогръцка филология, унгарска филология, румънска филология, хебраистика и 
хидростроителство.  
Според предложените преди ден от МОН промени е планирано към тях да се добавят още осем специалности, които 
осен това се обявяват и за защитени. Сред тях например е "Африканистика" в СУ, описана като "единствената 
университетска специалност в България, подготвяща професионално специализирани кадри, които да участват в 
осъществяването на външнополитическите и външноикономическите приоритети на страната ни в рамките на 
политиките на ЕС по отношение на страните от Африка на юг от Сахара". В нея през 2019/20 г. приетите в първи курс 
студенти са 21. Нова защитена специалност ще е и "Класическа филология", отново в СУ, която осигурява преподаватели 
по латински език, както и специалисти за културните институти (музеи, библиотеки), научните институти на БАН и 
висшите и средните училища в цялата страна, където се изисква владеене на класически езици и знания за класическата 
древност. 
Защитени, и без такси, стават още специалностите: "Ядрена техника и ядрена енергетика" в СУ - тя се явява ключова за 
подготовката и обезпечаването с кадри за сектора на ядрената енергетика, както и за националната сигурност, както и 
"Топло- и ядрена енергетика" (степен бакалавър) и "Ядрена енергетика" (магистър след бакалавър) в Техническия 
университет - София, които са уникални по място на провеждане на обучението, с ключово значение за обезпечаването с 
инженерни кадри за сектора на ядрената енергетика, както и сигурността в национален и международен план. Към 
момента броят на хабилитираните преподаватели, както и този на студентите, е критично малък, пишат от МОН. 
В Списъка на защитените специалности, за които студентите няма да плащат такса за обучение, попадат още: "Машини и 
апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост" (степен бакалавър) и "Машини и апарати за 
хранително-вкусовата промишленост" (магистър след бакалавър) в Университета по хранителни технологии - 
Пловдив; "Металургия” в Химико-технологичния и металургичен университет; "Корабостроене и морска техника" в 
Техническия университет-Варна; "Технология на дървесината и мебелите" в Лесотехническия университет-София. 
За защитени специалности се обявяват тези, към които няма достатъчен интерес от студентите, но подготовката на 
високоспециализирани кадри в тези области е от важно значение за икономическото ни развитие. Университетите 
получават за тях допълнително финансиране, като у нас защитени са 13 специалности - 12 от тях са са областта на 
филологиите и се изучават само в Софийския университет, а една от тях е техническа специалност - "Хидростроителство", 
която се изучава в УАСГ. 
За компенсиране на разходите за освобождаване от такси съответните вузове ще получат за първия семестър на 2020/21 
г. 37 145 лв., планирани в бюджета на МОН. За втория семестър същата сума ще бъде планирана със закона за 
държавния бюджет по бюджетите на висшите училища. 
ПРИОРИТЕТНО 
С промени в друго постановление пък към приоритетните професионални направления в българските университети се 
добавя още едно. Списъкът на приоритетните професионални направления понастоящем включва 36 направления, сред 
които педагогика, математика, металургия, животновъдство, биотехнологии и т.н. При тях държавата може да 
утвърждава и по-висок брой студенти от заявения заради нуждата от подобни кадри, освен това те също получават 
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допълнително финансиране за издръжка на обучението. Занапред към списъка се добавя и професионално направление 
"здравни грижи", предложено по инициатива на здравното министерство с цел гарантиране на повече места за 
държавна поръчка в специалността „Медицинска сестра“. В мотивите към проекта е записано, че по осигуреност с 
медицински специалисти България все още заема позиции доста над средните за страните от ЕС. "Въпреки това 
възрастовата структура на работещите предполага нарастващи дефицити в бъдеще. Регионалното разпределение на 
медицинските специалисти е непропорционално и дисбалансирано, което води до затруднен достъп на населението до 
здравни грижи, влошава качеството на медицинската помощ и влияе върху ефективността и резултатността на 
медицинския труд", аргументират вносителите нуждата от целенасочени действия за подготовка и задържане на 
достатъчен брой здравни специалисти. 
РАЗЧЕТИ 
Планираните промени ще обхванат 16 държавни висши училища, в които ще се обучават индикативно 7 020 студенти 
(редовно и задочно) в 8-те нови защитени специалности и в професионално направление "Здравни грижи", прогнозират 
от МОН. По техни разчети нужните средства за издръжка на обучението на тези студенти за учебната 2020/21 г. ще са 375 
000 лв., които ще бъдат осигурени в рамките на утвърдения разходен таван за държавните висши училища за 2021 г. 
 
√ Три министерства си оспорват антинаграда за достъп до информация 
Народното събрание също е сред претендентите за "Катинар" по случай деня на правото да знам 
Министерствата на вътрешните и външните работи, както и това на правосъдието са сред институциите, които се 
състезават за антинаградата "Катинар", която се дава всяка година от Програма достъп до информация (ПДИ) по случай 
28 септември - деня на правото да знам. В позорната класация участват и парламентът, както и председателката на 
бюджетната му комисия Менда Стоянова (ГЕРБ). Главният инспектор Теодора Точкова, която заема поста вече месеци 
след изтичането на мандата си, също е претендент за отличие с отрицателен знак. 
МВР е номинирано заради системния му отказ да предоставя информация, свързана с протестите и силата, употребена 
от полицаите по време на демонстрациите срещу правителството.  
МВР: Не е работа на обществото колко пръскаме и удряме 
Столичната дирекция за вътрешните работи (СДВР) няма информация за това какво е правното основание за арестите по 
време на антиправителствените протести на 2 срещу 3 септември пред сградата на бившия 
Министерството на правосъдието претендира за антинаградата заради отказа да изпълни съдебно решение, което го 
задължава да предостави достъп до паметните бележки от срещите на съдебната власт и КПКОНПИ с експертите от 
Европейската комисия, подготвящи докладите за България. Делото за достъп до информация бе спечелено от "Сега" още 
през февруари, но и досега данните не са предоставени. Съдът прие, че търсената информация е от обществен интерес и 
министреството дължи прозрачност. Там обаче са на друго мнение въпреки влязлото в сила съдебно решение. Според 
адвокат Александър Кашъмов от ПДИ поведението на министерството е административен произвол. 
Министерството на правосъдието отказва да изпълни съдебно решение 
Министерството на правосъдието отказва да изпълни съдебното решение да предостави на "Сега" бележките от срещите 
на представителите на съдебната власт с евроекспертите, подготвящи докладите за 
Външно министерство може да се сдобие с "Катинар" заради поведението на министър Екатерина Захариева в случая със 
заявлението на "Сега" да получи информация какви езици и на какво ниво владеят консулите и генералните консули, 
какво е месечното им възнаграждение и дали са дипломати от кариерата, или са пратени в задграничните мисии "по 
изключение". 
Въпросите по ЗДОИ бяха пратени до Захариева през август 2019 г. Точно в деня, в който изтичаше 14-дневният срок за 
отговор, от министерството се възползваха от възможността да го удължат с още две седмици. Обяснението бе, че трябва 
да попитат дипломатите дали са съгласни информацията за тях да бъде огласена. И след новия срок обаче отговори не 
дойдоха. В момента по случая се води дело срещу мълчаливия отказ на Захариева, което вече месеци наред се протака 
от съдилищата. 
В срамната класация е и Народното събрание заради затварянето за журналисти на парламентарните кулоари в новата 
сграда на парламента в бившия Партиен дом. Шефката на бюджетната комисия на парламента Менда Стоянова може да 
грабне "Катинар"-а, тъй като е вносител на проектозакон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните 
складове. В преходните и заключителните му разпоредби се предлагат изменения в Закона за достъп до обществена 
информация, с които се "развързват ръцете" на всяка институция да определя такси по този закон и така на практика 
може да се стигне до ограничаване на достъпа до информация. 
Сред критериите за получаване на антинаградата "Катинар" са лоши практики при работа със заявления по ЗДОИ и 
неизпълнение на съдебни решения. 
ПДИ дава и още едно отличие с отрицателен знак - "Вързан ключ" - за абсурден или смешен случай. Тази година в тази 
категория е главният съдебен инспектор Теодора Точкова. Причината са действията й по делото "Цумгейт" и отказа й да 
предостави информация за проверката срещу някогашния главен прокурор, а сега председател на антикорупционната 
комисия Сотир Цацаров. Последната идея на Точкова за протакане е да се оправдае с пандемията и да поиска да бъде 
преразгледано влязло в сила съдебно решение, с което е осъдена да предостави информацията. 
 
√ Нова наредба: Водата в сиренето не може да е над 60%  
След дълги години на влошаване на качеството на българското саламурено сирене Министерството на земеделието и 
храните най-сетне видя очевидното и реши да сложи ред. Ако продуктът съдържа повече от 60% вода, той не може да се 
нарича сирене и мястото му е при храните имитации, гласи проект на наредба, публикуват за сайта на агроведомството 

https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/mvr-ne-e-rabota-na-obshtestvoto-kolko-pruskame-i-udryame
https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/ministerstvoto-na-pravosudieto-otkazva-da-izpulni-sudebno-reshenie
http://store.aip-bg.org/news/2020/ZID_ZDOI.pdf
http://store.aip-bg.org/news/2020/ZID_ZDOI.pdf
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за обществено обсъждане. Ако в изделието има повече от 20% сухо мляко, това също го праща на един рафт със стоките 
ментета, пише още в документа. 
За отбелязване е, че в мотивите си министерството на Десислава Танева се опира до голяма спепен на работата на 
Асоциация "Активни потребители". Това е малка неправителствена организация, която с много хъс и постоянство 
"отваря" очите на българските потребители чрез своите изследвания на различни храни. Именно "Активни потребители" 
от години алармират, че на пазара е пълно с най-различни фалшификации на сирене - продукти, в които прясното сурово 
мляко е подменено със сухо, маслеността идва от растително (палмово) масло, а водното съдържание достига 60 и дори 
70%. 
Заложените в проектонаредбата до 60% съдържание на вода са компромис - в някогашния държавен стандарт (БДС) за 
краве саламурено сирене летвата бе поставена на 54 на сто. Въпросните изделия със странен състав ще могат да се 
продават в магазините, само на специално отделените и обозначени стелажи, където се предлагат и други храни 
имитации, посочват от агроминистерството. Стоката трябва да е опакована от производителя, а на етикета не може да 
пише "сирене".   
ПОСОКИ 
В мотивите към проектонаредбата се посочна печалната тенденция, установена от "Активни потребители" в поредицата 
им пазарни проучвания -. през 2005 в нито една марка сирене от изследваните проби не е установено наличие на вода 
над 62%, през 2008 г. "мокрите" сирена е 4,8, а през 2011 те вече са 42%. Това е черен рекорд за млекопреработващата 
индустрия, който едва ли има аналог в световната практика, коментираха от асоциацията. Все пак в следващите години - 
вероятно и заради растящото внимание към темата и по-високата информираност на хората, има известно свиване на 
оводнените продукти - през 2016 г. например те са "само"  27,8% от всички тествани марки сирене. 
 
√ Новите военни кораби "втора ръка" пристигнаха във Варна 
Двата минни ловци бяха купени от Нидерландия за 1,9 млн.евро и сега бяха доставени от тежковоз 
Новите кораби на ВМС, които бяха купени "втора ръка" през есента на миналата година от Нидерландия, пристигнаха във 
Варна, предава БНР. Те са натоварени на полупотопяем тежковоз, който плава под флага на Кюрасао. Минните ловци са 
натоварени на 7 септември в Нидерландия и се очаква преди 16 ч. да преминат през канала море-езеро, а утре да бъдат 
спуснати на вода. 
Корабите са реновирани, те струваха на страната ни 1.9 млн евро и още 2 млн. лв, за да бъдат превозени до България. 
Парламентът ратифицира договора за покупката на двата минни ловци „Мааслуис” и „Хелевутслайс“ в началото на 
декември 2019 г. 
Двата кораба са от същия клас като минния ловец “Цибър”, който беше купен от Белгия през 2004 г. - Tripartite. От тях са 
построени 45 кораба между 1981 г. и 1989 г. Проектът е съвместна разработка на Белгия, Холандия и Франция, припомня 
Националното радио. 
 
√ САЩ правят коалиция срещу завършването на "Северен поток" 2 
Майк Помпео се закани с остра реакция и за Навални, но чака всички факти 
Вашингтон изгражда коалиция, за да предотврати завършването на "Северен поток 2", заяви държавният секретар на 
САЩ Майк Помпео, съобщава РИА Новости, позовавайки се на негово интервю за „Билд“. Америка смята, че 
тръбопроводът създава рискове за Европа, тъй като става зависим от руския газ, а също така заплашва Украйна, а това 
„дълбоко притеснява много германци“, твърди ръководителят на американската дипломация. 
"Надяваме се, че строителството на газопровода" Северен поток 2 "няма да бъде завършено, ние работим, за да сме 
сигурни, че е сформирана коалиция, която да предотврати това. Надяваме се, че германското правителство ще стигне до 
същото мнение поради факта какво се е случило с Навални или поради реалните последици за сигурността във връзка 
със зависимостта от руския газ ", казва Помпео. 
Той добавя, че САЩ могат да подготвят отговор на ситуацията с Навални. "САЩ ясно посочиха, че използването на 
химическо оръжие е неприемливо. Когато химическото оръжие е било използвано срещу Скрипал, ние предприехме 
драстични мерки. Няма причина да очакваме, че САЩ няма да реагират адекватно и сега, което вероятно ще се случи, 
когато всички факти на разположение ", каза той. 
Вашингтон, който популяризира своя природен газ в ЕС, отдавна активно се противопоставя на тръбопровода. САЩ 
наложиха санкции върху проекта още през декември 2019 г., изисквайки компаниите, участващи в инсталацията, 
незабавно да спрат строителството. Украйна и редица европейски държави също са против. 
Германският канцлер Ангела Меркел заяви, че въпросите за "Северен поток 2" и инцидентът с Алексей Навални трябва 
да се разглеждат отделно. Въпреки това редица политици в Германия изразиха призиви за спиране или завършване на 
проекта. 
Кремъл призова да спре политизирането на газопровода, тъй като това е търговски проект, той е от полза както за Русия, 
така и за ЕС, и най-вече за Германия. 
Проектът „Северен поток-2“ предвижда доставки на газ от Русия през Балтийско море до Германия. Той минава през 
териториите или изключителните икономически зони на Финландия, Швеция и Дания. Проектът „Северен 
поток 2“ включва изграждането на две линии на газопровод с общ капацитет 55 милиарда кубически метра на година. 
Към днешна дата изграждането на проекта е завършено на почти 94%. 
Против него се обявиха Украйна, Полша, Латвия и Литва. Строителството на тръбата е критикувано и от САЩ. В подкрепа 
на газопровода са Германия и Австрия.  

https://bnr.bg/post/101344610/novite-korabi-na-vms-pristigat-dnes-vav-varna
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„Северен поток 2“ се изпълнява от „Северен поток 2“ АД с единствения акционер „Газпром“. Европейските партньори - 
Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall заедно финансират проекта с 50 на сто= 
"Северен поток 2" е не само икономически, но и силно политически поток", заяви само преди дни председателката на 
Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред европейски медии. По думите й, отстъпчивата позиция на Европа не 
само не е направила поведението на Москва по-конструктивно, но е дала негативен ефект. "Убедена съм, че това е и 
силно политически проект. Но поведението на Русия не се подбори и дори се влошава. Надеждата, че благодарение на 
този газопровод ще има напредък в отношенията ни, угасва. Русия не смята да променя поведението си заради 
изграждането на тази инфраструктура. Затова ние трябва да реинтегрираме тази тема в по-широкия контекст на 
отношенията ни с Москва." - коментира Урсула фон дер Лайен в интервю, публикувано в "LesEchos". 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ ЕС се очаква да обяви нови задължителни мерки за управление на миграцията 
Новите предложения ще осигурят финансиране за държавите членки в замяна на приемането на бежанци 
Европейският съюз ще обяви по-късно днес нови задължителни мерки за управление на миграционните потоци - един от 
спорните въпроси, който разделя блока от няколко години насам, предава BBC 
Новите предложения, подкрепени от Германия, ще предоставят финансиране за държавите членки в замяна на 
приемането на бежанци. 
Пакетът от мерки ще се съсредоточи и върху въвеждането на механизми, чрез които държавите от блока ще могат 
споделят приемането на пристигащите мигранти на европейските брегове. 
Напълно вероятно е новите предложения да срещнат опозиция от някои държави членки. Още по време на притока на 
мигранти и бежанци през 2015 г., главно през Италия и Гърция, 27-те държави не успяха да постигнат консенсус по 
въпроса за приемането на бежанците. Италия и Гърция обвиниха по-богатите северни страни, че не са успели да 
направят достатъчно, като редица държави от ЦИЕ открито се съпротивиха на идеята да приемат задължителна квота от 
мигранти. 
Какво съдържа планът? 
Така нареченият „Задължителен механизъм за солидарност“ ще задължи всяка държава членка да приеме определен 
брой бежанци в замяна на 10 000 евро (9 200 британски лири; 11 750 долара) за възрастен и 12 000 евро за 
непридружено дете. Държавите от ЕС, които не спазват мерките, могат да бъдат изправени пред съдебни действия и 
големи глоби. 
Новият пакет, подкрепен най-силно от Германия и канцлера Ангела Меркел, беше предложен, след като пожари на 
гръцкия остров Лесбос оставиха над 12 000 мигранти и бежанци без подслон. 
По-рано този месец Германия заяви, че десет европейски държави са се съгласили да приемат  400 непридружени 
непълнолетни, избягали от пожара в лагера "Мория". По-голямата част от тях ще бъдат приети от Германия и Франция. 
Мерките, които ще бъдат обявени по-късно днес, се очаква да очертаят юридическа рамка за споделяне на мигрантските 
и бежански потоци в ЕС. Въпреки, че едно от предложнията се фокусира върху по-бързото обработване на документите 
на новопристигналите, сегашното правило, обвързващо убежището с първа държава на пристигане, като например 
Гърция, е малко вероятно да се промени. 
Предвижда се и по-бързото връщане на мигранти, чиито молби за убежище са отхвърлени със съдействието на трети 
страни извън ЕС, които също са засегнати от миграцията. 
Анита Бей Бундегаард от благотворителната организация „Спаси децата“ заяви, че плановете, обръщащи специално 
внимание към децата, са добра стъпка напред, но от организация се опасяват, че новите мерки „рискуват да повторят 
същия недостатъчен подход“, довел до пожара в "Мория" и по-ранни инциденти. 
 
√ ЕЦБ ще приема зелени облигации като обезщетения за своите кредитни трансакции 
Новите правила следва да се прилагат от началото на 2021 година  
ЕЦБ възнамерява да приема „зелени облигации“ като обезщетения за своите паричнополитически кредитни трансакции, 
чиито лихвени купони са свързани с целите за устойчивост. Ако тези книжа отговарят на другите критерии за допустимост 
за покупки на облигации, те също могат да бъдат придобивани като част от кризисната програма PEPP и програмата 
APP, обяви Европейската централна банка (ЕЦБ) във Франкфурт във вторник. Новите правила следва да се прилагат от 
началото на 2021 година, пише Investor.bg. 
Според ЕЦБ купоните за такива облигации трябва да бъдат свързани с цели, които са обвързани с екологичните 
стандарти на ЕС или целите на ООН за устойчивост. Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард даде ясно да се разбере, че 
централната банка на еврозоната трябва да поеме по-активна роля в борбата срещу изменението на климата. Темата е и 
важна част от текущия преглед на стратегията на централната банка, който се очаква да приключи през втората половина 
на 2021 г.  
В момента пазарът на зелени облигации е доста малък. По отношение на зелените корпоративни облигации ЕЦБ и 
националните централни банки в еврозоната в момента държат около 20 процента от ценните книжа, които могат да 
закупят. При зелените държавни облигации този дял е повече от 20 процента. 
През юли в интервю за Financial Times Лагард заяви, че “иска да проучи всички възможни пътища, чрез които паричната 
ни политика да стане “зелена”. Това е твърдото ми убеждение”, каза Лагард, добавяйки, че самите пари говорят за това. 

https://segabg.com/hot/category-foreign-country/ursula-fon-der-layen-atakuva-severen-potok-2
https://segabg.com/hot/category-foreign-country/ursula-fon-der-layen-atakuva-severen-potok-2
https://www.investor.bg/
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Лагард представи визията си за зелената парична политика в момент, в който някои вероятно вярват, че темата може да 
бъде загърбена засега заради пандемията на коронавируса. Президентът на ЕЦБ обаче напомни, че емитирането на 
зелени облигации в повечето случаи е в евро.  
 
√ Джонсън: През следващите шест месеца работете от вкъщи, ако работата ви го позволява 
Британският премиер нареди нови противопандемични мерки, с които се прекратяват работата на нощните 
заведения от 22 часа  
Борис Джонсън призова британците да работят от вкъщи, ако работата им позволява, и нареди по-ранното затваряне на 
барове и ресторантите. Усилията на британския премиер са насочени към предотвратяване на нова вълна на 
коронавируса през следващите седмици, съобщава Bloomberg. 
Според новите мерки, които засега обхващат само Англия и е вероятно да продължат шест месеца, маските за лица 
стават задължителни за пътниците, ползващи таксита, и за работниците в секторите на хотелиерство и търговия на 
дребно. Увеличава се и размерът на глобите за неспазване на противопандемичните мерки. Подобни стъпки се 
предприемат в Шотландия, Уелс и Северна Ирландия. 
„Това е моментът, в който трябва да действаме“, каза Джонсън пред парламента във вторник. Чрез налагане на 
ограничения сега, правителството може да „защити икономиката от по-скъпоструващи мерки, които в бъдеще 
неизбежно ще станат необходими “, добави още Джонсън 
Новите мерки са в пряк контраст с усилията за отваряне на икономиката след първата национална карантина, която 
доведе до цялостното прекратяване на социалната и търговска дейност през март. Извънредното положние на Острова 
предизвика най-дълбоката рецесия в Обединеното кралство от повече от век. 
Мерките също илюстрират и трудността, с която се сблъсква правителството в усилията си да балансира необходимостта 
от защита на икономиката и преодоляване на пандемията. Covid-19 взе повече жертви във Великобритания, отколкото в 
която и да е друга европейска държава. Главният научен съветник на премиера Патрик Уоланс предупреди в 
понеделник, че ако не се предприемат спешни действия, Великобритания е на път да регистрира 50 000 нови случая на 
ден до средата на октомври. 
Според новите правила баровете и ресторантите ще затварят в 22 часа от четвъртък, като всички плащания на клиенти са 
ограничени до обслужване на маси. Плановете за възобновяване на бизнес събитията от 1 октомври и допускането на 
публика по време на спортни събития са замразяват. 
С незабавното влизане в сила на ограниченията посланието на правителството се променя. Целта е да се насърчат повече 
хора в Англия да работят от вкъщи, ако работата им позволява. Препоръката е насочена най-вече към служителите в 
офиси на фирми, чиито служители и работодатели са единодушни, че трудовите действия могат бъдат ефективни в 
рамките на дистанционната работа.  
Училищата и медицинските центрове ще останат отворени, а служителите в основната администрация и други 
жизненоважни сфери ще бъдат насърчавани да ходят на работа. 
Решението на Джонсън е коренна промяна в политиката на правителството. Министрите прекараха последните два 
месеца в опити да убедят британците да се върнат на работните си места, за да съживят безлюдните градски центрове, 
където ресторанти и хотелиери се борят да оцелеят. Правителството също така субсидира ресторантите през август, за да 
стимулира индустрията и да се възстановят предпандемичните британски потребителски навици.   
 
√ Шест страни сформират Средиземноморска газова организация 
Органът ще бъде със седалище в Кайро и ще се фокусира върху „укрепване на регионалното сътрудничество“  
Гърция, Италия, Египет, Израел, Кипър и Йордания ще сформират постоянна организация за насърчаване на 
сътрудничеството по отношение на природния газ в Източното Средиземноморие. Турция, която породи напрежение, 
търсейки гориво в оспорвани води, все още не е включена, предава Bloomberg.  
Министрите на енергетиката от групата подписаха харта за създаване на Източносредиземноморска газова организация, 
съобщи във вторник Министерството на петрола и минералните ресурси на Египет. 
Органът ще бъде със седалище в Кайро и ще се фокусира върху „укрепване на регионалното сътрудничество“, се казва в 
изявление. 
Други страни от Източното Средиземноморие също могат да се присъединят, се казва в изявлението, без да се посочват 
подробности. Представители на Министерството на енергетиката на САЩ и Европейския съюз подписаха споразумението 
като наблюдатели. 
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„Днес е исторически момент“, каза петролният министър на Египет Тарек ел Мола. „След като организацията започне да 
работи, скоро ще има важни проекти, които добавят стойност към всички наши страни“, добави той.   
Членовете на Източносредиземноморската газова организация се срещнаха няколко пъти миналата година в Кайро, 
където се договориха да работят заедно за експлоатация на залежите от газ. Те изграждат енергийни връзки през 
последните години. Преди две години Израел договори сделка за износ на газ за Египет на стойност 15 млрд. долара. 
 
√ Гутериш: Светът трябва да предотврати избухването на нова Студена война 
Генералният секретар на ООН откри годишната сесия на Общото събрание  
Светът трябва да направи всичко възможно, за да предотврати избухването нова Студена война, предупреди 
генералният сектретар на ООН Антониу Гутериш, откривайки Общо събрание, по време на което се очаква да доминира 
търговският конфликт между САЩ и Китай, както и пандемията от Covid-19, предава BBC. 
Генералният секретар Антониу Гутериш заяви, че светът се движи в "опасна посока", визирайки пропастта, създадена от 
"двете най-големи икономики". Президентът на САЩ Доналд Тръмп, така и китайският му колега Си Дзинпин ще говорят 
по-късно, като тазгодишното събрание се провежда предимно виртуално. 
Обикновено централата на ООН е пълна със световни лидери и техни представители, които използват случая, за да 
обсъдят своите постижения и своите съперници. 
Но вместо това лидери като американския и китайския президент ще изнесат предварително записани речи. 
В обръщението си в сградата на ООН в Ню Йорк Гутериш заяви, че "нашият свят не може да си позволи бъдеще, в което 
двете най-големи икономики разделят света - всяка със свои собствени търговски и финансови правила и собствени 
капацитети за интернет и изкуствен интелект." САЩ и Китай са в конфликт по редица въпроси - от търговията до 
пандемията. 
По повод избухването на вируса генералният секретар коментира, че "пандемията е криза, каквато никога сме виждали. 
Но е и криза, която виждаме и ще виждаме под различни форми отново и отново. Covid-19 е не само зов за събуждане - 
това е генерална репетиция на света за бъдещите предизвикателства." 
 
Мениджър 
 
√ АПИ: Възможни са затруднения при купуването на винетки в сряда  
В интервала между 19:00 и 20:00 часа днес са възможни затруднения при продажбата на електронни винетки и 
маршрутни карти от терминалите за самотаксуване на Националното тол управление и сайта www.bgtoll.bg. Причината е 
насрочена профилактика, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. 

http://www.bgtoll.bg/


14 

 

Затруднения са възможни и в партньорската мрежа на АПИ – www.vinetki.bg, www.tollpass.bg, www.a1.bg, на касите на 
Български пощи и EasyPay, както и в бензиностанциите „Петрол“, „Лукойл“, „Еко“ и OMV. 
От агенцията препоръчват на шофьорите да планират внимателно пътуването си по републиканската пътна мрежа, така 
че да не бъдат засегнати от планираната дейност. 
Профилактиката няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото 
разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. 
 
√ ООН: Хората се страхуват от климатичните промени, корупцията и бедността  
Човечеството очаква повече взаимодействие от правителствата и международните организации, по-добър достъп до 
здравеопазване, основни социални услуги, хигиенни материали и образование. Това става ясно от доклада „ООН75: 
Бъдещето, което искаме, Обединените нации, от които имаме нужда“, цитиран от ТАСС. 
Повечето респонденти отбелязват, че „подобреният достъп до базови услуги: здравеопазване, чиста вода, канализация и 
образование“ са техни непосредствени приоритети. На второ място те поставят „по-голяма солидарност и повече 
подкрепа за местата, най-силно засегнати от пандемията“, включително борба с бедността, неравенството и повишаване 
на заетостта. Според анкетираните ще се подобрят достъпът до образование и правата на жените. 
От какво се страхуват хората? 
Климатичните промени, корупцията, бедността и конфликтите са най-заплашителни за респондентите. 49% от тях вярват, 
че ситуацията с околната среда ще се влошава в глобален мащаб в бъдеще, а 41% смятат същото за корупцията. 
Според 87% от хората „международното сътрудничество е жизненоважно за справяне с днешните предизвикателства“. 
При откриването на Общото събрание на ООН генералният секретар Антониу Гутериш подчерта, че удовлетворяването на 
желанията на нациите е задължение на всички членове. 
Методология 
В проучването са включени над 1 млн. души от целия свят чрез кратки едноминутни анкети. 50 хил. от 50 държави взеха 
участие в по-подробни интервюта. 
 
√ Общото събрание на ООН започна при празна зала 
Общото събрание на Организацията на обединените нации, което ежегодно събира десетки световни лидери, вчера 
стартира за 75-и път, но при празна зала заради глобалната криза от новия коронавирус. 
По време на събитието тази година в нюйоркския район Манхатън няма да бъдат забелязани обичайните лъскави 
кортежи, ще липсват и спекулациите за ексклузивни срещи, пише изданието France24. 
Вместо това, всички лидери бяха помолени да изпратят предварително записани съобщения, които ще бъдат излъчени 
през следващата една седмица, след като бъдат доставени от избран дипломат от всяка делегация при строги защитни 
мерки. 
Американският президент Доналд Тръмп, като лидер на нацията домакин, пропусна шанса да присъства лично на 
Общото събрание, което традиционно събира над 10 хил. души от целия свят. 
Без лични срещи и възможности за преговори някои дипломати се чудят колко и какво може да бъде постигнато в 
рамките на срещата. От друга страна, това е шанс за по-малко словесни престрелки между лидерите. 
Седмицата на ООН стартира с изказване на генералния секретар Антониу Гутериш, който призова за повече 
многостранна дипломация. 
 
News.bg 
 
√ Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" в ремонт 
Вчера е започнал плановият годишен ремонт на шести блок на АЕЦ "Козлодуй", съобщават от атомната електроцентрала. 
Ще бъде извършена профилактика на оборудването и на системите на блока. Реакторът ще бъде презареден със свежо 
ядрено гориво за следващата, 26-а поред, горивна кампания. Ще продължи осъществяването на дейности и 
модификации, свързани с дългосрочната експлоатация на блока. 
Плановият годишен ремонт ще се проведе при строго спазване на превантивните мерки, насочени към ограничаване на 
риска от заразяване с Covid-19, уверяват от АЕЦ "Козлодуй". Допускането до работните места се извършва след контрол 
на телесната температура, по време на работа задължително се използват лични защитни средства, работните и 
санитарните помещения редовно се дезинфекцират и постоянно се поддържа висока хигиена. 
Направени са промени в организацията на работното време на сменния персонал, целящи ограничаване на контактите и 
поддържане на социална дистанция. 
В ремонтната кампания като подизпълнители ще вземат участие и външни организации. Техните служители, които не са с 
постоянно работно място на площадката, ще бъдат допускани в централата след представяне на отрицателен PCR-тест, 
направен до 72 часа преди започване на дейността. 
елта е опазване на здравето на работещите, осигуряване на безопасната експлоатация на ядрените мощности и 
гарантиране на надеждни и стабилни енергийни доставки в предстоящия есенно-зимен период. Предвижда се 
плановият годишен ремонт на шести блок да продължи до края на месец октомври. 
Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" работи с пълно натоварване на мощността. 
 
 
 

http://www.vinetki.bg/
http://www.tollpass.bg/
http://www.a1.bg/
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В. Монитор 
 
√ Кредитната ваканция ще бъде удължена  
Изтича мораториумът на първите одобрени по мярката  
Много вероятно е банковият мораториум да бъде удължен. Решението трябва да бъде взето от Българска народна банка 
(БНБ) и от търговските банки, но при влошаване на икономическата ситуация, има такава вероятност, коментираха 
експерти пред „Монитор“. 
„Ако зимата се окаже трудна, каквито са по-песимистичните очаквания за тежки октомври и ноември, е много вероятно 
да бъде удължена мярката“, прогнозира кредитният консултант Тихомир Тошев за „Монитор“. По думите му спадът на 
икономиката на България е по-малък, отколкото в други страни-членки на Европейски съюз (ЕС), 
но при влошаване на обстановката, то мярката може да бъде удължена. На същото мнение е и финансовият анализатор 
Иван Стойков. Той коментира, че докато има възможност за отсрочване и докато хората имат заеми, то те ще се 
възползват, независимо дали ще е заради невъзможност за плащане, или просто защото не искат да плащат. 
„Удължаване може да правим до безкрайност. Въпросът е ситуацията да е такава, че БНБ да вижда необходимост да 
направи препоръка към банките това да бъде удължавано“, каза Стойков, като призна, че интересът към момента не е 
толкова голям, колкото експертите са очаквали в началото. Отчасти това може да се обясни с нежеланието на хората в 
повече да оскъпяват задължението си. 
Възможен фактор за допълнително удължаване пък е ръстът на необслужваните кредити. „Не мога да кажа за момента 
дали има предпоставки, защото трябва сега да се проследи какъв е темпът на необслужваните кредити, и това може би 
ще даде индикация в бъдеще дали се налага да се удължават малко по малко сроковете. Ние и до края на 2021 г. може 
да дадем такива отсрочки, но ако самите кредитополучатели не ги търсят, то мярката не би била работеща“, каза още 
Стойков. 
Анализаторът напомни, че скоро ще изтече мораториумът за тези, които са одобрени в края на юни за забавяне на 
плащанията с 3 месеца. Така ще стане ясно дали те все още изпитват затруднения. „Един отсрочен кредит все пак носи 
риск след отсрочката да не бъде погасяван. В тези 3 или 6 месеца, кредитополучателят може да е със същия проблем или 
с влошено състояние. Така един отсрочен кредит може да стане рисков и да се отправя към графата „необслужвани“, 
предупреди Стойков. Това също може да стане причина за повторно удължаване на сроковете. 
Няма очаквания за промяна по самите условия 
които са съобразени с насоките на Европейския банков орган (ЕБО). „Ако има промяна в правилата, това би означавало 
за едни да важат по един начин, за други – по друг. Може и да има такава стъпка, но това са на глобално ниво приети 
правила, и ще трябва да се мине през дискусия“, завърши Стойков. „Следя с интерес този въпрос, но е трудно да се каже, 
защото това е изцяло политическо решение. Според мен нито ползата е огромна, нито нуждата е голяма“, каза и бившият 
министър на икономиката Николай Василев. Той отново изтъкна, че с мораториума реално няма опрощаване на 
задълженията, а единствено отсрочване на сумите – на главница или на лихва и главница. „Дали този месец ще имате да 
връщате пари, или след няколко месеца, това не променя нещата кардинално. Според мен мярката не е много важна и 
няма голяма полза от нея“, коментира Василев. 
От централната банка напомнят, че мораториумът все още е действащ и сроковете по него не са изтекли. 
Искания за отсрочване на задължения банките ще приемат до 30 септември 2020 г., а максималният срок за прилагане на 
отсрочванията е до края на март 2021 г. „Ето защо към момента няма обективна необходимост да се променят срокове в 
мораториума. Евентуално връщане на такава тема на дневен ред ще зависи от развитието на икономическата ситуация и 
ще подлежи на съответен анализ от страна на БНБ и търговските банки", коментираха още от БНБ за „Монитор“. Самата 
схема пък е съобразена със спецификите на банковия пазар у нас, потребностите на клиентите на банките, и не на 
последно място, инициативата на самите финансови институции. Затова ако се променят условията, то това ще стане по 
аналогичен ред. 
В други страни вече има удължаване на срока на мораториума. Само преди дни стана ясно, че Унгария удължи срока до 
средата на 2021 г. 
В своя публикация в социалните мрежи унгарският премиер Виктор Орбан написа, че от гратисния период ще може да се 
възползват семейства с деца, пенсионери, безработни и от фирми с минимум 25% спад на приходите. Великобритания 
пък предприе тази стъпка само 2 месеца след стартирането на мярката. Така хората с ипотеки може да кандидатстват до 
31 октомври за отсрочки. В началото на юли Австралия също удължи срока. Важно условие обаче бе, че тези клиенти, 
които вече имат възможност да плащат, ще бъдат помолени постепенно да внасят дължимите суми, след като изтече 
техният шестмесечен период за отлагане. У нас централната банка също промени сроковете веднъж. Това стана в средата 
на юли, когато БНБ съобщи, че удължава действието на мярката, но без да прави промени по нея. 
Изискването кандидатите да са изрядни платци остава 
или казано с други думи те не може да имат просрочие над 90 дни по свое задължение към 1 март 2020 г. Забавяне на 
вноската може да има за минимум 3 и максимум 6 месеца, за които се начислява лихва. При изтичане на мораториума, 
срока по новия погасителен план ще се договаря между банките и клиентите им така, че да не се утежнява допълнително 
финансовото им положение. 
Разсрочиха заеми за над 9 млрд. лв. 
Последните данни сочат, че до момента отсрочените кредити са в общ размер от над 9 млрд. лв. Възможност за забавени 
плащания са получили над 14 хил. предприятия и повече от 93 хил. домакинства. Това е реално и значително 
облекчаване на финансовите условия през най-трудния период на кризата, коментира банкер №1 Димитър Радев преди 
дни при откриването на юбилейната учебна година в УНСС. От БНБ посочват, че самото кандидатстване и разрешенията 
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по исканията на кредитополучатели предполагат известен времеви период, поради което досегашната статистика още не 
показва пълния диапазон и общия ефект от мораториума. 
Само до края на юни имаше общо 118 584 кандидати - от тях 103 516 са домакинства, а други 15 086 са фирми. Реално 
одобрените към 30 юни наброяват 98 499. Очаквано по-голямата част от одобрените искания за отложени плащания са 
на физически лица – 85 343 са домакинствата, които са отложили кредити за 1.9 млрд. лв. Други 13 156 искания са на 
предприятия, които забавят вноски за 6.2 млрд. лв., или общо 8.1 млрд. лв. 
Остава седмица за отсрочка 
Остава само седмица, за да може желаещите да получат одобрение за отсрочване. След първото удължаване на 
мярката, 30 септември стана крайният срок, в който кандидатите може да изпращат документите си към търговските 
банки. Припомняме, че вариантите за отсрочване са няколко – само на главница, на лихва и на главница, и има трети 
механизъм за револвиращи инструменти, като кредитни карти. Гратисният период може да бъде между 3-6 месеца, 
които изтичат не по-късно от 31 март 2021 г. Изборът на механизъм се извършва по взаимно съгласие на страните, като 
от банковата асоциация у нас предупреждават, че мораториумът не е възможност за опрощаване или намаляване на 
суми, а отлoжeнитe внocĸи ocтaвaт дължими. Кандидатите трябва да са редовни платци с просрочие не повече от 90 дни, 
считано от март 2020 г. Непогасените на първоначално договорените падежи суми се погасяват на части след изтичане на 
гратисния период. Одобрените кандидати до юни не могат да поискат отсрочки, които изтичат след края на 2020 г. 
 
√ Поскъпващият долар сваля цената на златото 
Поскъпващият долар сваля цената на златото на международните борси, съобщават световните агенции. 
Днес сутринта доставките за декември на ценния метал на нюйоркската борса Comex се понижи с 14,45 долара или 0,76% 
со ниво от 1893,2 долара за тройунция. Фючърсите за последния месец на годината отчетоха по-голямо поевтиняване от 
3,04% - до 23,77 долара за унция. 
Повечето финансови експерти обаче смятат, че в дългосрочна перспектива златото остава сред най-привлекателно за 
инвеститорите в условията на пандемия и свързаните с нея рискове 
 
Economic.bg 
 
√ Eвpoпeйcĸият cъюз нe ce cпpaвя c цифpoвизaциятa нa иĸoнoмиĸaтa 
Haпpeдъĸът в paзличнитe дъpжaви члeнĸи e нepaвнoмepeн въпpeĸи ycилиятa нa Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия 
Eвpoпa нe ce възпoлзвa oптимaлнo oт cъвpeмeннитe тexнoлoгии, зa дa пpoдължи дa бъдe ĸoнĸypeнтocпocoбнa и дa 
cъздaвa инoвaции. Πpeз 2016 г. Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия пocтaви нaчaлoтo нa инициaтивaтa „Цифpoвизиpaнe нa 
eвpoпeйcĸaтa пpoмишлeнocт“ (ЦEΠ), зa дa нacъpчи цифpoвизиpaнeтo нa пpeдпpиятиятa в EC. Bъпpeĸи пoлoжeнитe oт 
Koмиcиятa ycилия в пoдĸpeпa нa нaциoнaлнитe opгaни, нaпpeдъĸът пo инициaтивaтa в paзличнитe дъpжaви члeнĸи нe e 
paвнoмepeн, cпopeд нoвия дoĸлaд нa Eвpoпeйcĸaтa cмeтнa пaлaтa. Hяĸoи дъpжaви вce oщe нe paзпoлaгaт c нaциoнaлни 
cтpaтeгии зa цифpoвизиpaнe нa пpoмишлeнocттa или нe ca пpeдпpиeли нeoбxoдимитe ĸoнĸpeтни дeйcтвия, ĸaтo 
нaпpимep cъздaвaнeтo нa Цeнтpoвe зa цифpoви инoвaции (ЦЦИ). 
Цифpoвaтa тpaнcфopмaция нa пpoмишлeнocттa, т.e. цифpoвизaциятa, e нeщo пoвeчe oт пpидoбивaнeтo нa нoвo 
oбopyдвaнe и cиcтeми зa инфopмaциoнни тexнoлoгии. Tя вĸлючвa възмoжнocти, ĸoитo нoвитe тexнoлoгии пpeдocтaвят зa 
пpeocмиcлянe нa вcичĸи acпeĸти нa cтoпaнcĸия пpoцec. Πpeз пocлeднитe гoдини в oблacттa нa цифpoвизиpaнeтo нa 
пpoмишлeнocттa в EC e oтбeлязaн нaпpeдъĸ, нo тoй нe ce paзвивa c eднaĸвo тeмпo в paзличнитe дъpжaви, peгиoни или 
ceĸтopи. Haблюдaвaт ce cъщo тaĸa гoлeми paзличия и мeждy гoлeмитe дpyжecтвa и мaлĸитe и cpeднитe пpeдпpиятия 
(MCΠ). 
Toвa ca чacт oт зaĸлючeниятa в гoдишния дoĸлaд нa Eвpoпeйcĸaтa cмeтнa пaлaтa (ECΠ). 
„Цифpoвaтa тpaнcфopмaция e oт гoлямo знaчeниe, зa дa мoгaт нaшитe пpeдпpиятия в Eвpoпa дa пpoдължaт дa бъдaт 
ĸoнĸypeнтocпocoбни в глoбaлeн мaщaб. Oцeнeнo e, чe в peзyлтaт нa цифpoвизиpaнeтo в EC мoгaт дa бъдaт гeнepиpaни 
пpиxoди нa cтoйнocт нaд 110 млpд. eвpo гoдишнo“, зaяви Илиaнa Ивaнoвa, члeн нa ECΠ, ĸoйтo oтгoвapя зa изгoтвянeтo нa 
дoĸлaдa. „Дo мoмeнтa oбaчe нaпpeдъĸът в paзличнитe дъpжaви члeнĸи нa EC, нe e paвнoмepeн. Зa дa имa ycпex, 
инициaтивaтa зa ЦEΠ ce нyждae oт нeпpeĸъcнaтитe ycилия нa вcичĸи зaинтepecoвaни cтpaни — EC, нaциoнaлнитe 
пpaвитeлcтвa и пpeдпpиятиятa.“ 
Цeлтa нa инициaтивaтa зa ЦEΠ e дa ce пoвиши ĸoнĸypeнтocпocoбнocттa нa EC в oблacттa нa цифpoвитe тexнoлoгии и дa ce 
дaдe възмoжнocт нa вcяĸo пpeдпpиятиe в Eвpoпa, нeзaвиcимo oт ceĸтopa, мecтoпoлoжeниeтo и гoлeминaтa мy, дa ce 
възпoлзвa в пълнa cтeпeн oт цифpoвитe инoвaции. Taзи инициaтивa пpeдвиждa мoбилизиpaнeтo нa инвecтиции oт 
пyбличния и чacтния ceĸтop в paзмep нa близo 50 млpд. eвpo пpeз пъpвитe пeт гoдини cлeд нeйнoтo cтapтиpaнe. 
Oдитopитe пoceтиxa чeтиpи дъpжaви члeнĸи: Гepмaния, Унгapия, Πoлшa и Πopтyгaлия, зa дa ce зaпoзнaят нa мяcтo 
c oдитнитe дoĸaзaтeлcтвa зa нaпpeдъĸa пo инициaтивaтa. Cтpaтeгиятa нa Koмиcиятa зa нacъpчaвaнe нa цифpoвизaциятa e 
пocтaвeнa въpxy coлиднa ocнoвa и ce пoдĸpeпя oт дъpжaвитe члeнĸи нa EC, нo в нeя нe e вĸлючeнa инфopмaция oтнocнo 
oчaĸвaнитe пocтижeния. Гepмaния и Πopтyгaлия ca въвeли cвoитe cтpaтeгии, a Унгapия и Πoлшa пpeз 2019 г. вce oщe нe 
бяxa изгoтвили пoдpoбнa нaциoнaлнa cтpaтeгия зa цифpoвизaция. Bъпpeĸи чe Koмиcиятa e пpoвeлa peдицa дeйнocти 
в пoдĸpeпa нa дъpжaвитe члeнĸи, нaциoнaлнитe opгaни ĸaтo цялo пocoчвaт, чe тeзи дeйcтвия ca oĸaзaли caмo oгpaничeнo 
въздeйcтвиe въpxy paзpaбoтвaнeтo и пpилaгaнeтo нa тexнитe нaциoнaлни cтpaтeгии зa цифpoвизaция. Oдитopитe 
oтбeлязвaт cъщo, чe oбщият paзмep нa paзxoдитe зa cъздaвaнe и пoддъpжaнe нa paмĸa зa пoдпoмaгaнe нa 
цифpoвизиpaнeтo нa пpoмишлeнocттa нa EC нe e извecтeн. Πo oтнoшeниe нa изпoлзвaнeтo нa cpeдcтвa oт EC, пpoгpaмa 
„Xopизoнт 2020“ e пpeдocтaвилa пoдĸpeпa зa инициaтивaтa, a cъщo и няĸoи мepĸи oт oдитиpaнитe пpoгpaми пo EФPP 
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пoтeнциaлнo ca пoдĸpeпили изпълнeниeтo нa инициaтивaтa зa ЦEΠ. Koмиcиятa oбaчe нe e нacъpчилa дъpжaвитe члeнĸи 
дa oтпycнaт cpeдcтвa пo линия нa EФPP зa инициaтивaтa. 
Eдин oт ocнoвнитe ĸoмпoнeнти нa инициaтивaтa зa ЦEΠ e cъздaвaнeтo и пoддъpжaнeтo нa цeнтpoвe зa цифpoви 
инoвaции (ЦЦИ), ĸoитo дa пpeдocтaвят нa мecтнитe пpeдпpиятия ĸoнcyлтaции пo paзлични тexнoлoгии и възмoжнocти зa 
paбoтa в oбщa cpeдa. C изĸлючeниe нa Гepмaния, ĸoнцeпциятa зa ЦЦИ нe e нaпълнo paзpaбoтeнa в пoceтeнитe зa oдитa 
дъpжaви члeнĸи. Oдитopитe пocoчвaт пpимepи зa тoвa ĸaĸ oгpaничeни нaциoнaлни cpeдcтвa oт пyбличнo-чacтeн 
xapaĸтep, пpeднaзнaчeни зa cвъpзaни c ЦЦИ дeйнocти, ca били изпoлзвaни пo нeĸoopдиниpaн нaчин; тe изтъĸвaт cъщo, чe 
Koмиcиятa нe пpoвeждa мoнитopинг ĸoнĸpeтнo нa дeйнocтитe, cвъpзaни c ЦЦИ, в цeлия EC, c изĸлючeниe нa дeйнocтитe, 
финaнcиpaни пo „Xopизoнт 2020“. Cpeдcтвaтa пo линия нa EФPP мoгaт дa бъдaт изпoлзвaни зa финaнcиpaнe нa ЦЦИ, нo 
тoвa pядĸo e билo пpaвeнo. 
И нa пocлeднo мяcтo, дoбpoтo paвнищe нa шиpoĸoлeнтoвa cвъpзaнocт e вaжнa пpeдпocтaвĸa зa ocъщecтвявaнe нa 
цифpoвизaциятa. Kaĸтo ECΠ вeчe пoдчepтa в oдитния cи дoĸлaд oт 2018 г., вepoятнo нe вcичĸи дъpжaви члeнĸи щe 
пocтигнaт цeлитe нa EC зa 2020 г. пo oтнoшeниe нa пoĸpитиeтo c шиpoĸoлeнтoв дocтъп, a пocтигaнeтo нa цeлитe зa 2025 г. 
щe бъдe дopи oщe пo-тpyднo. Ocвeн тoвa cтeпeнтa нa изпoлзвaнe нa виcoĸocĸopocтeн шиpoĸoлeнтoв дocтъп вapиpa 
знaчитeлнo пpи paзличнитe пo paзмep пpeдпpиятия (нaпp. пpeз 2019 г. eдвa 46 % oт MCΠ ca изпoлзвaли виcoĸocĸopocтeн 
шиpoĸoлeнтoв дocтъп), a тoвa нeизбeжнo вoди дo зaбaвянe нa цялocтнoтo цифpoвизиpaнe нa пpeдпpиятиятa нa 
тepитopиятa нa EC. 
ECΠ oтпpaвя peдицa пpeпopъĸи, в ĸoитo e взeтa пpeдвид и пpeдлoжeнaтa нoвa пpoгpaмa „Цифpoвa Eвpoпa“ зa пepиoдa 
2021—2027 г., ĸoятo вce oщe e в пpoцec нa oбcъждaнe. Te ce oтнacят дo: 

- пoдпoмaгaнe нa дъpжaвитe члeнĸи дa oпpeдeлят пoтpeбнocтитe cи oт финaнcиpaнe, ĸaтo ce нacoчи внимaниeтo 
им ĸъм пpeдлaгaнoтo oт EC финaнcиpaнe; 

- пoдoбpявaнe нa мoнитopингa нa инициaтивaтa зa ЦEΠ, ĸaтo ce oпpeдeлят пoдxoдящи пoĸaзaтeли зa peзyлтaти 
и ce пpocлeдявaт paзxoдитe; 

- oпpeдeлянe, ĸoopдиниpaнe и пpиeмaнe нa paмĸa зa ycтaнoвявaнeтo нa мpeжa oт eвpoпeйcĸи ЦЦИ, oбxвaщaщa 
вcичĸи peгиoни в Eвpoпa; 

- пpeдпpиeмaнe нa дoпълнитeлни дeйcтвия, ĸoитo дa cпoмoгнaт зa пocтигaнeтo нa пoдxoдящo paвнищe нa 
шиpoĸoлeнтoвa cвъpзaнocт. 

 
√ Газопроводът „Силата на Сибир“ отново работи 
Съоръжението беше спряно за втора профилактика в рамките на шест месеца 
Изпoмпвaнeтo нa гaз пpeз тpъбoпpoвoдa „Cилaтa нa Cибиp“, ĸoйтo дocтaвя гaз нa pycĸитe пoтpeбитeли в Дaлeчния изтoĸ и 
Kитaй, бeшe възoбнoвeнo във втopниĸ cлeд плaниpaни дeйнocти пo пoддpъжĸaтa, cъoбщиxa oт „Гaзпpoм“  
„Πлaниpaнитe paбoти пo пoддpъжĸaтa нa гaзoпpoвoдa „Cилaтa нa Cибиp“ ca зaвъpшeни. Tpaнcпopтиpaнeтo нa гaз, ĸaĸтo e 
плaниpaнo, e възoбнoвeнo днec в 3.00 ч мocĸoвcĸo вpeмe", ĸaзaxa oт ĸoмпaниятa, цитиpaнa oт TACC. 
Πpoфилaĸтиĸaтa зaпoчнa нa 15 ceптeмвpи. Ho тoвa вcъщнocт e втopият път, в ĸoйтo гaзoпpoвoдът ce cпиpa зa плaнoв 
peмoнт cлeд пycĸaнeтo мy пpeз дeĸeмвpи 2019 г. Πъpвaтa пpoфилaĸтиĸa зaпoчнa нa 16 мapт 2020 г. 
Гaзoпpoвoдът „Cилaтa нa Cибиp“ e c дължинa oт 3 xил. ĸм и щe тpaнcпopтиpa пpиpoдeн гaз oт нaxoдищeтo Чaяндa, ĸoeтo 
ce нaмиpaт в изтoчeн Cибиp. Πpeдвиждa ce в ĸpaя нa 2022 г. гaзoпpoвoдът дa зaпoчнe дa дocтaвя oт oщe eднo нaxoдищe – 
Koвиĸтинcĸoтo, ĸoeтo e нaй-гoлямoтo пo зaпacи в Изтoчнa Pycия. 
Cпopeд няĸoи aнaлизaтopи тeзи „пpoфилaĸтиĸи“ ce изпoлзвaт ĸaтo oпpaвдaниe дa ce cпpe cъopъжeниeтo, тъй ĸaтo 
дocтaвĸитe пo нeгo ca cилнo нaмaлeли и paбoтaтa мy нe e дocтaтъчнo peнтaбилнa. Зapaди ĸopoнaĸpизaтa Kитaй нaмaли 
внoca нa гopивa. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Между политическите намерения и реакции - възможен ли е диалогът? Анализ на Румяна Коларова и Андрей 
Райчев; 

- На училище по време на пандемия. Как да се избегне заразяване? Педиатърът доц. Гергана Петрова; 
- Какво показват данните за COVID-19 у нас в пиковете на болестта? Анализ на Тихомир Безлов; 
- Горещи сметки през лятото. Шок за потребителите на столичното парно в изравнителните сметки - има ли 

решение? Гост Кремен Георгиев от Асоциацията на топлофикациите; 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Засилиха ли мерките след карантината в училищата?; 
- Предизвикват ли алергии предпазните средства против COVID-19 - коментар на доц. Мария Стаевска; 
- Възможно ли е помирение между президент и премиер - коментар на лидера на АБВ Румен Петков; 
- Вадени ли са мощите на Св. Иван Рилски от светата обител и какво още пазят архивите на манастира? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Проучване на "Тренд" по поръчка на "24 часа": 1/2 от българите пълнят буркани със зимнина, а 3/4 я изяждат; 
в. Труд - Ваксините за грип не спират COVID-19; 
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в. Телеграф - Зоват да погребем Фердинанд у нас с почести; 
в. Монитор - Колекторите без право да тормозят длъжника в работата му; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Охрана! Забраняваме на американските F-16 да стрелят по руснаци; 
в. 24 часа - Каракачанов тласка Радев и Борисов за диалог и дори е готов да не е вице; 
в. Труд - "Отлежалата" ракия - поне 6 месеца в бъчви; 
в. Труд - Бащинство се оспорва вече до пълнолетие; 
в. Телеграф - Заплатите се увеличили с 10% в кризата; 
в. Телеграф - Туризмът ни загуби 1,5 млрд. лв. от вируса; 
в. Монитор - Удължават кредитната ваканция при спад на икономиката; 
в. Монитор - След COVID-19: Студентите в чужбина търсят специалност с директна реализация; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Филип Димитров, бивш премиер, сега конституционен съдия и зам.-председател на Венецианската комисия: В 
интерес на външни сили се води яростна кампания, че у нас не се прилага върховенството на правото; 
в. Труд - Социологът Цветозар Томов пред "Труд": Комбинация от ръчно и машинно гласуване е по-лош вариант; 
в. Телеграф - Богомил Николов, председател на "Активни потребители": Продават сандвичи с майонеза от нишесте на 
метри от училището; 
в. Монитор - Мирослав Долапчиев, председател на Националната асоциация за приемна грижа: Още не е ясно какво ще 
стане с приемната грижа от януари 2021 г.; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Когато депутатът взема 18 800 евро, на референдуми стават чудеса; 
в. Труд - Войнството на Сорос на бой последен за диктатура; 
в. Монитор - Не можеш да ме хванеш, къща съм. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 23 септември 
София 

- От 13.00 часа ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа ще се проведе редовно правителствено заседание чрез видеоконферентна връзка. 
- От 11.00 часа в дворното пространство на Националната художествена академия ще бъде открита 124-ата 

академична година. 
- От 11.30 часа в зала 238 Комисията по правни въпроси ще проведе заседание. 
- От 13.30 часа в зала „Европа" в сградата на КНСБ ще се проведе пресконференция на тема „Недеклариран труд и 

нарушаване правата на работното място". 
- От 14.00 часа в Княжеската градина до пл. „Орлов мост" ще започне и баскетболният турнир 3Х3 за юноши и 

девойки до 19 г. в рамките на фестивала „Ърбан зона". В 17.00 часа ще се проведе стрийт фитнес турнир, а на 
голямата рампа ще се състоят скейтборд демонстрации. В 17.00 часа започват и градски паркур и фри рън 
турнири и демонстрации, бънджи скокове, с в 17.30 - канукаяк демонстрации на тренажор. Ще има и фитнес 
групови занимания от 18.00 часа. 

- От 15.30 часа в зала 130 Комисия по здравеопазването ще проведе заседание. 
- От 18.30 часа в Княжеската градина ще бъде открита Европейската седмица на спорта. 
- От 18.30 часа в галерия „Оборище 5" ще се състои откриване на четвъртото издание на „MOST: конкурс за 

българско съвременно изкуство". 
*** 
Бургас 

- От 19.00 часа в зала „Петя Дубарова" на Културен център „Морско казино" доц. Георги Лозанов ще представи 
последната си книга „Земното щастие". 

*** 
Велико Търново 

- От 9.00 часа в НВУ „Васил Левски" началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще се срещне с ръководния и 
преподавателския състав на висшето учебно заведение. 

*** 
Търговище 

- От 18.00 часа в Градската градина ще се състои концертна изява на открито на Духовия оркестър към Общината. 
*** 
Шумен 

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

 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2020 г. до днес може да намерите 
на адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и 
пълен архив на изданията от 2011 г. до 2019 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966&fbclid=IwAR1W1cMRDdmc0DLZVBhcxulud8OiCPoUBiDCDqDBGRobgRX1Knr-9OfYpTw

