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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
БНР 
 
√ АИКБ: Несправедливият коефициент на редукция на "първата" пенсия и липсата на уреждане на фазата на 
изплащане на "втората" пенсия са проблемите за решаване в пенсионната система днес, а не преизчисляването им 
КНСБ настоява за спешна среща между правителството, синдикатите и работодателите във връзка с тиражираните в 
публичното пространство намерения за промени в размерите на пенсиите. 
Социалният министър Деница Сачева преди дни обяви, че в управляващата коалиция се обсъждат поне три варианта за 
преизчисляване на пенсиите.  
КНСБ е против преизчисляването, заяви за „Хоризонт“ националният секретар на синдиката Ася Гонева: 
„Увеличението на пенсиите трябва да става на база на приноса на осигурените лица, продължителността на 
осигуряването и размера на осигурителния доход, върху който те се осигуряват. Терминът „преизчисление“ е нещо 
изключително непрофесионално от наша гледна точка. Колко пъти в живота на един пенсионер може да се определя 
наново неговата пенсия“. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев също е категоричен, че въпросът с 
преизчисляването на пенсиите трябва да бъде обсъден в Тристранния съвет. 
"Последното такова упражнение с преизчисляване на пенсии беше в навечерието на криза - през 2008-2009 г. Това е 
някакво дежа вю - предизборно да се преизчисляват, т.е. да се увеличават пенсии", коментира Велев. 
От КНСБ предлагат за обсъждане минималната пенсия догодина да бъде 45 процента от минималната заплата или 292,50 
лева. 
Репортаж на Мария Костова в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл. 
 
Manager.bg 
 
√ Синдикатите и бизнесът искат среща с правителството за промените в пенсиите  
Представители на синдикатите и на работодателските организации обявиха, че настояват промените в пенсиите да бъдат 
обсъдени на Тристранния съвет, предаде БНР. Това идва като реакция, след като социалният министър Деница Сачева 
преди дни обяви, че в управляващата коалиция се обсъждат три варианта за преизчисляване на пенсиите. 
КНСБ е против преизчисляването, заяви националният секретар на синдиката Ася Гонева. Според нея увеличението на 
пенсиите трябва да става на база на приноса на осигурените лица, продължителността на осигуряването и размера на 
осигурителния доход, върху който те се осигуряват. „Терминът „преизчисление“ е нещо изключително непрофесионално 
от наша гледна точка. Колко пъти в живота на един пенсионер може да се определя наново неговата пенсия“, коментира 
тя. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев също е категоричен, че въпросът с 
преизчисляването на пенсиите трябва да бъде обсъден в Тристранния съвет. 
"Последното такова упражнение с преизчисляване на пенсии беше в навечерието на криза - през 2008-2009 г. Това е 
някакво дежа вю - предизборно да се преизчисляват, т.е. да се увеличават пенсии", коментира Велев. 
От КНСБ предлагат за обсъждане минималната пенсия догодина да бъде 45 процента от минималната заплата или 292,50 
лева. 
 
Cross.bg 
 
√ КНСБ иска спешна среща с правителството заради промените в пенсиите  
КНСБ настоява за спешна среща между правителството, синдикатите и работодателите във връзка с тиражираните в 
публичното пространство намерения за промени в размерите на пенсиите. 
Социалният министър Деница Сачева преди дни обяви, че в управляващата коалиция се обсъждат поне три варианта за 
преизчисляване на пенсиите. 
КНСБ е против преизчисляването, заяви за „Хоризонт" националният секретар на синдиката Ася Гонева: 
„Увеличението на пенсиите трябва да става на база на приноса на осигурените лица, продължителността на 
осигуряването и размера на осигурителния доход, върху който те се осигуряват. Терминът „преизчисление" е нещо 

https://bnr.bg/horizont/post/101342676/denica-sacheva
https://bnr.bg/post/101344044/knsb-iska-speshna-sreshta-s-pravitelstvoto-zaradi-promenite-v-pensiite?fbclid=IwAR1ROzM2chd4vv1YdbPFn0QbQzIpLT2kdZwquNDRXPlZ3-CTWrF2QjuU5mk
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изключително непрофесионално от наша гледна точка. Колко пъти в живота на един пенсионер може да се определя 
наново неговата пенсия". 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев също е категоричен, че въпросът с 
преизчисляването на пенсиите трябва да бъде обсъден в Тристранния съвет. 
"Последното такова упражнение с преизчисляване на пенсии беше в навечерието на криза - през 2008-2009 г. Това е 
някакво дежа вю - предизборно да се преизчисляват, т.е. да се увеличават пенсии", коментира Велев. 
От КНСБ предлагат за обсъждане минималната пенсия догодина да бъде 45 процента от минималната заплата или 292,50 
лева. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Д-р Ангелова: Малкият и средният бизнес се нуждаят от финансови омбудсмани  
Д-р Милена Ангелова, заместник-председател на Европейския икономически и социален комитет, Бизнес старт, 
23.09.2020 
Действията на Европейския икономически и социален комитет по отношение на Стратегията за малките и средни 
предприятия в Европейския съюз са стъпка в правилната посока, но има вероятност да възникнат проблеми, тъй като 
прилагането им зависи от съществуващи вече държавни инфраструктури, които не винаги имат аналог с малкия и среден 
бизнес. За да бъде постигнато по-ефикасно представителство на този сектор, е нужна мрежа от финансови омбудсмани, 
която да играе ролята на свързващо звено между бизнеса и админстрацията. Това заяви д-р Милена Ангелова, 
заместник-председател на Европейския икономически и социален комитет, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо 
Николов. 
"Лихвените равнища и условията по кредитиране са прерогативи на банковите институции и за едно малко или средно 
предприятие би било много трудно да се ориентира в морето от информация. Затова, ако бъде създадена мрежа от 
финансови омбудсмани, които да оказват съдействие, да помагат за разрешаването на определелни казуси и да играят 
ролята на свързващо звено между МСП, банковите и държавни институции, достъпът до финансиране ще в пъти по-
ефикасен и облекчен". 
По отношение на другите алтернативни източници за набиране на капитал за МСП, като например фондовата борса, д-р 
Милена Ангелова поясни, че от Европейския икономически и социален комитет настояват за промотиране достъпа до 
капиталови пазари за МСП, като "в България са налице не малко на брой добри практики за насърчавне на дялово 
финансиране и листване". 
"Същестуват някои неща, които нас ни притесняват по отношение на финансирането. Новата комисия заяви, че то няма 
да върви приоритетно към фирмите въз основа на техния размер, а през 14 индустриални екосистеми, които са част от 
Индустриалната стратегия, публикувана през март. Така и не ставаа ясно как са структурирани тези екосистеми, как са те 
идентифицирани и по какъв начин гласът на МСП ще бъдат чут". 
Д-р Милена Ангелова изказа допълнително притеснение относно дефиницията за МСП, която не се променя, съгласно 
новата стратегия, въпреки ясния сигнал от консултациите, които бяха проведени в тази насока. 
"Праговете остават такива, каквито са били закрепени от 1998 г. насам, въпреки че има по-нови директиви, като 
например тази за одитите. Това, за което като страна членка можем да се преборим, е да поискаме прилагането на два 
от трите критерия в стратегията - вместо брой персонал, балансово число и търговски оборот.  
По думите на д-р Милена Ангелова новата стратегия в сегашния ѝ вид и трите критерия не отразяват различията между 
отделните подгрупи като микро и малки предприятия; семейни компании; бизнеси, генериращи добавена стойност; 
занаятчии; и фирми в отдалечени райони.   
Целия разговор вижте във видеото. 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Investor.bg 
 
√ Паричното предлагане в България нараства с 9,1% през август 
Депозитите в банковата система през миналия месец достигат 88,847 млрд. лева, а заемите - 63,580 млрд. лева, 
отчете БНБ 
Паричното предлагане в България през август се увеличава на годишна база с 9,1%. Това става ясно от паричната 
статистика на Българската народна банка (БНБ). 
За сравнение, годишното нарастване през юли беше 8,7%, през юни - 9,5%, през май - 9,9%, през април - 8,1%, през март - 
8,1%, през февруари – 7,8%, а през януари – 8,3%. В края на миналата година паричното предлагане отбеляза 9,9% 
годишен ръст, през ноември – 9,3%, а през октомври – 8,5%, отчитат в централната банка. 
За един месец „широките пари" (паричният агрегат М3) достигат 107,442 млрд. лв. при 106,074 млрд. лв. към юли 2020 г. 

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/82562-d-r-angelova-malkiyat-i-sreden-biznes-se-nuzhdae-ot-finansovi-ombudsmani?fbclid=IwAR3BMIsK6NIVjj-wji7IhlM9NaGU-I1o6UCUMiaTLdRQBWfRxsE5r3haShg
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Най-бързоликвидният им компонент – т. нар. „тесни пари“ (М1), който включва парите извън банките и безсрочните 
депозити на фирми и разплащателни влогове на домакинствата, през миналия месец се увеличава с 33,7% на годишна 
база (33,2% годишен ръст през юли 2020 г.). 
Според прогнозните данни на Министерство на финансите брутният вътрешен продукт за тази година трябва да достигне 
126,7 млрд. лева. 
 

 
 
В края на август депозитите на неправителствения сектор са 88,847 млрд. лв. (80% от БВП), като годишното им 
увеличение е 8,9% (8,4% годишно повишение през юли 2020 година). 
Спестяванията на бизнеса са 27,547 млрд. лв. (24,8% от БВП) в края на август. В сравнение с година по-рано те се 
увеличават с 12,2% (10% годишно повишение през юли). 
Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 5,2% на годишна база през август (8,9% годишно повишение през 
юли) и в края на месеца достигат 3,547 млрд. лв. 
Спестяванията на домакинствата и фирмите, които ги обслужват, са 57,753 млрд. лв. в края на август. Те растат на 
годишна база със 7,6% (7,7% годишен ръст през юли 2020 година). 
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В централната банка отчитат, че нетните вътрешни активи в края на август са 66,093 млрд. лв. За една година те се 
увеличават с 8% (11,3% годишно повишение през юли 2020 година). Към 31 август основният им компонент – вътрешният 
кредит, възлиза на 66,862 млрд. лв. при годишен ръст от 10,6% (13,3% годишно увеличение през юли). 
През август 2020 г. вземанията от неправителствения сектор растат с 6,5%, като достигат 65,550 млрд. лв. (6,4% годишно 
увеличение през юли). 
В БНБ изчисляват, че в края на август г. заемите за неправителствения сектор са 63,580 млрд. лв., след като през юли бяха 
63,479 млрд. лв. В края на миналия месец те се увеличават на годишна база с 6,1% (при 6% годишно повишение през 
юли). 
Изменението в размера на кредитите за сектора е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-
финансови институции (Други ПФИ), чийто обем за последните дванадесет месеца е 539 млн. лева. На годишна база 
продадените кредити от Други ПФИ са 539 млн. лв. (в т. ч. 2,3 млн. лв. през август) като за последните дванадесет месеца 
няма обратно изкупени кредити. 
За една година заемите за фирмите нарастват с 2,2% (1,8% годишно повишение през юли 2020 г.) и в края на август 
достигат 34,313 млрд. лв.  
Кредитите за домакинствата в края на август са 24,934 млрд. лв. и в сравнение с година по-рано се увеличават със 7,4% 
(7,7% годишно повишение през юли). 
В края на август жилищните заеми са 11,515 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 12,3% (12,7% годишно увеличение 
през юли), се вижда още от паричната статистика на централната банка. 
Потребителските кредити възлизат на 11,725 млрд. лв. и се увеличават с 6,2% спрямо август 2019 г. (6,7% годишно 
повишение през юли 2020 година). 
На годишна база другите заеми намаляват с 24,4% (25,6% годишно понижение през юли 2020 г.), като достигат 444,1 млн. 
лева. 
Кредитите, предоставени на финансови предприятия, в края на август са 4,333 млрд. лв. В сравнение с година по-рано те 
се увеличават с 38,2% (след 40,3% годишно повишение през юли). 
 

 
 
Нетните чуждестранни активи в края на миналия месец са 64,212 млрд. лв. при 63,444 млрд. лв. в края на юли. Те 
нарастват с 9% в сравнение с август 2019 г. (5,7% годишно повишение през юли). 
През август чуждестранните активи се увеличават със 7,6% (4,5% годишен ръст през юли 2020 г.), като достигат 73,566 
млрд. лева. 
Чуждестранните пасиви са 9,355 млрд. лв. и на годишна база намаляват с 1,4% (2,9% годишно понижение през юли 2020 
година). 
 
√ Борисов: Строежът на „Балкански поток“ е на финала 
По трасето на проекта е положен и оптичен кабел, който ще свърже Европа и Азия през България и Турция и ще 
осигурява високоскоростен интернет, изтъкна премиерът  
Изграждането на газопровода „Балкански поток“ се намира в своя финален етап, заяви премиерът Бойко Борисов по 
време на въздушна инспекция с хеликоптер на строителната дейност, съобщава БНР. 
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По време на обиколката Борисов беше придружен от заместник-министъра по корпоративно управление в 
Министерството на петрола на Саудитска Арабия Аабед Абдулах Алсаадун, както и от представители на компанията-
изпълнител „Аркад“, министъра на енергетиката Теменужка Петкова и изпълнителния директор на българското 
държавно енергийно дружество „Булгартрансгаз" ЕАД Владимир Малинов.  
Тръбите вече са положени  по близо 480-километровото трасе, над 1400 строителни машини  и над 2500 работници от 
различни страни са ангажирани в момента в мащабния строеж, който Борисов определи като интернационален. 
Пред саудитския гост премиерът отбеляза, че с „Балкански поток“ България се превръща в регионален стратегически 
газоразпределителен център и гарантира диверсификация на газовите доставки. 
От своя страна саудитският заместник-министър декларира, че правителството му ще продължи да оказва пълна 
подкрепа на консорциума „Аркад“, който е основен изпълнител на „Балкански поток“, а крал Салман ибн Абдулазиз ал 
Сауд  лично следи проекта и "оказва голям натиск". 
„Принц Мохамед бин Салман ни оказва голям натиск и гледа изпълнението на ежедневна база, за да подкрепи 
саудитската компания която го изгражда. Искам да ви уверя, че това е наше задължение, не само на компанията, но и на 
саудитското правителство да реализираме този проект качествено и в срок", посочи Алсаадун. 
По цялото трасе на строящия се газопровод „Балкански поток“ е положен и оптичен кабел, който ще свърже Европа и 
Азия през България и Турция и ще осигурява високоскоростен интернет. Това обяви Бойко Борисов пред саудитския 
заместник-министър по петрола. 
След инспекцията по въздух, огледът с гостите от Саудитска Арабия продължи по суша, при компресорната станция 
„Лозенец". Сред гостите бе и собственикът на консорциума „Аркад“, строител на обекта "Балкански поток". Премиерът 
обяви, че остава да се заварят само 1 километър от тръбите.  
„То си е 100% българска собственост. А и затова го кръстихме „Балкански поток“, за да е вързано с балканския ни хъб, 
газов хъб „Балкан", а и за да действа на територията реверсивно, във всички посоки на целите Балкани.  И понеже няма 
какво да измислят друго да излъжат, накрая казаха, че „Аркад“, не е на Саудитска Арабия, а е на руска компания", 
изтъкна Борисов. 
 
√ С още 2,203 млн. лева ще се финансират научни изследвания 
С парите ще изплатят и одобрени проекти от миналата година, реши правителството  
Министерският съвет одобри над 2,203 млн. лева до края на тази година за финансиране на планираните дейности по 
Националната научна програма (ННП) „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ (ВИХРЕН), 
съобщи правителственият пресцентър. 
Целта на ННП „ВИХРЕН“ е да подпомогне качеството на човешките ресурси за провеждане на научни изследвания в 
България на най-високо ниво, както и осъществяването на трайна положителна промяна на институционалната култура за 
подкрепа на научните изследвания. 
С парите ще бъдат изплатени средствата за втората година от изпълнението на одобрените за финансиране през 2019 г. 
проекти. 
Investor.bg припомня, че програмата, която се изпълнява от Фонд „Научни изследвания“, се наблюдава и координира от 
Министерство на образованието и науката. Срокът на изпълнение е седем години. Тя е одобрена през 2018 г. и започна 
през миналата година. 
Бюджетът за първата година беше 1,5 млн. лева, като е предвидено да нараства до 2,3 млн. лева всяка следваща година. 
През 2019 г. бяха финансирани десет проектни предложения с петгодишен период на изпълнение. 
 
БНТ 
 
√ НС прие всеки извънреден труд на полицаите да се компенсира  
Депутатите приеха на второ четене промени в закона за МВР, които предвиждат всеки положен извънреден труд от 
полицаите да се компенсира. 
Промените предвиждат всеки труд, положен извън установеното редовно работно време до 70 часа на тримесечен 
период и 280 часа годишно, да се отчита като извънреден и ще се компенсира с парично възнаграждение. 
 
√ Директорът на Българо-американската кредитна банка: Процентът на лошите кредити остава около 8  
Намираме се в много ранна фаза на оценяване на последствията от COVID кризата. Контролът върху качеството на 
кредита е основното, върху което се фокусират банките. Това каза в "Бизнес.БГ" главният изпълнителен директор на 
Българо-американската кредитна банка Илиан Георгиев. По думите му процентът на лошите кредити не се е вдигнал 
много. 
Илиан Георгиев: Процентът остава някъде около 8%, той беше толкова и в края на първото тримесечие. 
Според Георгиев банките имат готовност за евентуално влошаване на процента лоши кредити. Изрази надежда, че 
икономиката ще успее да се възстанови. 
От финансова гледна точка той оцени като правилен момента за нов държавен дълг, тъй като се намираме в ситуация на 
безпрецедентно ниски лихви. 
Илиан Георгиев: "Мисля, че Министерството на финансите балансира и след като направи няколко пласирания на 
вътрешен дълг, отиде с тази по-голяма емисия, която определено може да се пласира навън, поради своя мащаб и 
направи една добра сделка, чисто финансово". 
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√ Еврокомисарят по вътрешни работи пред БНТ: ЕК е готова да подкрепи България с финансиране и експертиза за 
мигрантите  
Европейската комисия представи дългоочакваните си нови правила за миграцията и убежището, с които се надява да 
намери трайно решение на проблемите с идващите в Европа мигранти. Целта е държавите-членки солидарно да 
споделят отговорността за мигрантите в ЕС, но приносът на всяка страна ще се определя по-гъвкаво. 
Европейската комисия е готова да подкрепи България и с финансиране, и с експертиза, ако е необходимо, заяви 
специално за БНТ еврокомисарят по вътрешни работи Илва Йохансон. 
Отпада Дъблинското споразумение, няма да се прилага и квотното разпределение на мигранти сред държавите-членки. 
Това беше въпрос, който предизвикваше най-голямото разединение сред държавите в ЕС. Вместо това, както казаха от 
ЕК, те представят един интелигентен и гъвкав план. Всички хора, които искат да влязат в ЕС, всички кандидати за 
убежище ще бъдат проверявани и ще бъде извършван скрининг още на външните граници много по-бързо и по много 
по-бързи процедури ще бъде определяно дали те имат право да останат в ЕС или не. Тези, които имат право да останат, 
ще бъдат пренасочени към държави от ЕС, но държавите не са длъжни да ги приемат. Въпреки тези държави, които не 
искат да приемат бежанци, ще могат по друг начин да показват своята солидарност, като например спонсорират 
връщането на онези, които нямат право да остават в ЕС. 
"Предложението на Комисията се основава на различните географски особености, възможности и избори на страните-
членки, но също взема предвид това, че натискът по границите е различен. Резултатът е нов баланс между отговорност и 
солидарност. Въпросът не е дали страните-членки трябва да проявят солидарност и да дадат своя принос, а как да го 
направят. Мориа е ярък пример за това, че трябва да намерим трайни решения за миграцията. И всички заедно трябва да 
се включим", заяви Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия. 
Отговорността на държавите, които са външни граници на ЕС, остава голяма, в този смисъл и ролята на България също ще 
бъде голяма. Комисарят по вътрешните работи Илва Йохансон потвърди това и пред БНТ. 
"Тази седмица имах възможност да обсъдя новите правила за миграцията с вътрешния ви министър Христо Терзийски. 
Външните граници са много важни, защото ние предлагаме нова процедура за скрийнинг именно по външните граници. 
В България вече действат гранични процедури и те ще са част от новото предложение. Европейската комисия е готова да 
подкрепи България и с финансиране, и с експертиза, ако е необходимо. Но първо предстои решение в Съвета за 
бюджета, вероятно ще има съкращения за миграцията, бюджетът не е финализиран и нека видим какво ще стане", каза 
Илва Йохансон, комисар по вътрешни работи. 
Последната дума ще бъде на държавите-членки на Европейския парламент, предложението на ЕК тепърва ще се 
обсъжда в другите две институции. 
 
√ Румъния преди местните избори - какви са нагласите  
На 27 септември в Румъния ще се проведе местен вот за избор на 300 кметове, 41 председатели на окръжни съвети, над 
13 000 членове на окръжни съвети и 40 000 членове на местни съвети. Един от най-важните избори е този за кмет на 
столицата Букурещ. 
В Букурещ не се усеща особено предизборната атмосфера, макар че кампанията започна в края на август. Също като нас, 
повечето румънци искат промени и са критично настроени. 
Румънското общество също залага на младите хора за бъдещето на страната. Йоана Абъсяка е само на 25 години, но е 
активна политически - вицепрезидент на младежката организация на либералния Съюз "Спасете Румъния". 
Йоана Абъсяка - вицепрезидент на младежката организация на Съюз "Спасете Румъния": Младите румънци искат 
промени. Специално в Букурещ има два големи проблема. Единият е с паркирането - няма места. Нужни са нови 
пространства. А другият - замърсяването. Младите румънци искат зелена Румъния. Надявам се те да са активни и на тези 
избори, както бе на последните два вота. 
Сабин Драгулин е преподавател в университета "Петре Андрей" в Яш. Според него главните цели на тези местни избори 
са... отвъд тях. 
Сабин Драгулин, политолог: Тези избори са важни, защото през 2016 г. Социалдемократическата партия, която 
управляваше до миналата година, успя да получи две трети от кметските места. Със своята мрежа от влияние на местно 
ниво тя може да влияе и на национално ниво. Залогът на тези избори е дали тази мрежа и това влияние ще бъдат 
съхранени. Това е важно, защото само след три месеца са парламентарните избори. Това е истинската битка за властта в 
Румъния. Има още нещо важно. Дали социалдемократическата партия ще остане голяма партия, или ще се свие до 
формация от средно значение в румънската политика. 
Румънските социалдемократи имат голямо влияние във властта - те са нещо като смес от ГЕРБ и БСП в България. 
Управляващата Румъния националлиберална партия пък е член на Европейската народна партия - в която членува ГЕРБ. 
Д-р Мария Чернат е преподавател по комуникации и връзки с обществеността в университета "Титу Майореску" и в 
Националната школа по политически и административни науки. 
Д-р Мария Чернат: Тези избори са сблъсък на различни десни течения. От една страна имаме партия като национално-
либералната, която е консервативна. От друга - имаме партията Съюз "Спасете Румъния", която се съюзи с партията 
"Плюс" - член на семейството на европейските либерали. От трета страна е социалдемократическата партия, която се 
обявява за лява, но и в икономически, и в културен план поддържа десни политики. Например в културен план тя 
поддържаше референдум, чрез който да дефинира семейството само като съюз между мъж и жена, отхвърляйки 
алтернативите. В икономически план пък чрез бившия си финансов министър поиска да се елиминира минималната 
работна заплата - при положение, че 60% от румънците работят на минимална заплата. 
Компроматните войни и ударите под кръста не са чужди и тук. 
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Д-р Мария Чернат: Имаше един интересен скандал. Млади активисти на консервативната социалдемократическа партия 
се облякоха като хомосексуалисти - според крайните представи за тях - като изписаха върху тях името на младата 
либерална партия Съюз "Спасете Румъния". Те преминаха през букурещкия квартал "Волунтари", в който кметът е от 
социалдемократическата партия. Разбира се, повечето жители реагираха остро. Ето това е компромат и подигравка. 
Най-важна в местните избори е надпреварата за Букурещ. Любопитен момент е, че бившият кмет на столицата и бивш 
президент на страната Траян Бъсеску, който сега е евродепутат, се включва в борбата за кметското място с основаната от 
него партия "Народно движение", която ще се яви самостоятелно. 
Основните очаквания на румънците от предстоящите местни избори са като тези на българите - благоустройство, 
екология, по-добър живот... Местните избори тук обаче имат една особеност. Те ще бъдат и подготовка за предстоящите 
парламентарни избори през декември. И не е чудно именно тази особеност да надделее в предстоящите политически 
борби. 
 
БНР 
 
√ Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за съдебната власт  
С 15 на 7 гласа парламентарната правна комисия отхвърли ветото на президента Румен Радев върху последните промени 
в Закона за съдебната власт. 
В подкрепа на възраженията на държавния глава срещу т. нар. "кариерни бонуси" за членовете на Висшия съдебен съвет 
гласуваха само от БСП. 
Дебатът се водеше основно между вносителя на промените Хамид Хамид от ДПС и президентския секретар по правните 
въпроси Емилия Друмева. Спорът беше около думата "може", която смекчава досегашното безалтернативно задължение 
на Висшия съдебен съвет - след края на мандата им, да преназначава бившите съдебни кадровици в по-горна съдебна 
инстанция и как това рефлектира върху независимостта на магистратите: 
"Автоматичното кариерно израстване е намеса. Премахвайки това автоматично израстване, автоматичен кариерен бонус, 
прехвърлянето на решаването на този въпрос в ръцете на самата съдебна власт, ние вече преодоляваме този проблем", 
коментира Хамид Хамид. 
"Какво означава може? Щом може, значи реализацията на тази възможност е въпрос на решение на мнозинство във ВСС, 
различно от общия ред", посочи от своя страна г-жа Друмева. 
„По този начин се създава предпоставка хората във ВСС да премълчават определени неща и да не бъдат особено 
критични, за да не ядосат колегите си, от които ще зависи след това кариерното им развитие“, заяви на свой ред Крум 
Зарков от БСП. 
Почти без дебати и без нито един глас против парламентарната правна комисия откри за втори път процедурата за избор 
на председател на Централната избирателна комисия. Първата процедура за наследник на подалата оставка Стефка 
Стоева се провали заради липса на кандидати. 
 
√ Румен Радев и Херо Мустафа са гости на международна летателна тренировка 
Президентът Румен Радев, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и американският посланик Херо Мустафа ще 
бъдат част от официалните гости по време на Медийния ден за международната летателна тренировка "Тракийска 
пепелянка 2020" в авиобаза Граф Игнатиево.  
Гостите на базата ще бъдат запознати с целите и задачите на съвместната летателна тренировка, след което ще могат да 
наблюдават и елементи от нея.   
"Тракийска пепелянка 2020" се провежда в периода от 14-ти до 25-ти септември. Ръководител от българска страна е 
командирът на авиобаза Граф Игнатиево бригаден генерал Димитър Петров.  
В летателната тренировка участват 11 типа различна авиационна техника от България, Кралските канадски 
военновъздушни сили, Гърция, Румъния и Съединените щати, които оперират от седем различни военни летища. 
Цялостната координация и управление на полетите се осъществява от нашата страна съвместно с представители на 
партньорите. В действията са включени и три типа зенитно-ракетни комплекси от състава на Българската армия. 
 
√ Правителството намали вече платените и дължимите концесионни такси за морските плажове 
Правителството намали вече платените и дължимите концесионни такси по договорите за морските плажове за тази 
година. 
Решението е в отговор на въведеното задължение на концесионерите да предоставят чадъри и шезлонги на цени, 
намалени с не по-малко от 50 на сто спрямо тези през сезон 2019-а година. 
Отстъпката е за да могат концесионерите да организират задължителните дейности по водно спасяване, медицинско 
обслужване и сериозно завишените мерки за санитарно-хигиенно поддържане на плажните ивици в условията на 
пандемията от коронавируса.  
 
√ Ще насърчават по-малките компании да прилагат практики на многообразие 
България е приета в Европейската платформа за насърчаване на многообразието. 10 компании са учредители на Хартата 
на многообразието у нас. 
Има ли разнообразие в българската трудова среда? 
„Преди да стартира тази инициатива, ние направихме проучване сред българските компании относно нагласите към 
многообразието, практики в многообразието, които се прилагат. И срещнахме един дефицит на непознаване на темата за 

https://bnr.bg/horizont/post/101340958
https://bnr.bg/horizont/post/101340958
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многообразието, не толкова на дефицит от гледна точка на липса на толерантност. Това ни стимулира да подготвим този 
документ – Българската харта за многообразие и да ангажираме водещи български компании – учредителки на хартата, 
които да подпишат документа и оттук нататък чрез него да се опитаме да повишим  информираността в България и да 
насърчим и по-малките компании към прилагането на тази концепция“, обясни пред БНР Димитър Марков от Центъра за 
изследване на демокрацията. 
Концепцията за многообразието идва от държави с големи мигрантски общности и традиции в интеграцията на хора с 
увреждания и етнически малцинства. От друга страна, колкото по-голяма и интернационална е една компания, при нея 
това се превръща в остра необходимост, тъй като персоналът е изключително многообразен, подчерта Димитър 
Марков.   
Чрез популяризирането на добри практики и иновативни механизми ще се търси начин идеята за многообразието да си 
пробие път в различни компании и бизнеси, изтъкна Марков. 
„Това са неща, които не са трудни за постигане, не са скъпи и са атрактивни, но по-малките компании не знаят за тях. 
Обмисляме също така насърчаване на многообразието чрез учредяване на награда за многообразие, годишна, която да 
събере компании, които имат добри инициативи.“ 
 
√ ООН и Великобритания ще председателстват климатична среща през декември 
ООН и Великобритания ще председателстват глобална среща за климата на 12 декември, когато е петата годишнина от 
Парижкото споразумение, обявиха от световната организация. 
Светът не се справя с поставената цел да ограничи покачването на температурите до градус и половина по целзий до 
края на века, което според учените е ключово, за да се избегне по нататъшно глобално затопляне. "Затова генералният 
секретар Антонио Гутериш и британският премиер Борис Джонсън ще ръководят срещата", се казва в изявление на ООН. 
Двамата трябва да говорят и на кръгла маса по въпросите на климата, организирана от Гутериш, по-късно днес. 
 
√ МОТ регистрира спад в доходите при наемния труд 
Международната организация на труда към ООН предупреди днес, че коронавирусната пандемия е довела до огромен 
спад на доходите на хората на наемния труд, предава Ройтерс. Според организацията нараснало е неравенството между 
богатите страни, инжектирали държавни пари в икономиките си, и бедните, които не могат да си го позволят. 
„Точният баланс между поредицата от здравни, икономически и социални мерки продължава да е от първостепенна 
важност. Преждевременното отхлабване на здравните мерки поражда риск от удължаване на пандемията, което 
влошава ефекта от пазара на труда. Също така подкрепата за запазване на работни места ще трябва да продължи и през 
следващата година“, настоява генералният директор на Международната организация на труда Гай Райдър. 
В доклад на организацията за последиците от пандемията върху трудовия свят се казва, че през първите девет месеца на 
2020 година глобалните доходи от труд са намалели с 3,5 трилиона долара или с близо 11 процента на годишна основа.  
 
 
В. Дума 
 
√ Фирмите няма да губят компенсациите за вируса при запори  
Компаниите, които получават европейско финансиране за свързани с коронавируса мерки, няма да загубят част от парите 
заради висящи задължения към НАП и Агенция "Митници". В момента всички публични възложители, които имат 
договори за над 30 000 лв., са длъжни да информират данъчни и митници за такива договори и за предстоящи плащания 
по тях. Плащането се извършва след проверка в двете агенции за липса на неплатени задължения над 100 лв., а при 
наличие на такива парите могат да се изплатят след прихващане на съответната запорирана сума.  
Този контрол върху възложителите бе въведен през 2018 г., за да гарантира максимално събирането на публичните 
задължения на фирмите със сключени договори с държавата. Вчера правителството е решило от този механизъм да 
бъдат изключени всички суми, които се предоставят целево от ЕС за финансиране на мерки за справяне с коронавируса. 
При някои компании сумите надхвърлят 30 000 лв. и прилагането на специалния ред на прихващане на евентуални 
задължения ще ги лиши от ликвидност. Това би обезмислило и самите мерки за подкрепа, съобщават от кабинета.  
Решението ще засегне прилаганата схема за подпомагане на най-засегнатите сектори като транспорт, туризъм, 
ресторантьорство, за които бяха въведени допълнителни компенсации по 290 лв. със средства от Оперативната програма 
"Развитие на човешките ресурси". Възможно е решението да засегне и общата схема за компенсиране на работодателите 
60/40, по която правителството реши да търси заемно финансиране от европейския механизъм Sure в размер на 1 млрд. 
лв. Заемът бе одобрен от ЕК в края на август.  
 
√ МВнР обяви за персона нон грата двама руски дипломати  
Двама руски дипломати са обвинени в шпионаж и българското външно министерство ги обяви за персона нон грата. 
Руското посолство бе уведомено с нота. Двамата дипломати имат 72 часа да напуснат страната. 
По-рано през деня в МВнР бе получено писмо от Прокуратурата на Република България с постановление за спиране на 
досъдебно производство спрямо двамата дипломати, които са събирали информация, представляваща държавна тайна, 
с цел издаването ѝ на чужда държава или чужда организация – престъпление по чл. 104, ал. 1 от НК. 
Досъдебното производство срещу руските граждани е спряно, тъй като те се ползват с дипломатически имунитет. 
В рамките на своята компетентност МВнР на Република България предприе необходимите действия съгласно Виенската 
конвенция за дипломатическите отношения. 
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Решението на българските власти да изгонят руски дипломати няма да остане без отговор, то също така уронва 
отношенията между двете страни, бе отговорът на руската държава. 
"Демаршът на София за изгонване на дипломати на Руската федерация, разбира се, няма да остане без симетричен 
отговор от руска страна. Остава да съжаляваме, че по този начин се нанася съществена вреда на руско-българските 
отношения", каза пред журналисти в Москва председателят на комисията за международни отношения в Държавната 
дума Леонид Слуцки.   
Той коментира, че България е "попълнила списъка на държавите, раздуващи шпионски скандали срещу Русия". 
Ето и Позицията на руското посолство в София: 
"На 23 септември т.г. Пълномощният министър на Посолството на Русия в София беше поканен във Външното 
министерство, където му беше връчена вербална нота за обявяване на служители на Търговското представителство за 
"personaе non grataе" в съответствие с чл.9, пар.1 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г. 
Доказателства, потвърждаващи осъществяване на дейност, несъвместима със статута им, не бяха представени. 
Със съжаление сме принудени да констатираме, че безоснователно изгонване на двамата руски дипломати не отговаря 
на традиционно конструктивния характер на двустранните отношения. 
Въпросните служители ще напуснат страната в посочения в нотата срок. 
Руската страна си запазва право за ответни "огледални" мерки." 
 Двамата изгонени дипломати са Сергей Николашин и Вадим Биков, предаде БНТ. 
Те са подозирани за шпионаж и саботажи в български военни заводи, съобщава "По света и у нас", като се позовава на 
свои източници. 
Данни на ДАНС сочели че двамата събирали нерегламентирана информация за сделката за новите бойни самолети F 
16/Блок 70, както и за намеренията България да закупи бойни дронове. 
Разследването е събрало и доказателства, които водят до обосновано предположение, че е възможно да са свързани и 
със зачестили странни инциденти в български военни заводи. 
 
√ Удължиха извънредната обстановка до 30 ноември  
В условията на масови протести и намаляващи случаи на заразени с коронавирус кабинетът отново удължи извънредната 
епидемична обстановка - този път до 30 ноември. Правителството оценява развитието на епидемичната обстановка в 
страната като неблагоприятно - висока смъртност от инфекции, причинени от новия коронавирус, на фона на намаляваща 
заболяемост и запазване степента на болнично лечение на заболели с умерена и тежка клинична картина, мотивира се 
властта. 
Според Закона за здравето, докато действа обстановката, може да се налагат мерки за ограничаване на придвижването 
из страната, да се слагат пропускателни пунктове на входовете и изходите на градове и квартали. Продължават да 
действат и глоби - от 300 лв. до 2000 лв., за неносене на маски и неспазване на дистанция в затворени пространства на 
обществени места, и санкции от 5000 лв. За нарушена карантина и изолация. При такива случаи е разрешена и силовата 
намеса на полицията. 
Единният информационен портал отчете вчера 109 новозаразени и двама починали от коронавирус. Общият брой на 
потвърдените случаи става 19 123, от които 4608 са активни, в болници са 716, 31 са в интензивни отделения. В 9 области 
няма нито един регистриран нов случай. 
 
Еconomic.bg 
 
√ България изпреварва Румъния и Сърбия по качество на живот  
Бългapия e нa 43-тo мяcтo oт oбщo 163 cтpaни, вĸлючeни в индeĸca 2020 Ѕосіаl Рrоgrеѕѕ, измepвaщ coциaлния нaпpeдъĸ и 
ĸaчecтвoтo нa живoтa. ЅРІ пpeдcтaвя вcяĸa гoдинa paзлични изcлeдвaния, бaзиpaни нa чoвeшĸaтa eвoлюция и нaпpeдъĸ, 
нo ceгa зa пъpви път тe изгoтвят cвeтoвнa ĸлacaция нa coциaлния пpoгpec нa чoвeчecтвoтo във вpeмeви диaпaзoн oт 10 
гoдини. 
И cпopeд индeĸca cвeтът бeлeжи пpoгpec пpeз пocлeднoтo дeceтилeтиe. Oт 2014 г. нacaм cpeдният cвeтoвeн peзyлтaт ce e 
yвeличил oт 60.63 нa 64.24 пyнĸтa (пo cĸaлa oт 0 дo 100). Bъпpeĸи тoзи oбщ пpoгpec пoдиндeĸcитe, измepвaщи пpoмeнитe 
пpи cпaзвaнeтo нa пpaвaтa нa чoвeĸa, ca нaмaлeли oт 2011 г. нacaм. 
Kpитepиитe, пo ĸoитo ca бaзиpaни дaннитe, ca в 3 нaпpaвлeния – ocнoвни чoвeшĸи нeoбxoдимocти (изxpaнвaнe, 
здpaвeoпaзвaнe, cигypнocт), блaгocъcтoяниe (дocтъп дo oбpaзoвaниe, инфopмaция, oпaзвaнe нa oĸoлнaтa cpeдa) и 
възмoжнocти (пpaвa нa индивидa, пepcoнaлнa cвoбoдa, шaнcoвe в oбщecтвoтo, дocтъп дo мoдepнo oбpaзoвaниe). 
Peзyлтaтът нa Бългapия в индeĸca e 79.86 пyнĸтa, ĸoeтo я пocтaвя нa 43-тa пoзиция. Πo oтнoшeниe нa чoвeшĸитe пpaвa 
peзyлтaтът e 90.88 пyнĸтa, пpи блaгocъcтoяниeтo e 78.19, a пo oтнoшeниe нa възмoжнocтитe peзyлтaтът ни e 70.51 пyнĸтa. 
Pyмъния ce нapeждa c двe пoзиции cлeд нac, a Cъpбия e нa 52-po мяcтo в ĸлacaциятa. 
B чeлнaтa тpoйĸa ce нapeждaт Финлaндия c peзyлтaт 91.89 тoчĸи, cлeдвaнa oт Дaния c 92.11, a нaчeлo нa ĸлacaциятa e 
Hopвeгия c 92.71 пyнĸтa. 
Oт ЅРІ oтчитaт нaй-бъpзия нaпpeдъĸ зa пocлeднoтo дeceтилeтиe в Гaмбия, Eтиoпия и Tyниc, ĸъдeтo ce виждa знaчитeлнo 
пoдoбpeниe. 
И дoĸaтo eдни нaпpeдвaт дpyги изocтaвaт. Cъeдинeнитe щaти пpoдължaвaт дa oтcтъпвaт в ĸлacaциитe. B тaзгoдишнoтo 
изcлeдвaнe тe ca нa 28-мa пoзиция, ĸaтo oтчитaт знaчитeлни oтĸлoнeния и зacтoй в coциaлния пpoгpec. CAЩ ca eднa oт 
тpитe дъpжaви, ĸoитo изocтaвaт в coциaлният нaпpeдъĸ пpeз пocлeднoтo дeceтилeтиe, ĸoeтo пopaждa cъмнeниe зa 
нeйнaтa cвeтoвнa пoзиция и в дpyги acпeĸти. 
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Cпopeд дaннитe зa БBΠ нa глaвa oт нaceлeниeтo Бългapия ce нapeждa нa 52-po мяcтo, ĸoeтo oзнaчaвa, чe ĸaчecтвoтo нa 
живoт y нac e пo-виcoĸo, oтĸoлĸoтo пpeдпoлaгaт иĸoнoмичecĸитe пoĸaзaтeли. 
Банкеръ 
 
√ Депутатите ще обсъждат изменение и допълнение на Закона за електронната търговия  
Народното събрание ще започне работа от 9.00 часа, ако събере необходимия кворум, разбира се. 
Депутатите ще разгледат  Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2019 г. (Вносител: 
Омбудсмана на Република България, 31.3.2020 г.) – точка първа за четвъртък, 24 септември 2020 г. 
Ще има първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и 
наказания (Вносител: Министерски съвет, 23.7.2020 г.) – точка втора за четвъртък, 24 септември 2020 г. 
Предстои първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия (Вносител: 
Министерски съвет, 7.8.2020 г.) – точка трета за четвъртък, 24 септември 2020 г. 
В залата ще има разглеждане и първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за резерва на 
въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет, 17.8.2020 г.) – точка четвърта за четвъртък, 24 
септември 2020 г. 
 
√ Финансовият министър ще преговаря за членството ни в Международната асоциация за развитие  
Правителството одобри на вчерашното си заседание учредителния договор на Международната асоциация за 
развитие  от 24.09.1960 г. и заложените в приетото на 22.05.2020 г. решение за членството на  България в нея. Кабинетът 
предлага на Народното събрание да ратифицира документа.  
Финансовият министър Кирил Ананиев ще отговаря за комуникацията с асоциацията, а Българската народна банка ще 
бъде  депозитар на авоарите на асоциацията в национална валута. Решението предвижда министърът на правосъдието 
да подпише правно становище, а министрите на външните работи и на финансите да подпишат другите необходими във 
връзка с членството в  Международната асоциация за развитие документи. Това ще стане, след като парламентът 
ратифицира решението на правителството.  
На заседанието бе одобрено и плащане  по Многостранната инициатива за облекчаване на дълг. В съответствие с 
изискванията на асоциацията след приключване на съответната вътрешноправна процедура по ратификация и 
извършване на задължителните плащания, министърът на финансите е упълномощен да подпише оригинала на 
учредителния договор на  като последна стъпка за влизането в сила на членството на страната ни в асоциацията. 
Условията за България са за  страни със средни и ниски доходи. Предвижда се страната ни да направи задължително 
първоначално записване в асоциацията в размер на 3 715 558 долара и по Многостранната инициатива за облекчаване 
на дълг в размер на общо 1 436 626 долара., което ще й даде право на общо 110 402 гласа в асоциацията. Необходимите 
за плащане  средства са предвидени по централния бюджет за 2020 г. 
MAP е създадена през 1960 г. и е единствената от 5-те организации от Групата на Световната банка, в която към 
момента България не членува. Асоциацията допълва дейността на Международната банка за възстановяване и 
развитие, като подпомага най-бедните страни чрез предоставяне на заеми при субсидиарни условия, безвъзмездни 
помощи и техническа помощ, а също така се ангажира с облекчаване на дълг по линия на различни инициативи.  
Членството на България в MAP ще даде възможност на страната за проява на глобална солидарност и участие в 
справянето с едни от най-значимите проблеми в най-бедните страни. Включване на България в захранвания на MAP 
е свързано с перспектива за дългосрочен финансов ангажимент, но едно участие с принос на контрибутор ще даде 
на страната право на изразяване на самостоятелни позиции, защита на интереси, разпознаваемост и глас по 
проблемите в многостранната общност. Записванията и приносът в MAP се отчитат като официална помощ за 
развитие. 
 
√ Марияна Николова: България има голям потенциал за развитие на различни видове нишов туризъм 
Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова разговаря с Н.Пр. Халид Ибрахим Емара, извънреден и 
пълномощен посланик на Египет в България. Двамата обсъдиха идеи и конкретни инициативи за насърчаване на 
туристопотока между страните си и развитието на взаимното сътрудничество. 
Министър Николова заяви, че България отдава голямо значение на добрите отношения с Египет в областта на туризма, 
тъй като държавата е приоритетен туристически пазар и партньор на България. 
Тя добави, че през 2019 г. е отбелязан ръст от 19% в броя туристически посещения на египетски граждани в България, а 
също така и 16,2 на сто увеличение в пътуванията на българи в Египет. 
Вицепремиерът каза на посланика още, че България има много голям потенциал за развитие на различни видове нишов 
туризъм през четирите сезона на годината, което би могло да представлява интерес за египетските туристи. "Не на 
последно място, бих искала да Ви уверя, че в условията на продължаващата пандемия от коронавирус ние полагаме 
всички необходими мерки за осигуряване сигурността и здравето на всички наши гости", категорична бе Николова.  
От своя страна Н.Пр. Халид Ибрахим Емара коментира, че трябва много внимателно да се разглеждат икономическите 
отраженията, които нанесе COVID-19 върху туризма, а и върху цялата икономика. "В Египет се опитваме да балансираме 
здравните мерки и да задържим икономиката в добро състояние", съобщи той. И добави, че на пандемията от 
коронавирус трябва да се гледа като на нова възможност за развитие. 
По време на срещата бе дискутирана и възможността за организиране на срещи между туроператори, работещи на двата 
пазара. 
 



11 

 

√ Кънчо Стойчев: Времето за експертно правителство отмина, това беше възможно преди два месеца  
Предсрочните избори са обществена необходимост. Това каза пред Радио „Фокус“ социологът Кънчо Стойчев. Той 
определи протеста като уникален в българската история. От една страна протестиращите казват, че управляващите са 
лъжци, а от другата има глухота. Пресечна точка няма. Според него настоящия тип управление ще бъде изхвърлено в 
историята. 
„Не е без значение как ще стане това. Дали ще съумеем да го направим по цивилизован и максимално бърз начин и 
завръщане на общественото доверие, защото управление без обществено доверие е невъзможно, или ще се отиде до 
крайни форми на инат, които ще нанесат голяма щета за страната. Тези, които изпадат в този инат, като че ли търсят най-
голяма щета, за да кажат после: „Ето, при нас беше по-добре“. Струва ми се, че подобно разсъждение е плоско. 
Българинът е узрял да не вярва на подобни неща“, каза още той. 
Кънчо Стойчев каза още, че снощният 76-ти мирен антиправителствен протест в столицата е бил многоброен дори за 
размерите на големи европейски столици. Десетки хиляди са били на площада. 68% от населението го подкрепят, 
въпреки че не излизат на улицата, обясни още той. „За съжаление, сме свидетели на един и същ сценарии. При 
наличието на голям протест изведнъж се появяват едни и същи хора, като че ли по заповед и следва нарушение на 
закона и търсене на провокации. Това е опит да се очерни мирният протест”, каза още той. Приказките, че няма кой друг 
да управлява са смешни, коментира още социологът. 
Демокрацията не работи сезонно, смята Стойчев. 
Предложението на вицепремиера Красимир Каракачанов за съставяне на експертно правителство е в областта на 
научната фантастика, заяви още социологът. Според него тази идея не е показател за разногласия в управляващата 
коалиция. 
„Не мисля, че става дума за пробойна. Това е по-скоро знак за научна фантастика. То е все едно аз да ви кажа, че ще се 
случи еди-какво си, ако утре българин кацне на Венера. Прекрасно разбирате, че българин няма да кацне на Венера и 
никой няма да кацне утре. От този род е изказването на Каракачанов, за съжаление. То няма и грам здрава мисъл. По-
скоро е показност и опит за позициониране в центъра на конфликт, който е принципно непримирим“, коментира той. 
Според Кънчо Стойчев времето за експертно правителство е отминало, това е било възможно преди около два месеца. 
„Възможности за диалог няма. Основният патос на случващото се е моралният, а там компромис не може да има“, 
добави социологът. 
 
√ Европейската комисия активира 511 млн. евро заем за България  
Европейската комисията приветства финализирането на гаранционната система за инструмент SURE на стойност 100 
млрд. евро. 
С това съобщение от 22 септември Брюксел на практика потвърди, че съвсем скоро страна ни ще получи заем в размер на 
511 млн. евро. Те са предвидени за финансова подкрепа за защита на работните места и работниците, засегнати от Covid 
пандемията. 
ЕК съобщава, че са приключили националните процедури по ратификация на необходимите за получаването на 
средствата споразумения. Всяка от страните издаде гаранции по кредитите, които Еврокомисията отпуска.  
"Доброволното поемане на гаранции е важен израз на солидарност в лицето на безпрецедентна криза. Тези гаранции 
са необходими за разширяване на обема на заемите, които могат да се предоставят на държавите членки, като 
същевременно се запази първостепенният кредитен рейтинг на Съюза и силната позиция на международните 
капиталови пазари", се казва в позицията на ЕК.  
Комисията обяви и първите 16 държави, които ще се възползват от инструмента. Те ще получат общо 87,3 милиарда 
евро, а в частност България - 511 млн. евро. 
Парите ще бъдат преведени на страната ни след окончателното одобрение от Европейския съвет. "Финансовата 
подкрепа ще бъде предоставена под формата на заеми, отпуснати при изгодни условия. Тези заеми ще помогнат на 
държавите-членки да се справят с внезапното увеличение на публичните разходи за запазване на заетостта в контекста 
на пандемичната криза", уточнява ЕК.  
За България това означава, че ще бъде финансирана схемата, известна като "60/40". 
"Като спомагателен елемент SURE може също да финансира някои мерки, свързани със здравето, по-специално на 
работното място, използвани за осигуряване на безопасно връщане към нормалната икономическа дейност", се казва 
още в съобщението на Комисията. 
За да получи заема от 511 млн. евро, страната ни издаде гаранции по инструмента в размер на 107,5 млн. евро. 
 
√ Кристалина Георгиева е сред 100-те най-влиятелни личности в света  
Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева е сред 100-те най-влиятелни личности 
в света на списание TIME.  
"За мен е чест, но и голяма отговорност за действия и борба срещу кризата и в полза на хората от 189-те страни 
членки на МВФ и техните стремежи за по-добро бъдеще", коментира Георгиева в социалните мрежи.   
"Кристалина Георгиева е първият управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ) от държава от 
развиващите се пазари; тя е видяла от първа ръка възможностите и опасностите от икономически реформи. Преди 
десетилетие Георгиева изненада познавачите в Брюксел, които не очакваха българин да стане звезда в 
Европейската комисия. Нейните години в Световната банка й дадоха глобална перспектива и спечелиха нейни 
приятели във Вашингтон и опит като държавен директор, работещ с Русия", е записано в резюмето, изготвено от сп. 
"Тайм".  
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В обосновката за нейното включване в престижната класация се казва също, че: "...светът се бори с COVID-19 и с 
икономически срив във времена на големи дългове, извънредни парични политики, скъпи търговски битки и 
разклатена вяра в международното сътрудничество...Георгиева е напреднала в плановете си за насърчаване на 
приобщаващо икономическо възстановяване, като дава приоритет на здравните разходи, фискалните стимули и 
преструктурирането на дълга за най-бедните икономики. Това вероятно ще бъдат преломни години за МВФ и 
световната икономика. Георгиева може да посочи пътя, но има нужда от помощ." 
Финансовият сектор има сериозно представителство в класацията, благодарение и на Джером Пауъл - председател на 
Федералния резерв.  
Сред политиците се забелязват имената на китайския лидер Си Дзинпин, президента на САЩ Доналд Тръмп, опонента му 
на предстоящите избори Джо Байдън, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и 
германския канцлер Ангела Меркел.  
Пълният списък на най-влиятелните личности на сп. "Тайм" - вижте тук. 
 
√ Турция няма да се отказва от вноса на газ въпреки новото находище в Черно море  
Турският министър на енергетиката и природните ресурси Фатих Дьонмез заяви днес, че усвояването на новото 
находище на природен газ, открито от Турция в Черно море, няма да доведе до пълен отказ от вносно гориво, предаде 
ТАСС. 
Министърът каза, че предполагаемият потенциал на новото находище е около 320 милиарда кубически метра, а 
началото на доставките е набелязано за 2023 г. 
"Несъмнено началото на производство на собствен газ в Черно море ще намали тарифите за абонатите в Турция и ще 
намали разходите за внос. Новите находища намаляват енергозависимостта на Турция, но в близка перспектива не може 
да се говори за пълно прекратяване на вноса", каза Дьонмез, цитиран от Анадолската агенция. Той добави, че всичко 
зависи от проучването на нови перспективни участъци в Черно и Средиземно море. 
По думите на министъра в скоро време ще бъдат обновени условията на газовите споразумение на страната с Русия и 
Иран. 
На 21 август президентът Реджеп Тайип Ердоган обяви официално, че Турция е открила в Черно море големи запаси от 
природен газ и се надява до 2023 г. да започне доставки на газ на вътрешния пазар. 
Дьонмез съобщи, че запасите в Черно море се оценяват на 65 милиарда долара. 
 
Мениджър 
 
√ Съветник на Томислав Дончев ще оглави новата държавна агенция за иновации  
Досегашният председател на Фонда за фондовете и съветник на вицепремиера Томислав Дончев - Мартин Дановски ще 
стане председател на новосъздадената този месец Държавна агенция за научни изследвания и иновации. 
Дановски първоначално беше член  на Управителния съвет на Фонда от 2015 г., а от 2016 г. стана негов председател. 
Той притежава 20-годишен интегриран опит в бизнес икономиката, маркетинга и институционалните въпроси, с 
разширен фокус върху средствата, програмите и инструментите на ЕС. Също така е съветник по икономическата политика 
в кабинета на заместник министър-председателя Томислав Дончев от 2015 г. Консултирал е широк спектър фирми от 
финансовия и IT сектора. Ръководил е мултинационалната маркетингова група „Havas Worldwide“ за балканския регион и 
е бил управляващ партньор на "Болкан експерт холдинг". 
Мартин Дановски има две магистърски степени: по икономика, стратегическо планиране и маркетинг от Университета за 
национално и световно стопанство – София (УНСС), както и в сферата на техническите науки, в областта на управлението 
на земята от Университета по архитектура, строителство и геодезия – София (УАСГ). 
Правителството обяви създаването на новата Държавна агенция за научни изследвания и иновации на 9 септември 2020 
г. Тя е пряко подчинена на Министерски съвет и ще следи за разработване и изпълнение на политиките на страната в 
областта на трансфера на технологии и развойната дейност. Целта е структурата да обедини и концентрира усилията на 
българските институции в области като приложни научни изследвания, подкрепа на иновации и иновационна 
инфраструктура, взаимодействие между наука и реален сектор. 
За създаването на подобна институция неведнъж е говорил изрично вицепремиерът по икономическите въпроси 
Томислав Дончев. Той беше нагърбен със задачата да предприеме промени в държавното управление, които да 
стимулират „трансформация“ в българската икономика към такава, базирана на продукти и услуги с по-висока добавена 
стойност. 
По последни данни на Евростат България отделя 0,76% от БВП за развойна дейност и иновации годишно, което е над два 
пъти по-ниско от средното за страните от ЕС (2,2% от БВП). По-малко от нас дават единствено Румъния, Малта, Кипър и 
Латвия. Най-много за развойна дейност отделя Швеция, която инвестира в тази област 3,4% от БВП на страната. 
 
√ Над 80% загуби за българския туризъм през лятото  
Не по-малко от 80% загуби ще реализира българският туризъм за летния сезон през тази година в сравнение с 
предходните две. Това заяви за БНР Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм. 
Според нея този процент загуби означава и 80% по-малко туристи, тъй като капацитетът на туристическата 
инфраструктура на страната е близо 10 млн. души годишно в активния сезон, особено през летния. 
Тя обобщи, че между 300 и 400 хил. българи са предприели пътуване в почивните дни около 22 септември, като около 
100 хил. от тях са избрали да почиват в Гърция, а останалите са пътували във вътрешността на държавата. 

https://time.com/collection/100-most-influential-people-2020/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=time100&utm_term=_&linkId=100256290&fbclid=IwAR270Khn9GGR5fbwpLozUpTWHNUYqxGxl7FrNPhq_ELJAdozh-xSaXuiJ_Y#titans
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√ Ръстове и при кредитите, и при депозитите в края на август  
В края на август депозитите на неправителствения сектор в банките са 88.847 млрд. лв. (80 на сто от БВП), като годишното 
им увеличение е 8.9 процента, съобщава Българската народна банка. 
Депозитите на нефинансовите предприятия в края на август са били 27.547 млрд. лв. (24.8 на сто от БВП) в края на август 
2020 година. В сравнение със същия месец на 2019 г. те се увеличават с 12.2 на сто. Депозитите на финансовите 
предприятия нарастват с 5.2 на сто на годишна база и в края на август достигат 3.547 млрд. лв. (3.2 на сто от БВП). 
Депозитите на Домакинства и нетърговските организации обслужващи домакинства /НТООД/ са 57.753 млрд. лв. (52 на 
сто от БВП). Те се увеличават на годишна база със 7.6 на сто. 
Кредитите за неправителствения сектор са 63.580 млрд. лв. (57.3 на сто от БВП) при 63.479 млрд. лв. към юли 2020 г. (57.2 
на сто от БВП). През август 2020 г. те се увеличават на годишна база с 6.1 на сто. 
Кредитите за нефинансовите предприятия нарастват през август с 2.2 на сто на годишна база и достигат 34.313 млрд. лв. 
(30.9 на сто от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са 24.934 млрд. лв. (22.5 на сто от БВП) в края на август 2020 
година. Спрямо същия месец на 2019 г. те се увеличават със 7.4 на сто. В края на август 2020 г. жилищните кредити са 
11.515 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 12.3 на сто. Потребителските кредити възлизат на 11.725 млрд. лв. и се 
увеличават на годишна база с 6.2 на сто. Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4.333 млрд. лв. (3.9 на 
сто от БВП) и в сравнение с август 2019 г. те се увеличават с 38.2 на сто. 
 
√ "Препоръчай ми човек!": Най-търсените у нас мениджъри в момента и техните профили  
За добро или за лошо времената на криза носят промяна в компаниите. Промяна в пазарите, промяна при клиентите, 
промяна в начина на правене на бизнес. Често този тип трансформации вървят заедно с необходимостта от персонални 
промени, включително по върховете на йерархията. Причините най-често са две: 
1. Неспособност за справяне в новите условия 
Има ръководители, които работят по-добре „в нападение“ – когато фирмата се развива, и такива, които са по-добри „в 
отбрана“ – когато условията налагат свиване и отстъпление. Компаниите разбират това (или го осъзнават в движение) и 
се налага да предприемат съответните мерки. 
Понякога неспособността за реакци на промяната в условията е естествен ефек от умора и изчерпване на даден лидер до 
степен, че не е в състояние да се справи с предизвикателствата и напрежението, породени от разразилата се криза. 
2. Финансови причини 
Във времена на криза компаниите са принудени да прибягват до всички начини за свиване на разходите и един от тях е 
подмяна на най-скъпо платените си служители с „по-евтини“. В добри времена заплатите и бонусите растат и това е 
нормално. При криза и лоши резултати тези разходи изглеждат все по-неоправдани и се прибягва както до персонални 
промени, така и до директно закриване на позиции. Това засяга всички по цялата йерархия на компанията, но най-голям 
финансов ефект има, естествено, промяната при високоплатените служители, включително най-висшия мениджмънт. 
Тези нужди водят до обичайно текучество във висшия мениджмънт на компаниите при кризи. Наблюдава се и „размяна“ 
– мениджърите – нападатели се преместват в компании с развиващ се бизнес, а „защитниците“ – в компании, изправени 
пред предизвикателства. Ако някой ръководен кадър не е подходящ за дадена ситуация, това не го прави лош мениджър 
и при други условия той се справя блестящо. Компаниите добре разбират това. 
И така: 
Кои са най-търсените мениджмънт позиции през есента и зимата на 2020? 
Всичко тепърва предстои и силно ще зависи от ситуацията във всяка една компания и фокусът, от който има нужда. Но на 
база опит и първоначалние индикации, могат да се откроят следните профили: 
Финансов мениджър с фокус върху ликвидността и паричните потоци 
Основните му задачи са свързани с анализ на финансовата информация, свързана с компанията и разработване на 
предвиждания и модели за намаляване на рисковете и оптимизация на приходите и разходите. Популярната шега 
твърди, че основното качество на финансовия мениджър е да казва „НЕ“. Като че ли това е основното изискване към 
финансите във време на криза. Той казва КОЛКО. 
Оперативен мениджър, който се грижи за оптимизацията 
Моето разбиране за талант на оперативния мениджър е свързано със способността му за вземане на решения на база 
минимум информация, а това е една от спецификите на кризата – липсата на информация. Особено важни са задачите 
му по оптимизация на процесите, така че компанията да стана по-ефективна и ефикасна, да разработва стратегии, както 
за оптимизация на работата и процесите, така и за откриване на нови пазари и намаляване на загубите. Той е и един от 
основните комуникатори с хората в компанията, заедно с HR мениджъра. Негова задача е да измисли КАК да стане и 
после да ОРГАНИЗИРА всичко. 
Мениджър продажби, който анализира пазарите и увеличение на продажбите 
В криза дейността на мениджъра продажби е от основно значение за успеха на компанията. Той следи промените в 
пазарите, разработва плановете за продажби, задава и контролира продажбените таргети за служителите. Сред 
основните му задачи е и изграждането на дългосрочните партньорски взаимоотношения с клиентите. 
Диджитал маркетинг мениджър: развитие на онлайн каналите за позициониране 
Много компании пренебрегваха целенасоченото развиване на дигиталния маркетинг и комуникации, но COVID-кризата и 
локдаунът промениха играта така, че сега практически всеки е длъжен бързо да влезе в крачка и с този аспект на 
работата. Диджитал маркетинг мениджъра проектира и ръководи изпълнението на маркетинг кампании в социални 
мрежи и други онлайн пространства с цел привличане на потенциални клиенти и бъдещи служители. 
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Независимо че маркетинг разходите са едни от първите, които се орязват, диджитал маркетинга обикновено е пощаден. 
Нещо повече – важността му сега расте, след като все повече дейностите по рекламата се изнасят онлайн. 
HR мениджър с умения за персонализирано отношение   
HR осъществява връзката между служителите и високите нива на компанията. Той е другият главен комуникатор, освен 
COO. Негови са задълженията по привличане, но и по задържане на хората в компанията. На него ляга и грижата за 
здравето и добруването на служителите, по организацията на всички законови и не само мерки за опазване здравето и 
живота на хората в условията на коронавирус кризата. 
За съжаление, негови са и задълженията по освобождаване на хора, когато това се наложи. Не само самият акт, но и 
планирането на всички административни, финансови и организационни аспекти на този печален акт. Не само КОЛКО, но 
КОГО, ЗАЩО и КАК. 
Обикновено времената на криза са свързани с голямо натоварване на HR мениджъра и изминалите месеци го доказаха. 
Кризисен мениджър: обединител на усилията и гръмоотвод за реакциите 
Оставих този профил за накрая, защото назначаването на специален кризисен мениджър е рядкост в България. 
Обикновено тази функция се изпълнява от оперативния директор, финансовия или дори от изпълнителния директор. 
Неговите задачи са свързани с анализ на кризисните ситуации, изготвяне на план за справяне и съставяне на екип, 
обикновено в състав Финансов мениджър, HR мениджър, PR, Digital marketing, IT, Юрист. Бързата мисъл и възможността 
за работа под напрежение са основни качества. 
Кризисните мениджъри рядко са популярни и затова е добре да се наемат външни за компанията кадри, стига да могат 
да се справят, за да се запази имиджа на висшия мениджмънт. Стара шега гласи, че разликата между кризисния 
мениджър и терориста се състои в това, че терориста има поддръжници. Всъщност това е валидно за всички, които 
работят по преодоляването на кризисните ситуации в компанията. Независимо от причините за смяна на конкретните 
мениджъри – свързани с представянето или финансови, избирайте новите изключително внимателно. На тях ще се падне 
задачата да преведат компанията през трудните времена. 
 
√ Кои са най-търсените специалисти на пазара на труда у нас след COVID шока  
IT специалистите все още са най-търсените кадри на българския пазар дори след шока на трудовия пазар с извънредното 
положение, предизвикано от COVID-19 пандемията. При това не само от IT компаниите, а и от други сектори като 
изнесени/споделен услуги, строителство и бързооборотни стоки. Това показва анализът на лидера в областта на HR 
решенията Adecco България. След тях се нареждат специалисти с финансови профили, с добри познания в международни 
езици и инженери. 
Наемането на нови служители се случва основно в София и най-големите градове в страната, в провинцията този процес 
е много слаб. Активни в момента на пазара на труда са основно IT и международните компании, като се забелязва ясно 
изразена тенденция за използване на HR подкрепа основно за по-високи или специализирани профили. 
„Компаниите са предпазливи в наемането на нови служители и наблюдават внимателно развитието на икономическите 
последици от COVID криза както в България, така и в чужбина. Разбира се, това е нормално предвид експортно 
ориентираната насоченост на икономиката ни. Като цяло големите мултинационални компании подготвят планове за 
действие при извънредни ситуациии, предприемайки действия, насочени към повишаване на гъвкавостта на компанията. 
Така планират да подсигурят постоянни нива на производителността си във всеки един сценарий, който може да се 
развие в близкото бъдеще", коментира Димитър Иванов, Търговски и оперативен директор на Adecco България. 
Забелязва се и лек ръст на търсенето на услугата за кариерно консултиране. От нея се възползват основно 
международните компании, които осигуряват тази подкрепа за част от освобождаваните служители. Това е показател са 
социално-ориентирана вътрешно-фирмена политика по отношение на ценни кадри, с които компаниите трябва да се 
разделят, допълва той. 
Връщането на работа в офисна среда постави работодателите пред необходимостта да преразгледат политиките и 
практиките си за работа от разстояние. 
„Любопитен е експериментът на някои компании да пренесат работата от вкъщи на планина или море – работодателят 
плаща настаняване в хотел и предоставя възможност на служителите да работят в работните часове, а след това да се 
отдадат на приятна почивка в компанията на колегите си. Това е част промяната в допълнителните придобивки за 
служителите. Остават обаче все още други основни въпроси, които подобен смесен режим на работа провокира: как 
могат да се спазят изискванията за безопасна и здравословна среда на работа, доколко продуктивни могат да бъдат 
служителите, както и дали реално са в състояние да се възползват от предоставените им креативни ресурси, предвид че в 
същото време гонят бизнес резултати.“, сподели д-р Ирина Йончева, HR директор в Adecco България. 
След близo двe гoдини, в които cлyжитeлитe бяха в мнoгo пo-cилнa пoзиция, oтĸoлĸoтo paбoтoдaтeлитe, заради ниската 
безработица и недостатъчния брой квалифицирани кадри, след COVID кризата, тенденцията по-скоро започва да се 
обръща. 
„В тази несигурна среда и при задълбочаване на кризата, най-силно могат да пострадат хората с ниска специализация и 
умения, от които работодателите вече нямат нужда. Затова нашият съвет към кандидатите за работа е да не спират да 
развиват своите умения и компетенции, така че да могат да отговорят на променените изисквания на работодателите. 
Необходима е изключителна гъвкавост и адаптивност. За да се избегне увеличаване на социалното неравенство, трябва 
бизнесът съвместно с държавата да имат ясна стратегия за инвестиции в образование и преквалификация на хора, за да 
са в унисон с развитието на трудовия пазар.“, добави Константинос Милонас,  Главен изпълнителен директор на Adecco 
Group за Гърция и България. 
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√ Харчим най-малко в ЕС за отдих и спорт  
През 2018 г. държавните разходи за отдих и спорт на 27-те страни членки на ЕС са били 50,7 млрд. евро, сочат данни на 
европейската статистическа служба Евростат. 
България се нарежда на последно място в тази класация както по общи разходи, така и по разходи на глава от 
населението. Само 0,4% от държавните разходи в България отиват за  отдих и спорт, като на глава от населението се 
падат по 11 евро. 
Ирландия и Малта също заделят по 0,4 на сто от държавните си разходи за отдих и спорт, като делът на тези разходи от 
общите е най-висок в Унгария – 2,1%. Средното ниво за ЕС е 0,8%. 
 

 
 
Както вече споменахме, като разходи на глава от населението за отдих и спорт България е похарчила най-малко през 
2018 година - 11 евро, следвана от Румъния - 30 евро, Словакия - 31 евро, Литва - 35 евро и Хърватия - 39 евро. 
Разходите на глава от населението са най-високи в Люксембург - 500 евро, Швеция - 254 евро, Финландия - 226 евро, 
Франция - 204 евро, Нидерландия - 202 евро и Дания - 201 евро.  Средната стойност на този показател в ЕС е 113 евро. 
 

 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20200923-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fhome%3F
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√ Цените на батериите за електромобили са се понижили с 80% от 2008 г.  
Цените на батериите в електрическите автомобили са се понижили с 80% от 2008 г. досега, сочат данни на Департамента 
по енергията на САЩ, цитиран в анализ на The New York Times, в който се разглежда динамиката в развитието на 
електрическата мобилност. 
Всички производители използват литиево-йонни батерии, но съществуват много различни варианти, като конкуренцията 
се опитва да намери най-доброто съотношение между сигурност, запазване на голямо количество енергия и малки 
размери. Китай силно подкрепя развитието на индустрията и местният производител на батерии CATL само в рамките на 
последните 10 години се превърна в един от най-големите на пазара. 
Преди няколко години най-разпространеното мнение бе, че 2025 г. ще е преломната точка, в която продажбите на 
електромобили ще бъдат повече от тези на колите с традиционен двигател с вътрешно горене. Но днес налагащото се 
мнение е, че технологиите се развиват много по-бързо от очакваното. Според Милан Такор, старши анализатор на Wood 
Mackenzie скоростта, с която батериите се подобряват е ключова, поради което неговата прогноза е, че 2024 г. ще е 
годината, в която продажбите на електрически автомобили ще надминат тези на традиционните автомобили. Някои, 
като управляващият директор за Германия на NIO, китайският конкурент на Tesla, Хуи Жанг са още по-оптимистични – той 
очаква паритет през 2023 г. 
Повечето хора през 2010 г. не биха повярвали, че през 2020 г. можем да имаме паритет на цената, но днес и Tesla Model 
3, и BMW 3-та серия струват около 41 хил. долара в САЩ. Първата може да излезе по-евтино, защото не се нуждае от 
смяна на маслото и свещите, а електричеството е по-евтино от бензина за изминаване на 100 км., се казва още в анализа. 
Засега продажбите на електрически автомобили са по-силни в Европа. Около 5% от новите коли на Стария континент се 
задвижват с електрически двигател, докато в САЩ този дял е 2%, най-вече поради отсъствието на държавни субсидии, 
които понижават цената на возилата. Ако към тях се добавят и хибридните автомобили, които имат и двигател с 
вътрешно горене, то новите „зелени“ коли в Европа отговарят на 9% от всички сделки, показват данните на 
Матиас  Шмид, независим анализатор от Берлин. 
В момента в Европа има 200 хил. зареждащи станции, но според анализи на консултантската компания Transport  & 
Environment ще е необходимо те да станат 3  млн. когато елмобилите станат по-предпочитани. В САЩ броят на станциите 
е двойно по-малък от този в Европа, се казва още в материала. 
 
√ Великобритания премахва 175 търговски бариери  
Великобритания обяви, че е премахнала 175 търговски бариери за 61 страни, за да стимулира износа си преди края на 
преходния период в отношенията й с ЕС след Брекзит, предаде Ройтерс. 
В свое изявление министерството за международна търговия уточнява, че е премахнало ненужни юридически, 
регулаторни и административни изисквания, за да улесни търговията за компании, регистрирани във Великобритания, 
пише БТА. 
"Връщайки си контрола върху нашата търговска политика за първи път от 50 години, това показва, че можем да отворим 
и разширим достъпа си до пазарите по света, подкрепяйки компаниите да преследват глобалните си амбиции", 
коментира министърът на международната търговия Ранил Джауардена. 
 
√ Брекзит без споразумение ще струва на Великобритания три пъти по-скъпо, отколкото пандемията  
Брекзит без търговско споразумение може да струва три пъти по-скъпо на Великобритания в дългосрочна перспектива в 
сравнение с последиците от пандемията от новия коронавирус за икономиката на страната. За това предупреждават 
авторите на проучване на центъра за изследване "Великобритания в променяща се Европа", предаде Франс прес, 
цитирана от БТА. 
Въздействието на COVID-19 може да бъде овладяно или да мине на втори план от политическа и икономическа гледна 
точка. Брекзит без търговска сделка обаче е "лоша новина" за икономическото съживяване и в дългосрочен план това ще 
бъде по-значим фактор от санитарната криза. 
Центърът за изследвания, който работи с Лондонския икономически институт, посочва, че заради Брекзита растежът ще 
бъде по-слаб за дълъг период, отколкото би могъл да бъде, ако страната не бе излязла от ЕС. 
Според авторите на изследването въздействието върху брутния вътрешен продукт на Великобритания се равнява на 5,7 
на сто за 15-ина години спрямо сегашното му равнище в сравнение с 2,1 на сто от COVID-19. 
Тези прогнози са направени, макар че засега е трудно да се види ясно какви ще бъдат последиците от санитарната криза 
и какво ще е въздействието й в дългосрочна перспектива. Сега в Европа се заражда втора вълна на коронавируса, която 
крие риска да нанесе още щети на икономиката. 
Премиерът на Великобритания Борис Джонсън си даде срок до 15 октомври да намери основа за постигане на 
разбирателство с Брюксел за отношенията им след Брекзит и обяви, че ако това не стане, ще избере излизане от ЕС без 
споразумение. 
За днес е планирано посещение в Лондон на главния преговарящ на ЕС по Брекзит Мишел Барние за неформални 
преговори за бъдещите търговски отношения между Брюксел и Лондон. Барние ще се срещне с британския си колега 
Дейвид Фрост. 
 
√ Повишения на борсите в Европа на фона на ръст на промишлената активност в Еврозоната  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха повишения в ранната търговия в сряда на фона 
по-добрите от очакваното данни за производствената активност в Еврозоната, предаде Ройтерс. 
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Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 5,52 пункта, или 1,54%, до 363,07 пункта. Немският бенчмарк DAX се 
повиши с 217,82 пункта, или 1,73%, до 12 812,21 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 
138,55 пункта, или 2,38%, до 5 968,01 пункта.  Френският измерител CAC 40 се повиши с 93,85 пункта, или 1,97%, до 4 
866,69 пункта. 
Предварителния индекс на мениджърите по доставките (PMI) на HIS Markit за промишления сектор на Еврозоната 
нарасна до 53,7 пункта през септември спрямо 51,7 пункта през август. Границата от 50 пункта разделя растежа от 
свиването. 
В Германия същият показател достигна 56,6 пункта, което е най-високото ниво от повече от две години. 
„Европа трябва да спечели дивиденти от тази тенденция“, коментира Крис Бейли от Raymond James. „На много места по 
света ограничителните мерки срещу разпространението на коронавируса бяха разлабени, като това подкрепя 
производството“, добави той. 
Поевтиняването на еврото също подкрепи акциите на водещите износителите, чиито приходи идват основно от чужбина. 
Цялостната бизнес активност в Еврозоната обаче бе доведена близо до точката на понижение, като PMI индексът на 
Markit падна до 50,1 пункта през септември спрямо 51,9 пункта през август. Това се дължи основно на срива в сектора на 
услугите, където индексът PMI се понижи до 47,6 пункта спрямо 50,5 пункта в предходния месец. 
Акциите на Adidas и Puma скочиха с 5,63% и 5,34%, след като американският производител на спортни стоки Nike отчете 
добри резултати за тримесечието и прогнозира по-добри от очакваното продажби за 2020 г. 
Туристическия индекс SXTP се възстанови след четири поредни сесии на спад, записвайки повишение от 2,93%, след като 
акциите на германския авиопревозвач Lufhansa скочиха с 4,03% на фона на новината, че компанията планира да започне 
да предлага на пътниците си бързи тестове за COVID-19 от октомври. Акциите на собственика на British Airways – IAG 
поскпнаха с 3,92%. 
Понижения на Уолстрийт 
Американските борсови индекси записаха ръст във вторник, възстановявайки се от предходните разпродажби, след като 
Amazon поведе рали в технологичния сектор. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши със 140,48 пункта, или 0,52%, до 27 288,18 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 напредна с 34,51 пункта, или 1,05%, до 3 315,57 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq отчете ръст от 184,84 пункта, или 1,71%, до 10 963,64 пункта. Това е първият 
ръст на S&P 500 и Nasdaq от пет дни насам. Dow прекрати тридневна серия от понижения. 
Акциите на Amazon скочиха с 5,69%, регистрирайки най-доброто си еднодневно представяне от 20 юли, след като 
анализатор от Bernstein повиши рейтинга на компанията. Цените на книжата на Facebook и Microsoft се повишиха с 2,66% 
и 2,41%, а тези на Alphabet – с 2,08%. Акциите на Netflix поскъпнаха с 0,78%. 
На пазарите се отрази и изказването на председателя на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл, който отново каза, 
че централната банка ще подкрепя икономиката „докато това е нужно“. Той добави, че „ситуацията остава неясна“ и че 
икономическата активност се е повишила. 
Резултатите от вторник идват след рязък спад, предизвикан от поредният неуспех на Конгреса да постигне споразумение 
за нов кръг от мерки за стимулиране на икономиката. 
Септември се превръща в труден месец за Уолстрийт. От началото на месеца S&P 500 се е понижил с повече от 5%, а 
Nasdaq с над 6,9%. Dow се е свил с 4%. 
„Няма причина да смятаме, че нестабилността на пазара ще изчезне. В момента коронавирусът засенчва всичко. Нямаме 
дата за край на пандемията, нито пък решение на проблема“, коментира Джей Джей Кайнахан от TD Ameritrade. 
Междувременно акциите на Tesla паднаха с 5,6%, след като главният и изпълнителен директор Илон Мъск написа в 
Twitter, че компанията няма да достигне „сериозен обем на производство“ преди 2022 г., разочаровайки инвеститори и 
аналзиатори. 
Ръст в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно повишения в 
сряда на фона на изказването на Джером Пауъл, предаде Маркетоуч. 
Председателят на Фед призова Конгреса на САЩ да предприеме нови мерки за стимулиране на икономиката, 
изразявайки опасения относно дълготрайния ефект от пандемията. 
„Докато Пауъл изрази опасения относно силата и стабилността на възстановяването, които зависят от „задържането на 
вируса под контрол“, позицията на Фед остава непоклатима по отношение на стимулите“, коментира Вишру Варатан от 
Mizuho Bank. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 13,81 пункта, или 0,06%, до 23 346,49 пункта. 
В континентален Китай индексът Shanghai Composite напредна с 5,41 пункта, или 0,17%, до 3 279,71 пункта, докато по-
малкият измерител Shenzhen Composite регистрира ръст от 18,03 пункта, или 0,82%, до 2 202,18 пункта.  Хонконгският 
показател Hang Seng се повиши с 25,66 пункта, или 0,11%, до 23 742,51 пункта. 
В Южна Корея индексът Kospi добави 0,65 пункта към стойността си, или 0,03%, достигайки ниво от 2 333,24 пункта. 
Австралийският показател ASX 200 напредна с 139,8 пункта, или 2,42%, до 5 923,9 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете ръст от 1,95 пункта, или 0,46%, до 425,54 пункта. BGBX40 напредна с 0,21%, или 0,22%, до 95,68 пункта. 
BGTR30 се повиши с 0,46 пункта, или 0,10%, до 473,27 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,16 пункта, или 0,12%, до 133,37 
пункта. 
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Cross.bg 
 
√ Депутатите ще обсъждат промени в Закона за административните нарушения  
Парламентът ще обсъди на първо четене промените в Закона за административните нарушения и наказания. С него се 
удължават сроковете за възражение срещу съставен акт и за оспорване на наказателните постановления от три на седем 
дни и от седем на четиринадесет дни. 
Предлага се предупреждението при маловажен случай да се отправя в писмен вид и да подлежи на обжалване и 
протест. 
Законопроектът дава възможност за постигане на споразумение по наказателно производство, разширява кръга на тези, 
които могат да искат възобновяването му и допълва основанията и сроковете за това. 
Депутатите ще започнат работа с доклада за дейността на омбудсмана за 2019-та година. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Правителството удължи извънредната епидемична обстановка до края на ноември. Необходимо ли е затягане на 
мерките? Разговор с вирусолога проф. Радка Аргирова; 

- Какво е състоянието на учениците и учителите, заразени с коронавирус във Варна и Благоевград? На живо - как 
ще продължи учебният процес и кога ще се върнат в клас?; 

- Възможно ли е помирение между президента и премиера? Кой трябва да отстъпи? Анализ на политическата 
обстановка с проф. Антоанета Хрстoва и Слави Василев; 

- Как изглеждат жилищата от транспортни контейнери? На живо от новите домове в столичния квартал 
„Факултета"; 

- Какво приготвя и какво яде и пие българинът? За домашните консерви и домашната ракия; 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Защо ДПС поиска оставките на Румен Радев, Цвета Караянчева и правителството. В студиото - Хамид Хамид; 
- Мъж от Роман твърди, че е нападнат и сечен с мачете пред дома си. Говорят потърпевшият и полицията; 
- Набези в „Илиянци": освен на частни имоти, вандалите посегнаха и на местния манастир; 
- Дезинфекция и извънредни мерки в Благоевград след множество случаи на коронавирус в училища; 
- Жестоки загуби за българския туризъм заради пандемията. Ще оцелее ли браншът?; 
- Журналистът Слави Ангелов с филм за трагично загиналата при опит за водолазен рекорд Теодора Балабанова; 
- Една епоха си отива: култовите тролеи „Икарус" остават в историята. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Руските дипломати Сергей Николашин и Вадим Биков изгонени заради F-16 и саботажи; 
в. 24 часа - Бащинство ще се оспорва до пълнолетието на детето; 
в. Монитор - Само 39 семейства кандидатствали за Covid социална помощ; 
в. Монитор - Брюксел ще ни дава по €10 000 на бежанец; 
в. Телеграф - Школският купон удари 5 лв.; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Няма да глобяват директори за открити лица в коридора; 
в. 24 часа - "Балкански поток" наполовина готов; 
в. 24 часа - Заради коронакризата - 652 млн. лв. по-малко заеми, но спестените пари остават над 2,1 милиарда; 
в. Монитор - Безплатен превод за глухите до 120 часа годишно; 
в. Монитор - И язовир "Копринка" празен, водата - на минимума; 
в. Монитор - Ученичка избяга от дома си и остави предсмъртно писмо; 
в. Телеграф - Борисов: Работим за 100% диверсификация; 
в. Телеграф - Още два месеца извънредна обстановка; 
в. Телеграф - Прасетата ни се стопиха със 160 000; 
в. Труд - Гласуваме с калпави машини на вота; 
в. Труд - Заемите за жилища с най-голям ръст; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет: За първи път от 30 г. се отпускат толкова много 
пари за висше образование, ще има и 30-40% ръст на заплатите; 
в. Монитор - Владислав Димитров, директор "Архитектура, планиране и изграждане на мрежата" във Виваком: Ползите 
от най-бързата мобилна мрежа в Европа са за потребителите; 
в. Монитор - Йордан Чорбаджийски, председател на Националната лозаро-винарска камара (НЛВК): Реколтата от грозде 
е с 20-30 % по-малко от миналогодишната; 
в. Телеграф - Димитър Попов, председател на Асоциацията на българските туроператори и туристическите агенти: 
Рекорден спад в записванията за ски почивки; 
в. Труд - Израелският политик Аюн Кара пред "Труд": България е вратата на Израел и Близкия Изток към ЕС; 
Водещи анализи 
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в. 24 часа - $ 2 трилиона изпрани - какво означава това; 
в. 24 часа - Защо? Няма съмнение кой уби Милен Цветков, но 5 месеца не стигат делото срещу дрогирания шофьор да 
влезе в съда; 
в. Монитор - Само да не стане като миналата година; 
в. Телеграф - Пандемията е петият конник на апокалипсиса; 
в. Труд - Позитивна теория за България. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 24 септември 
София 

- От 9.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 8.30 ч. в Национална спортна база „Диана" ще се проведе публичен дебат във връзка с изграждането на 

автомивка на територията на национална спортна база „Диана", гр. София, кв. Дианабад. 
- От 10.30 ч. в Платформа А6 НДК ще се проведе XI Зелен форум на списание „Мениджър". 
- От 11.00 часа в Комисията за защита от дискриминация ще бъде сключен меморандум за сътрудничество между 

КЗД и Центъра за градска мобилност. 
- От 14.00 часа в шоу-рума на на бул. „Цариградско шосе" №100 при подхода към кв. „Горубляне" зам.-министърът 

на икономиката Стамен Янев и председателят на ДАМТН Петър Горновски ще връчат ключовете на 24 нови 
служебни автомобила на служители от специализираната администрация на агенцията. 

- От 14.30 ч. в зала 232 Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред ще проведе заседание. 
- 14.30 ч. в зала 142 Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе заседание. 
- 14.30 ч. в зала 134 Комисия по бюджет и финанси ще проведе заседание. 
- 14.30 ч. в зала 130 Комисия по земеделието и храните ще проведе заседание. 
- От 18.00 ч. в Музей-галерия „Анел" в хотел „Анел" ще се състои представянето на книгата„Вежди". 

*** 
Бургас 

- От 13.00 часа в Културен център „Морско казино" ще бъде открит Международният форум DiPP2020 за 
дигитализация на културно и научно наследство под патронажа на ЮНЕСКО. 

- От 18.00 ч. в Дома на писателя ще се състои премиера на книгата „На покрива - разкази, с автор Стана 
Апостолова. Представя: Борис Събев. 

- От 18.30 в Галерия „Георги Баев" ще се проведе ателие за рисуване и вино под надслов „Wine Gogh". 
- От 20.00 в Летния театър ще се проведе концерт - спектакълът „Споделено" с Орлин Горанов и „Акага". 

*** 
Варна 

- От 12.00 ч. в Официалното фоайе на Драматичен театър „Стоян Бъчваров" - Варна ще се проведе 
пресконференция за откриването на 100-ия юбилеен сезон на театъра. 

- От 18.00 ч. във Фестивалния и конгресен център с изложбата „Спомен за филма „Осъдени души" ще бъде открит 
38-ят Фестивал на българския игрален филм „Златна роза". 

*** 
Враца 

- От 18.30 ч. пред сградата на Регионална библиотека „Христо Ботев" ще се проведе II литературен фестивал 
"Враца-книжен град". 

- От 19.00 ч. на голямата сцена на ДКТ - Враца ще се състои постановката „Хиляда метра над морето 3". 
*** 
Добрич 

- От 15.00 в Бизнес зала в сградата на Община град Добрич ще се проведе пресконференция. 
- От 18.00 ч. в Летния театър ще се състои концертът на Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа" с гл. 

художествен ръководител Стоян Господинов, с участието на обичаните добруджански певици Калинка Вълчева и 
Галя Дурмушлийска. 

*** 
Карлово 

- От 10.00 до 16.00 ч. ще се проведат дни на "Отворени врати" за къщата на Иван Грозев в гр. Карлово. 
*** 
Пловдив/ Граф Игнатиево 

- От 10.30 часа в авиобаза „Граф Игнатиево" президентът Румен Радев ще присъства на деня за високопоставени 
гости на международната летателна тренировка „Тракийска пепелянка 2020". 

- От 9.00 ч. в залата на Общински съвет - Пловдив местният парламент ще проведе заседание. 
- От 18.00 ч. в Малката базилика на Пловдив ще се проведе третото издание на Международния фестивал на 

поезията „Орфей - Пловдив" 2020 г. 
- От 18.00 часа в Постоянна експозиция „Енчо Пиронков" на ул. „В. Кънчев" 1 ще бъде представен новият роман на 

Недялко Славов „И станах река". 
*** 
Сливен 

- От 9.00 ч. в зала „Май" ще се състои заседание на Общински съвет - Сливен. 
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*** 
Смолян 

- От 13.00 ч. в Сесийна зала на Община Смолян Общинският съвет в Смолян ще проведе заседание. 

 

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

