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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ ОБСЪДИ СЪС ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ИНВЕСТИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА 
ОТ ЕС ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА И МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС КЛИМАТА 
 

 
 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обсъди със заместник-министъра на икономиката Стамен Янев 
предложенията за инвестиране на допълнителни финансови средства от Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ за преодоляване на негативните последици от пандемията КОВИД-19 и новия инструмент за 
възстановяване “Следващо поколение ЕС”. 
За следващия програмен период страната ни ще разполага с възможност за достъп до финансов ресурс в размер на 29 
млрд. евро. Освен средствата по Многогодишната финансова рамка – 2021-2027, които ще са на обща стойност 16,7 
млрд. евро, се очаква да заработи и новият план с антикризисни мерки на ЕС – Next Generation EU, с бюджет за България 
от над 12,3 млрд. евро. Страната ни ще получи и допълнителни целеви средства за подкрепа на изоставащите региони в 
размер на 200 млн. евро. 
„В лицето на АИКБ ние виждаме партньор, чрез който, вярвам, че ще работим успешно за подобряване на бизнес 
средата и определяне на приоритетните за разпределение на средствата от ЕС за възстановяване на българската 
икономика. През последния месец ускорихме рязко работата по антикризисните мерки за подкрепа на бизнеса и вече 
70% от безвъзмездната помощ за микро- и малки предприятия е разплатена. Очаквам до края на месеца да я разплатим 
напълно, а в рамките на следващите 2-3 месеца да разплатим и програмата за подкрепа на средни компании. Надявам 
се, че до края на 2020 г. ще успеем да дадем старт и на двете процедури по механизма ReactEU. Едната е насочена към 
подкрепа на МСП за възстановяване и потенциален растеж и е с бюджет от 200 млн. лв. Втората е за цифрови и зелени 
иновации, а нейният капацитет е 191 млн. лв.“, заяви заместник-министърът на икономиката. 
По думите на Стамен Янев с участието на Асоциацията на индустриалния капитал в България и в рамките на месец ще 
стартират две нови процедури за безвъзмездна помощ, които са насочени към т. нар. „големи малки“ предприятия и за 
адаптиране на производствени процеси и условия на труд при КОВИД-19, както и на договаряне на схемата за 
увеличаване на производствения капацитет на малките и средните предприятия. 
На срещата Асоциацията обсъди с министъра и своите десет предложения за подобряване на бизнес климата, 
намаляване на административните прегради и по-доброто регулиране. Част от тях са влизане в сила на приетите 
промени за определянето на такса „битови отпадъци“, чрез които се въведе принципът „замърсителят плаща“; отпадане 
на въведената като временна антикризисна мярка първите 3 дни от болничните да са за сметка на работодателя; 
въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие; прекратяване на неправомерната държавна помощ за „Ей и Ес – 3С 
Марица изток 1″ и „Контур Глобал Марица изток 3″ чрез въвеждане на механизъм за капацитет; изработване на 
механизъм за определяне на национална минимална работна заплата и минимални работни заплати по браншове и 
отпадане на определяне на минимални осигурителни доходи по основните икономически дейности и квалификационни 
групи професии; премахване на рестриктивните прагове за задължителен финансов одит и уеднаквяването им с другите 
съседни на България държави; промяна в дефиницията на МСП и др. 
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„Свидетели сме на ускоряване на мерките за подкрепа и подобряване на диалога с бизнеса, което се вижда и от 
последните решения на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. И тези 
факти само ни дават основания да искаме и търсим засилване на сътрудничеството ни с Министерството на икономиката. 
Ние много разчитаме на подкрепата на министерството за постигане с общи усилия на по-добра бизнес среда и оттам – 
на ускоряване на икономическия растеж“, заяви по време на събитието председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
Националният съвет обсъди и проекта за механизъм по договаряне и определяне на размера на минималната работна 
заплата за страната, като даде мандат на АИКБ да подпише рамково споразумение с другите национално представени 
работодателски и синдикални организации. Целта на предложенията, заложени в него, е МРЗ да се определя първо за 
страната, и в последствие браншовите структури на представителните национални организации на работниците и 
служителите и на работодателите да стартират преговори за определяне на минимални работни заплати по 
икономически дейности и квалификационни групи професии. 
 
Канал 3 
 
√ АИКБ обсъди със зам.-министъра на икономиката предложенията за инвестиране на средствата от ЕС за 
възстановяване на българската икономика 
На срещата Асоциацията обсъди с министъра и своите десет предложения за подобряване на бизнес климата 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обсъди със заместник-министъра на икономиката Стамен Янев 
предложенията за инвестиране на допълнителни финансови средства от Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ за преодоляване на негативните последици от пандемията КОВИД-19 и новия инструмент за 
възстановяване “Следващо поколение ЕС”.  
За следващия програмен период страната ни ще разполага с възможност за достъп до финансов ресурс в размер на 29 
млрд. евро.  
Освен средствата по Многогодишната финансова рамка - 2021-2027, които ще са на обща стойност 16,7 млрд. евро, се 
очаква да заработи и новият план с антикризисни мерки на ЕС – Next Generation EU, с бюджет за България от над 12,3 
млрд. евро. Страната ни ще получи и допълнителни целеви средства за подкрепа на изоставащите региони в размер на 
200 млн. евро. 
"В лицето на АИКБ ние виждаме партньор, чрез който, вярвам, че ще работим успешно за подобряване на бизнес 
средата и определяне на приоритетните за разпределение на средствата от ЕС за възстановяване на българската 
икономика. През последния месец ускорихме рязко работата по антикризисните мерки за подкрепа на бизнеса и вече 
70% от безвъзмездната помощ за микро- и малки предприятия е разплатена.  
Очаквам до края на месеца да я разплатим напълно, а в рамките на следващите 2-3 месеца да разплатим и програмата за 
подкрепа на средни компании. Надявам се, че до края на 2020 г. ще успеем да дадем старт и на двете процедури по 
механизма ReactEU. Едната е насочена към подкрепа на МСП за възстановяване и потенциален растеж и е с бюджет от 
200 млн. лв. Втората е за цифрови и зелени иновации, а нейният капацитет е 191 млн. лв.", заяви заместник-министърът 
на икономиката.  
По думите на Стамен Янев с участието на Асоциацията на индустриалния капитал в България и в рамките на месец ще 
стартират две нови процедури за безвъзмездна помощ, които са насочени към т. нар. „големи малки“ предприятия и за 
адаптиране на производствени процеси и условия на труд при КОВИД-19, както и на договаряне на схемата за 
увеличаване на производствения капацитет на малките и средните предприятия. 
 На срещата Асоциацията обсъди с министъра и своите десет предложения за подобряване на бизнес климата, 
намаляване на административните прегради и по-доброто регулиране. 
 Част от тях са влизане в сила на приетите промени за определянето на такса „битови отпадъци“, чрез които се въведе 
принципът „замърсителят плаща“; отпадане на въведената като временна антикризисна мярка първите 3 дни от 
болничните да са за сметка на работодателя; въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие; прекратяване на 
неправомерната държавна помощ за "Ей и Ес – 3С Марица изток 1" и "Контур Глобал Марица изток 3" чрез въвеждане на 
механизъм за капацитет; изработване на механизъм за определяне на национална минимална работна заплата и 
минимални работни заплати по браншове и отпадане на определяне на минимални осигурителни доходи по основните 
икономически дейности и квалификационни групи професии; премахване на рестриктивните прагове за задължителен 
финансов одит и уеднаквяването им с другите съседни на България държави; промяна в дефиницията на МСП и др.  
„Свидетели сме на ускоряване на мерките за подкрепа и подобряване на диалога с бизнеса, което се вижда и от 
последните решения на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. И тези 
факти само ни дават основания да искаме и търсим засилване на сътрудничеството ни с Министерството на икономиката. 
Ние много разчитаме на подкрепата на министерството за постигане с общи усилия на по-добра бизнес среда и оттам – 
на ускоряване на икономическия растеж“, заяви по време на събитието председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
Националният съвет обсъди и проекта за механизъм по договаряне и определяне на размера на минималната работна 
заплата за страната, като даде мандат на АИКБ да подпише рамково споразумение с другите национално представени 
работодателски и синдикални организации.  
Целта на предложенията, заложени в него, е МРЗ да се определя първо за страната, и в последствие браншовите 
структури на представителните национални организации на работниците и служителите и на работодателите да 
стартират преговори за определяне на минимални работни заплати по икономически дейности и квалификационни 
групи професии. 
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В. Банкерь 
 
√ Близо 400 млн. лв. евросредства потичат към бизнеса до края на 2020 г. 
Близо 400 млн. лв. средства по механизма ReactEU ще бъдат насочени към фирмите до края на 2020 г., съобщи 
заместник-министърът на икономиката Стамен Янев след среща с Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ). Средствата ще се разпределят по две процедури. Едната е насочена към подкрепа на малките и средни 
предприятия за възстановяване и потенциален растеж и е с бюджет от 200 млн. лв. Втората е за цифрови и зелени 
иновации, а нейният капацитет е 191 млн. лева. 
В рамките на месец ще стартират две нови процедури за безвъзмездна помощ, които са насочени към т. нар. „големи 
малки“ предприятия и за адаптиране на производствени процеси и условия на труд при КОВИД-19, както и на договаряне 
на схемата за увеличаване на производствения капацитет на малките и средните предприятия, обясни зам.-министърът. 
За следващия програмен период страната ни ще разполага с възможност за достъп до финансов ресурс в размер на 29 
млрд. евро. Освен средствата по Многогодишната финансова рамка – 2021-2027, които ще са на обща стойност 16,7 
млрд. евро, се очаква да заработи и новият план с антикризисни мерки на ЕС – Next Generation EU, с бюджет за България 
от над 12,3 млрд. евро. Страната ни ще получи и допълнителни целеви средства за подкрепа на изоставащите региони в 
размер на 200 млн. евро. 
В рамките на срещата бизнесът постави своите искания пред властта, описани като предложения за подобряване на 
бизнес климата, намаляване на административните прегради и по-доброто регулиране. 
Част от тях са влизане в сила на приетите промени за определянето на такса „битови отпадъци“, чрез които се въведе 
принципът „замърсителят плаща“ и  отпадане на въведената като временна антикризисна мярка първите 3 дни от 
болничните да са за сметка на работодателя.  
АИКБ настоява и за въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие, както и за прекратяване на неправомерната 
държавна помощ за „Ей и Ес – 3С Марица изток 1″ и „Контур Глобал Марица изток 3″ чрез въвеждане на механизъм за 
капацитет. 
Друго основно искане е изработване на механизъм за определяне на национална минимална работна заплата и 
минимални работни заплати по браншове, но ипремахване на рестриктивните прагове за задължителен финансов одит и 
уеднаквяването им с другите съседни на България държави. 
Националният съвет на АИКБ обсъди и проекта за механизъм по договаряне и определяне на размера на минималната 
работна заплата за страната, като даде мандат на АИКБ да подпише рамково споразумение с другите национално 
представени работодателски и синдикални организации. Целта на предложенията, заложени в него, е минималната да 
се определя първо за страната, и в последствие браншовите структури на работодатели и синдикат да договарят 
помежду си минимални работни заплати по икономически дейности и квалификационни групи професии. 
 
Дарик  
 
√ До месец стартират 2 нови процедури в помощ на „големи малки” фирми  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обсъди със заместник-министъра на икономиката Стамен Янев 
предложенията за инвестиране на допълнителни финансови средства от Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ за преодоляване на негативните последици от пандемията КОВИД-19 и новия инструмент за 
възстановяване “Следващо поколение ЕС”. 
За следващия програмен период страната ни ще разполага с възможност за достъп до финансов ресурс в размер на 29 
млрд. евро. Освен средствата по Многогодишната финансова рамка – 2021-2027, които ще са на обща стойност 16,7 
млрд. евро, се очаква да заработи и новият план с антикризисни мерки на ЕС – Next Generation EU, с бюджет за България 
от над 12,3 млрд. евро. Страната ни ще получи и допълнителни целеви средства за подкрепа на изоставащите региони в 
размер на 200 млн. евро. 
„В лицето на АИКБ ние виждаме партньор, чрез който, вярвам, че ще работим успешно за подобряване на бизнес 
средата и определяне на приоритетните за разпределение на средствата от ЕС за възстановяване на българската 
икономика. През последния месец ускорихме рязко работата по антикризисните мерки за подкрепа на бизнеса и вече 
70% от безвъзмездната помощ за микро- и малки предприятия е разплатена. Очаквам до края на месеца да я разплатим 
напълно, а в рамките на следващите 2-3 месеца да разплатим и програмата за подкрепа на средни компании. Надявам 
се, че до края на 2020 г. ще успеем да дадем старт и на двете процедури по механизма ReactEU. Едната е насочена към 
подкрепа на МСП за възстановяване и потенциален растеж и е с бюджет от 200 млн. лв. Втората е за цифрови и зелени 
иновации, а нейният капацитет е 191 млн. лв.“, заяви заместник-министърът на икономиката. 
По думите на Стамен Янев с участието на Асоциацията на индустриалния капитал в България и в рамките на месец ще 
стартират две нови процедури за безвъзмездна помощ, които са насочени към т. нар. „големи малки“ предприятия и за 
адаптиране на производствени процеси и условия на труд при КОВИД-19, както и на договаряне на схемата за 
увеличаване на производствения капацитет на малките и средните предприятия. 
На срещата Асоциацията обсъди с министъра и своите десет предложения за подобряване на бизнес климата, 
намаляване на административните прегради и по-доброто регулиране. Част от тях са влизане в сила на приетите 
промени за определянето на такса „битови отпадъци“, чрез които се въведе принципът „замърсителят плаща“; отпадане 
на въведената като временна антикризисна мярка първите 3 дни от болничните да са за сметка на работодателя; 
въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие; прекратяване на неправомерната държавна помощ за „Ей и Ес – 3С 
Марица изток 1″ и „Контур Глобал Марица изток 3″ чрез въвеждане на механизъм за капацитет; изработване на 
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механизъм за определяне на национална минимална работна заплата и минимални работни заплати по браншове и 
отпадане на определяне на минимални осигурителни доходи по основните икономически дейности и квалификационни 
групи професии; премахване на рестриктивните прагове за задължителен финансов одит и уеднаквяването им с другите 
съседни на България държави; промяна в дефиницията на МСП и др. 
„Свидетели сме на ускоряване на мерките за подкрепа и подобряване на диалога с бизнеса, което се вижда и от 
последните решения на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. И тези 
факти само ни дават основания да искаме и търсим засилване на сътрудничеството ни с Министерството на икономиката. 
Ние много разчитаме на подкрепата на министерството за постигане с общи усилия на по-добра бизнес среда и оттам – 
на ускоряване на икономическия растеж“, заяви по време на събитието председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
Националният съвет обсъди и проекта за механизъм по договаряне и определяне на размера на минималната работна 
заплата за страната, като даде мандат на АИКБ да подпише рамково споразумение с другите национално представени 
работодателски и синдикални организации. Целта на предложенията, заложени в него, е МРЗ да се определя първо за 
страната, и в последствие браншовите структури на представителните национални организации на работниците и 
служителите и на работодателите да стартират преговори за определяне на минимални работни заплати по 
икономически дейности и квалификационни групи професии. 
 
Vesti.bg 
 
√ АИКБ обсъди предложенията за средствата от ЕС 
За следващия програмен период страната ни ще разполага с възможност за достъп до финансов ресурс в размер на 
29 млрд. евро 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обсъди със заместник-министъра на икономиката Стамен Янев 
предложенията за инвестиране на допълнителни финансови средства от Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” за преодоляване на негативните последици от пандемията ковид-19 и новия инструмент за 
възстановяване „Следващо поколение ЕС”, съобщиха от асоциацията. 
За следващия програмен период страната ни ще разполага с възможност за достъп до финансов ресурс в размер на 29 
млрд. евро. Освен средствата по Многогодишната финансова рамка - 2021-2027, които ще са на обща стойност 16,7 млрд. 
евро, се очаква да заработи и новият план с антикризисни мерки на ЕС – „Следващото поколение”, с бюджет за България 
от над 12,3 млрд. евро. Страната ни ще получи и допълнителни целеви средства за подкрепа на изоставащите региони в 
размер на 200 млн. евро. 
„В лицето на АИКБ ние виждаме партньор, чрез който, вярвам, че ще работим успешно за подобряване на бизнес 
средата и определяне на приоритетните за разпределение на средствата от ЕС за възстановяване на българската 
икономика. През последния месец ускорихме рязко работата по антикризисните мерки за подкрепа на бизнеса и вече 
70% от безвъзмездната помощ за микро- и малки предприятия е разплатена. Очаквам до края на месеца да я разплатим 
напълно, а в рамките на следващите 2-3 месеца да разплатим и програмата за подкрепа на средни компании. Надявам 
се, че до края на 2020 г. ще успеем да дадем старт и на двете процедури по механизма „Риакт”. Едната е насочена към 
подкрепа на МСП за възстановяване и потенциален растеж и е с бюджет от 200 млн. лв. Втората е за цифрови и зелени 
иновации, а нейният капацитет е 191 млн. лв.”, заяви заместник-министърът на икономиката. 
По думите на Стамен Янев с участието на Асоциацията на индустриалния капитал в България и в рамките на месец ще 
стартират две нови процедури за безвъзмездна помощ, които са насочени към предприятия и за адаптиране на 
производствени процеси и условия на труд при ковид-19, както и на договаряне на схемата за увеличаване на 
производствения капацитет на малките и средните предприятия. 
На срещата АИКБ обсъди с министъра и своите десет предложения за подобряване на бизнес климата, намаляване на 
административните прегради и по-доброто регулиране. Част от тях са влизане в сила на приетите промени за 
определянето на такса „битови отпадъци”, чрез които се въведе принципът „замърсителят плаща”; отпадане на 
въведената като временна антикризисна мярка първите 3 дни от болничните да са за сметка на работодателя; въвеждане 
на принципа на мълчаливото съгласие; прекратяване на неправомерната държавна помощ за „Ей и Ес – 3С Марица изток 
1” и „Контур Глобал Марица изток 3” чрез въвеждане на механизъм за капацитет; изработване на механизъм за 
определяне на национална минимална работна заплата и минимални работни заплати по браншове и отпадане на 
определяне на минимални осигурителни доходи по основните икономически дейности и квалификационни групи 
професии; премахване на рестриктивните прагове за задължителен финансов одит и уеднаквяването им с другите 
съседни на България държави; промяна в дефиницията на МСП и др. 
„Свидетели сме на ускоряване на мерките за подкрепа и подобряване на диалога с бизнеса, което се вижда и от 
последните решения на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”. И тези 
факти само ни дават основания да искаме и търсим засилване на сътрудничеството ни с Министерството на икономиката. 
Ние много разчитаме на подкрепата на министерството за постигане с общи усилия на по-добра бизнес среда и оттам – 
на ускоряване на икономическия растеж“, заяви по време на събитието председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
Националният съвет обсъди и проекта за механизъм по договаряне и определяне на размера на минималната работна 
заплата за страната, като даде мандат на АИКБ да подпише рамково споразумение с другите национално представени 
работодателски и синдикални организации. Целта на предложенията, заложени в него, е МРЗ да се определя първо за 
страната, и в последствие браншовите структури на представителните национални организации на работниците и 
служителите и на работодателите да стартират преговори за определяне на минимални работни заплати по 
икономически дейности и квалификационни групи професии. 
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√ Боил Банов: Читалищата и работещите в тях са културна ценност на държавата ни  
Министърът на културата Боил Банов бе почетен гост на официалното откриване на 35-ия юбилеен Конгрес на 
Съюза на народните читалища (СНЧ). 
Събитието се проведе вчера на откритата сцена на театър "Сълза и смях" в столицата, а сред специалните гости бе и 
проф. д.ик.н. Стоян Денчев, почетен председател на СНЧ. Конгресът бе открит по традиция с кратко слово от най-
възрастния делегат - Михаил Цонев от Благоевград. 
Министър Банов приветства делегатите на Конгреса и прочете поздравителен адрес от министър-председателя на 
Република България Бойко Борисов. 
"В днешно време, когато повече от всякога обществото ни има нужда от единство и разбирателство, няма как да не 
обърнем поглед към българското читалище. Бих искал да изразя моето дълбоко уважение и признателност към 
неуморния Ви труд, благодарение на който съхранявате читалищната идея. Поздравявам Ви за огромното родолюбие и 
ентусиазма. За българското правителство подкрепата за културата е национален приоритет. Въпреки голямото изпитание 
на пандемията, на вниманието ни продължава да бъде и развитието на българските читалища", гласеше част от 
поздравителния адрес на министър-председателя. 
От своя страна министър Банов сподели, че за годините, в които участва в управлението на страната, не е променил 
ценностната си система, но отношението му към българските читалища и работещите в тях се е променило в посока на 
още по-ясното и дълбоко осъзнаване на тяхната водеща роля като културна ценност на страната ни. 
В приветствието си към делегатите и гостите на Конгреса, председателят на Съюза на народните читалища д-р Николай 
Дойнов изтъкна, че за първи път от много години насам читалищата имат не само съмишленик, а истински съидейник в 
лицето на министър Боил Банов. Д-р Дойнов го определи като човек, който мисли бързо и дава решения. "Особено от 
януари т.г. досега смея да кажа, че работим почти всеки ден заедно", посочи д-р Дойнов. По думите му министър Банов с 
толерантност, респект и разбиране успява да реши всеки въпрос. 
„Читалищата получиха един подарък – този подарък е това, че субсидията по време на извънредното положение остана в 
размера на читалищата за тяхно ползване. Искам да Ви кажа, че това се дължи изключително и само на министъра на 
културата", категоричен бе още председателят на СНЧ. 
В края на първата, официална част на Конгреса, министър Банов връчи и наградите "Златен век" и грамоти на заслужили 
читалищни деятели. Най-високото отличие на Министерството на културата се присъжда по повод 24 май, Деня на 
българската просвета и култура и на славянската писменост. Тази година церемонията по официалното обявяване на 
наградите бе отложена във връзка със ситуацията с пандемията от COVID-19. Конгресът преминава при стриктно спазване 
на всички противоепидемични мерки, свързани с ограничението на разпространението на новия вирус. 
 
√ Емил Димитров: Миналия януари имахме 4-5 критични язовира, този ще е само един  
Водната криза не е свършвала 3 години. Още с първия график започнахме с ограничения. Тази година януари ще бъде 
различно от миналата - миналата година януари имахме 4-5 язовира, които бяха критични, сега ще имаме един за 
питейно-битово водоснабдяване. 
Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" министърът на околната среда и водите Емил Димитров. 
"Ястребино" имат вода за пиене, "Тича" има за две години още вода за пиене, "Студена" е пълна, "Дяково" е пълен. 
Имахме проблем с "Асеновец" в Сливен, който имаше вода за три месеца, разпределихме помпи и наложихме 
ограничение, в момента има вода за една година. Само "Камчия" в момента е голям проблем", коментира той. 
Министърът каза също, че за поливане "Напоителни системи" отдавна притежават язовири, но не им дават пари да ги 
поддържат. Той допълни, че имат и хиляди километра мрежа, канали, дюкери, помпени станции, които също не могат да 
поддържат. 
"Тези язовири са предназначени, когато има вода, да я събереш, а лятото да полива. В края на лятото, когато са 
полели, не можеш да кажеш: дайте вода за поливане, ама нека и язовирът да остане пълен". 
Проблемът според него е, че понеже не са много добре изправни съоръженията по тях, зимата не ги пълнят достатъчно, а 
може малко повече, за да стигне. 
"В края на годината няма как всички язовири да са пълни. Но заради сушата са рекордно ниски нива. Тази година за 
"Копринка" трябваше да има 40 млн. - 130 приток, 150 обаче имаме разход, в един момент едни 20 млн. като паднат 
и той остане на 20..." 
Министър Димитров заяви, че още през февруари са започнали ограниченията. 
"Премиера съм го запознал в края на април, началото на месец май със ситуацията, и казах, че трябва да се 
подготвим това, което е правено в миналото - земеделски язовири с добра качествена вода, която може да се 
ползва след пречистване, разбира се, да се включи към общата деривация, да стане за питейно-битови". 
Той обаче допълни, че по всички теми, по които се работи, винаги среща съпротива. 
Емил Димитров коментира и вчерашните думи на премиера, който му поръча още поне минимум три нови язовира. Той 
допълни, че тази идея я е споделил по време на откриването на пречиствателната станция в Китен. 

https://bnt.bg/bg/a/denyat-zapochva-s-georgi-lyubenov
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"Към момента концепцията е изчистена - къде да бъде, кой да го строи, как да се преведат парите, от къде да 
минат трасетата, но ние чакахме и все още чакаме от Съвета по водите да представят доклад на премиера в тази 
връзка. 
След съгласието и подкрепата на премиера ще се пристъпи към действия - "най-спешните язовири "Порой" и "Ахелой" да 
им се изградят деривациите, да не разберат бургазлии, че има криза следващата година". Министър Димитров допълни, 
че разчитат на дъжд, защото без дъжд през май месец ще е трудно. 
Екоминистърът коментира и протестиращите. "Всеки има право на позиция. И едните, и другите са прави. Не е 
достатъчно обаче да обичаш родината, трябва и да работиш за нея". 
Според него протестът ще постигне само омраза и размирици. 
 
√ Частични избори за кметове се проведоха в 13 области у нас  
Вчера в 13 области на страната имаше частични местни избори - за кметове на кметства в 19 населени места и за кметове 
на общините Стрелча и Септември. Това е първият вот у нас на фона на епидемията от COVID-19. Окончателните 
резултати се очакват по-късно. 
Ясно е името на новия кмет на община Септември. Изборът беше предизвестен от самото начало, тъй като единственият 
кандидат е съпругата на бившия кмет - Васка Рачева. Марин Рачев беше отстранен заради доказан конфликт на интереси. 
През целия изборен ден жалби и сигнали за нарушения в Общинската избирателна комисия не са постъпили. Въпреки че 
кандидатът беше само един, хората в Септември отидоха до урните. 
До частичния вот в средногорската община Стрелча се стигна, след като кметът Стойно Чачов беше отстранен от съда, 
заради участието му в търговско дружество. Днес той отново се бори за кметския пост, заедно с още двама претенденти.  
В Общинската избирателна комисия постъпиха няколко жалби за нарушения - на изборния процес и за агитация в 
изборния ден. 
Местните избори в провадийското село Бозвелийско бяха касирани, тъй като експертизи показаха, че 1/3 от бюлетините 
са били изписани с химикали с изчезващо мастило. Хората се надяват този път частичните избори да не се манипулират и 
казаха какво очакват от новия кмет. 
Ясен е кметът и на вълчидолското село Брестак - това е Нели Димитрова. Тя беше и единственият кандидат за поста. 
Хората искат от нея да работи за подобряване на инфраструктурата в селото и решаване на проблема с безработицата. 
Изборите навсякъде преминаха при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки. 
В изборните секции се извършваше и постоянна дезинфекция на помещенията. 
 
√ Доц. Михаил Околийски, СЗО: Темата за затягането на мерките се политизира  
Темата за затягането на мерките се политизира, част от тях се приемат като нарочно практикувани, за да изземват права. 
Това на практика не е така, виждаме, че Испания, Италия, Великобритания предприемат мерки за ограничаване. Това 
заяви в "Денят започва" доц. Михаил Околийски, представляващ Световната здравна организация в България. 
Притеснително за България е, че много хора вярват на субективни твърдения за коронавируса. Проблемът отнема 
човешки животи. Още от началото на пандемията се опитваме да кажем, че всички твърдения трябва да са въз основата 
на научни доказателства, допълни Околийски. 
По думите му в България специалисти са си позволявали мнения, които са диаметрално противоположни на научните 
изследвания. 
Михаил Околийски: "БЛС направи много категорична декларация, тя може да е леко закъсняла, но е много адекватна, 
защото в такъв момент, в който всички трябва да обединим сили. И на нас ни се искаше тази пандемия да приключи час 
по-скоро". 
Оцени като адекватна комуникация връщането на редовните брифинги на оперативния щаб за борба с коронавируса у 
нас, за да могат хората да получат практическа информация. 
Според доц. Околийски всички трябва да имат равен достъп до ваксина срещу коронавируса, каквато е и задачата на 
СЗО. Има индикации ваксината да бъде безплатно достъпна в Европейския съюз. Утре предстои разговор по темата с 
Министерството на здравеопазването. 
 
√ Как ще работят в ситуация на COVID-19 висшите училища у нас?  
Как ще работят в ситуацията на COVID-19 петдесетте български висши училища? Някои от тях вече започнаха новата 
учебна година по-рано като част от мерките за сигурност, други ще я открият на 1 октомври. Нашата проверка показа, че 
колкото и различни да са българските университети, като цяло там ще има смесена форма на обучение - присъствено и 
онлайн. Част от мерките са маски в общите помещения и дори в залите и мерене на температурата на входа. 
В най-голямото ни висше училище с около 20 000 студенти - УНСС, новата учебна година вече започна на 14 септември. 
Според ректора проф. Димитър Димитров дори това е било мярка срещу COVID-19. 
Проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС: Две седмици имахме хубаво време, могат да се проветряват залите и по-
лесно се понасят опашките пред термокамерите. 
И на трите входа са монтирани термокамери, които мерят температурата на студентите. Ако някой от младежите има 
повишена температура, то той ще изчака отвън около десетина минути, докато от Университета се свържат със здравните 
власти. На ден в сградата влизат около 10 000 студенти. 
Проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС: Разделихме входовете на вход и изход, така че да не се сместват потоците, 
някъде сме поставили специални заграждания, стрелки, да се движат от ляво, от дясно, изискването е в общите 
помещения, фоайетата и коридорите студените да са с маски. 
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Славина Лазарова, Администрация на УНСС: От време на време има студенти без маски, но ако ги хване охраната им 
правят забележки. 
Обучението тук е хибридно - има и присъствени, и онлайн занимания. За да има по-малко студенти в Университета, при 
големите потоци една седмица на училище са студентите с четни факултативни номера, докато тези с нечетните следят 
от вкъщи онлайн лекцията. Другата седмица се сменят. По-малките групи пък, като магистрите, са присъствено на лекции 
и упражнения. 
"Аз предпочитам онлайн, по-ефективно ми е на мен", споделя Надежда Десева, 4 курс, "Международни отношения". 
В най-старото ни висше училище Софийският университет учебната година традиционно ще започне на 1 октомври. Тя ще 
бъде открита в Ботаническата градина, но само за студентите от първи курс. 
Според заповед на ректора ще се проверява температурата на студентите на входовете на всички сгради, вътре ще има 
стикери за дистанция и двупосочно движение. Маски ще се носят както в общите помещения, така и в залите по време на 
час. Външни посетители няма да се допускат. А самото обучение - всеки факултет сам ще реши как точно ще го 
организира - присъствено или онлайн. 
 
√ "За" и "против" въвеждането на 5G мрежата  
Според проучване на "Тренд" всеки десети българин е съгласен с твърдението, че COVID-19 се разпространява чрез 5G 
технологията. В страната ни започна вече експлоатацията на 5G мрежа. Тя все още не е в пълния си обхват. 
Първото поколение на тази концепция за клетъчна система започва да навлиза още през 80-те години в западния свят. 
При нас то се появява през 90-те години с навлизането на мобифоните. Във второто поколение вече навлизат цифровите 
комуникации, концентрирани към гласово предаване на данни и слаба интернет връзка. В случая става въпрос за 
надграждане на възможността за по-високи скорости на предаване на данни, обясни гл. ас. д-р Климент Ангелов от 
факултета по Телекомуникации в ТУ. Той каза, че 5G представлява едно обединяване на 2, 3 и 4G в една нова концепция.  
Няма ясно доказана опасност за здравето, категоричен беше д-р Марин Пенков, началник на клиника по образна 
диагностика в "Св. Иван Рилски". Има нови познания, нови заболявания, но не може да се обвинява нещо ново, смята 
той. 
Преди няколко месеца беше внесена подписка в Народното събрание за мораториум срещу новата технология. 
Председателят на Национална инициатива "Стоп 5G в България" Бойко Никифоров каза пред БНТ, че е доказано вредно 
влиянието на мобилните технологии и попита дали си струва да рискуваме здравето на нашите деца заради въвеждането 
на някаква нова технология. 
Д-р Пенков обясни, че на този етап няма проучване, което да доказва, че 5G технологията е вредна и няма доказани 
вредности при електромагнитните излъчвания. Твърдението, че има връзка между тази технология и коронавируса той 
определи като абсурдно. "Няма как една физична величина да пренася РНК", категоричен беше той и обясни, че подобно 
нещо е възможно само в сферата на научната фантастика. 
 
√ ЕК с предложение за ново образователно пространство  
Софийският фестивал на науката отбеляза своето юбилейно 10-о издание. Заради COVID пандемията, фестивалът отложи 
с няколко месеца своите изяви, но това не повлия на интереса към него и от детската публика и от сериозната научна 
общност. 
Както винаги, фестивалът успя да събере интересни учени от много страни, които споделиха страстта си към науката и 
постиженията, които биха променили света, стана среща между бъдещи и настоящи учени. 
И този път софийският фестивал намери подкрепата на много партньори, а еврокомисарят по наука и технологии Мария 
Габриел избра да обяви именно тук важна европейска инициатива. 
Мария Габриел - еврокомисар по "Иновации, научни изследвания, култура образование и младеж": Само след седмица 
ще излезем със съобщение по отношение на новото образователно пространство, което трябва да бъде реализирано до 
2025 г., искаме да вдъхнем динамика на европейското научно изследователско пространство и за мен тук учените и 
демонстрациите, които виждаме, имат своето достойно място. 
 
√ ООН и САЩ призоваха за спиране на сблъсъците в Нагорни Карабах  
ООН и Съединените щати призоваха за незабавно прекратяване на сблъсъците в Нагорни Карабах. 
Вчера се стигна до ескалация на напрежението между Азербайджан и Армения, които от години имат спор за областта, 
населявана предимно от арменски сепаратисти. Стигна се до сблъсъци по границата между двете държави. 
Очаква се в рамките на следващото денонощие парламентът в Баку да реши дали да одобри обявеното от президента 
военно положение. 
 
Сега 
 
√ Марияна Николова иска компенсации за туризма и през 2021 г. 
Вицепремиерът Марияна Николова ще предложи на кабинета компенсациите за туристическия и ресторантьорския 
сектор по схемата 80:20 да се удължат до май месец, 2021 година. Това поставя отново на дневен ред и темата за 
евентуално удължаване на схемата 60:40 за останалите икономически сектори, която изтича в края на септември.  
"Благодарение на мярката 60/40, която за хотелиерите и ресторантьорите се трансформира в 80/20, са запазени около 22 
000 работни места само в сектор туризъм", изтъкна Николова, която използва световния ден на туризма като повод да 
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благодари на избралите да почиват в страната български туристи. От думите й не става ясно дали новият хоризонт за 
мярката 80:20 ще се разпростре и по общата схема 60:40 за останалия бизнес.  
Секторите на туризма, ресторатньорството, транспорта, получиха допълнителни добавки от по 290 лв. на служител с 
аргумента, че са ударени най-силно от кризата. Крайният срок за изплащане на тези добавки е края на годината, но 
основната компенсация - 60:40, изтича за всички сектори в края на септември.  
Правителството изрази готовност да удължи и този срок - мярката вече бе прекроена през юли, но към момента още 
няма взето решение. По данни на социалното министерство от юли месец по новия дизайн на схемата са подпомогнати 
3803 работодатели и са запазени 131 000 работни места, без тези в секторите транспорт, хотелиерство и туризъм.  
 
√ Министерството на туризма подготвя класификация на плажовете 
Министерството на туризма (МТ) обмисля да бъде направена класификация на плажовете по българското Черноморие и 
"се работи по анализ в тази посока". Това обясни мнистърът Марияна Николова по време на срещата си с концесионери в 
Слънчев бряг. Присъстваха още зам.-министърът Ирена Георгиева и други представители на МТ. 
Повод за това изказване на Николова бе, че представителите на концесионерите поставиха въпрос за възможността за 
класифициране на плажовете, тъй като ивиците са различни и имат свои специфики, които те смятат, че трябва да бъдат 
отчетени при сключване на договорите за стопанисване. 
Вицепремиерът Николова изтъкна факта, че 56 концесионери за подали през май заявления за намаляване на своите 
такси през този летен сезон, в отговор на направените промени в Закона за здравето, които предвиждат намаляване на 
концесионната такса с 50%, ако стопанинът на плажа свали цените за ползване на плажни принадлежности. 
"В изминаващия вече сезон имаше и добри примери - на 23 морски плажа, отдадени под наем и на концесия, са 
предлагани безплатни чадъри и шезлонги, а на други - 68 ивици, единичната цена, на която се предлага чадър или 
шезлонг, е под 5 лева", заяви Николова и благодари на тези, които въведоха тези антикризисни мерки. Според нея това 
"има своя положителен ефект и върху общите резултати за летен сезон 2020". 
 
√ Агенцията по храните хвана едва 18 сериозни нарушения по морето 
Месо и риба с изтекла годност и без етикети в ресторанти и магазини са най-честите причини за актове и глоби 
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) обяви резултатите от проверките, които е извършила през летния 
сезон по Черноморието. Оказва се, че нарушенията не са често срещани, особено сериозните. През периода 3 юли - 10 
септември инспекторите на БАБХ са навестили общо 2442 заведения и търговски в областите Варна, Бургас 
и Добрич.  Поверките са завършили с 18 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) и със 183 
предписания към фирмите -стопани на обектите, за разни нередности.  Тоест от 10 проверки само една е разкрила 
отклонения от правилата.  
"Най-честите нарушения са продажба на храни без маркировка за произход и годност, несъответствия при 
етикетирането, неспазване на условията за съхранение, лоша хигиена, както и неспазване от персонала на процедурите 
за противоепидемичните мерки, свързани с COVID-19", обобщават от БАБХ. 
"УЛОВ" 
Инспекторите са открили 103.4 кг  негодни продукти, които са били пратени за унищожаване. От тях 39,6 кг са от 
животински произход (с изтекъл срок на годност, без етикетировка и без маркировка или неправилно съхранявани), 23 кг 
риба и рибни продукти без етикети и 40,8 кг храни от неживотински произход (с изтекъл срок на годност и без етикети). 
ОТ БАБХ посочват, че няма жертви и пострадали от развалени ястия: "По време на летния туристически сезон 
проверяващите инспектори не констатираха инциденти в резултат на консумация на храни в черноморските райони", 
казват от агенцията. 
КЪДЕ 
Проверките са обхванали магазини, временни павилиони и сергии, обекти, предлагащи кетъринг,  ресторанти, пицарии и 
сладкарници, хотелски комплекси, предлагащи „all inclusive“ и други.  
 
√ България е на 39-о място в света по бърз интернет  
България се нарежда на 39-то място в света от 221 държави по скорост на интернет, според класацията на „Worldwide 
Broadband Speed League“ в „Cable.co.uk“ и „M-Lab“. Данните за класирането са събрани от над 557 милиона теста. 
Средната скорост на изтегляне в България е 46,22 Mbps, което може да се види от класацията. Времето за изтегляне на 
филм от 5 GB е 14,46 минути. 
Най-бързият интернет в света е в Лихтенщайн със средна скорост на изтегляне от 229,88 Mbps, според класацията. Общо 
98% от населението на княжеството (почти 40 000 души) са потребители на мрежата. Изтеглянето на филм от 5 GB отнема 
по-малко от 3 минути в Лихтенщайн. На второ място е о. Джърси със средна скорост 218,37 Mbps, трети е Андора със 
средна скорост 213,41 Mbps, четвърти е Гибралтар със средна скорост 183,01 Mbps, а пети е Люксембург със средна 
скорост 118,05 Mbps. 
Топ 10 се допълва от Исландия, Швейцария, Хонконг, Монако и Унгария. 8 от 10-те най-бързи интернет страни в света са 
от Западна Европа, но сравнително малки страни. 
В дъното на класацията са Южен Судан със средна скорост от 0,58 Mbps, Йемен със средна скорост от 0,65 Mbps, 
Туркменистан със средна скорост от 0,74 Mbps, Екваториална Гвинея със средна скорост от 0,75 Mbps и Сирия с 0,76 Mbps 
средна скорост. 
Според доклад на Worldwide Broadband Speed League, от 50-те най-бързо растящи държави в света, 32 са в Европа.  От 50-
те страни с най-бавен интернет, 32 са в Африка на юг от Сахара, 5 са в Азия, 5 са в Близкия изток, 3 са в бившите съветски 

https://www.cable.co.uk/broadband/speed/worldwide-speed-league/
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републики, 3 са в Океания и 1 е в Южна Америка. В общо 109 държави скоростта на интернет е под 10 Mbps, казват 
изследователите. 
Проучването разкрива, че средната глобална скорост на широколентовия интернет продължава да се увеличава. За 
периода от 11.05.2016 г. до 10.05.2017 г. той е бил 7.40 Mbps. Средната глобална скорост на широколентов интернет, 
измерена за периода от 30.05.2017 г. до 29.05.2018 г., е била 9,10 Mbps - увеличение с 23,35%. Миналата година средната 
скорост, измерена в периода от 9.05.2018 г. до 8.05.2019 г., е била 11,03 Mbps, което е допълнително увеличение от 
20,65% спрямо предходната година. 
 
√ Военни действия избухнаха между Армения и Азербайджан 
Съобщава се за убити военнослужещи и ранени сред цивилното население 
Между Армения и Азербайджан избухнаха военни действия вчера сутринта. Горещата точка е Нагорни Карабах, по 
границата между двете държави. И двете се обвиняват взаимно за огъня. Съобщава се за десетки убити военнослужещи 
и стотици ранени цивилни хора.  
Последно сражения по границата се водеха през лятото, а също и през 2016 г. Нагорни Карабах е спорна територия след 
разпада на СССР.  През 1991 г. регионът, населен предимно с арменци, обяви независимост от Азербайджан. Баку се 
опита да върне региона със сила и избухна война. През 1994 г. Азербайджан, Армения и непризнатата Нагорно-
Карабахска република подписаха протокол за примирие с посредничеството на Русия. Но военните операции се 
възобновяват периодично, припомни БГНЕС. 
"По предварителни данни 16 военнослужещи са били убити и над 100 са ранени откакто избухнаха боевете“, съобщи 
Министерството на отбраната на отцепилия се Нагорни Карабах. Армения и Азербайджан също съобщават за жертви. 
Парламентът в Баку прие указ за въвеждане на военно положение в редица градове и региони на страната. Решението 
трябва да бъде одобрено от президента Илхам Алиев в рамките на 48 часа. По-рано и Армения обяви обща 
мобилизация. А премиерът в Ереван Никол Пашинян не изключи страната му да признае независимостта на Нагорни 
Карабах. "Обсъждаме всички възможности, всички сценарии за развитие на събитията", заяви той. 
"Авторитарният режим на Азербайджан за пореден път обяви война на арменския народ", заяви каза Пашинян и 
добави: "Ние сме на ръба на мащабна война в Южен Кавказ, която може да има непредсказуеми последици". 
От Нагорни Карабах изтече информация, че са атакувани над 50 населени места. Това стана повод Армения да призове 
Европейския съд по правата на човека да задължи Азербайджан да спре да бомбардира граждански обекти. 
"Сега" припомня развитието на конфликта: 
Арцах Бабаян, секретар на Съвета по сигурността на Армения, съобщи за 10 убити арменски военнослужещи. Азерите 
също са дали жертви, поразени са два техни танка. Арменската страна е свалила два хеликоптера и три безпилотни 
самолета на Азербайджан. 
Двете страни си отправиха взаимни обвинения коя е нападнала първа, предадоха Франс прес и ТАСС. Арменските 
сепаратисти от Нагорни Карабах обявиха, че Азербайджан е започнал днес офанзива срещу тях.  
Според информацията на арменското външно министерство азербайджанската армия бомбардира населени места, 
включително столицата на непризнатата република Степанакерт. "Азербайджанската армия стреля по граничните 
райони на Армения, включително в посока към граничния град Варденис", заяви официалният представител на 
Министерството на отбраната Артсрун Ованесян по време на брифинг. "В момента се водят ожесточени битки по 
цялата огнева линия в Нагорни Карабах", добави той. Според турския министър на националната отбрана Хулуси Акар 
обаче виновна е Армения. "Агресивната позиция на Армения е най-голямата пречка за постигане на мир и 
стабилност в Кавказ. Тя трябва незабавно да се откаже от тази агресия, която ще потопи региона в пламъци" , 
заяви министърът. 
Русия призова страните в конфликта да прекратят огъня. Европейският съвет също апелира да се прекрати спешно огъня 
и да се възобновят преговорите. "Призоваваме двете страни за незабавно прекратяване на огъня и възобновяване на 
диалога под егидата на Минската група на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и нейните 
съпредседатели", реагира и България. Както стана ясно обаче, позицията на Турция е в полза на единия участник в 
конфликта. "Турция подкрепя Азербайджан. Ние ще подкрепим Азербайджан в тази форма, в която страната поиска", 
съобщи външно министерство в Анкара. 
 
BusinessGlobal 
 
√ Бюджет на светло 
Четири стъпки за по-прозрачно формулиране на приоритетите на фискалната политика 
От средата на лятото почти ежедневно се предлагат, а често – и оттеглят, предложения за икономически и социални 
мерки, които пряко или косвено се отразяват на публичните финанси. Политическата криза тази година прави така, че 
всяка идея се разглежда в контекста на вече стартирала предизборна кампания. Вероятно зад много от приетите или все 
още обсъжданите мерки има точно такъв мотив. Ако правителството иска да убеди гражданите в обратното, трябва да 
покаже, че промените в данъците и разходните политики са подчинени на някакъв поне минимално координиран общ 
процес по анализ, мислене, смятане, обсъждане и спор. 
Това няма как да стане, ако чуваме идеите между репликите на различни политици в лайфстайл предавания през 
уикенда, в профилите на министрите в социалните мрежи или в репортаж за режим на водата в малко населено място. 
Няма как и да се опровергаят съмненията, че правителството действа под натиск, потушавайки потенциално недоволство 
с насочване на пари на данъкоплатците, ако за решенията научаваме от преразказ или съвместно изявление на 
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представители на изпълнителната власт и синдикални лидери. Същото се получава и когато за два дни се емитира дълг  
на относително голяма (за българските публични финанси) стойност, без да в предишните дни и седмици да е обсъждана 
актуализирана макроикономическа прогноза за 2020 и 2021 г. и новите приоритети, дори в общи щрихи, в бюджета за 
следващата година. 
Това може да бъде избегнато. Бюджетният процес трябва да се отвори за обществен и политически дебат – но далеч 
преди традиционните среднощни парламентарни заседания през декември. 
Ето четири стъпки за по-прозрачно формулиране на приоритетите на фискалната политика и по-ефективни разходни 
програми: 
Първо, Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание да организира изслушване на министъра на финансите 
по одобрената от правителството средносрочна бюджетна прогноза. Обичайно прогнозата се приема от Министерски 
съвет през април, така че тази дискусия може да се проведе до средата на май. Разбира се, изслушването трябва да е 
отворено както за всички народни представители, които имат интерес, така и за неправителствени организации. 
Фискалният съвет също трябва да бъде част от изслушването, като представи своята позиция. Смисълът от подобна 
стъпка е изпълнителната власт да заяви и аргументира основните промени в политиката, които възнамерява да 
реализира през следващата година. Министърът на финансите трябва да обвърже промените и с анализа на резултатите 
от изпълнението на бюджета през предходната година. 
Второ, в началото на лятото програмните бюджети на министерства и други ведомства трябва да се представят за 
обществено обсъждане. Смисълът на програмното бюджетиране, както и наскоро отново припомнихме е институцията, 
която получава финансиране, да формулира какво иска да постигне, колко ще струва това и защо избраните програми и 
инструменти са по-добри от алтернативите. Това е етапът на избора на политика, в този момент има и смисъл да се води 
дебат защо се променя моделът или определен параметър в модела за финансиране на лечения, детски градини, 
училища или социални услуги, защо се повишават едни заплати, а други – не, кои инфраструктурни обекти ще се 
финансират и т.н. Същественото е, че към този момент вече са отчетени бюджетните програми за предходната година и 
институциите ще трябва да обяснят публично защо правят или не правят промени в модела и размера на финансиране на 
всяка програма, а няма да е лошо и да са подложени на натиск да премахват програми, които видимо са провалени и не 
водят до предварително декларирания резултат. 
Трето, към края на лятото или в началото на септември трябва да се отвори обществена дискусия по основните 
параметри, които изпълнителната власт възнамерява да предложи за одобрение в парламента. В този момент вече 
има и отчет за изпълнение на бюджета за полугодието на текущата година. Заедно с това, вече са минали обсъжданията 
по ключовите теми в програмните бюджети. Правителството трябва да заяви ясно какви промени на основните 
параметри предлага в сравнение със средносрочната прогноза от пролетта и какво е мотивирало всяка от тях – дали с 
динамиката в икономическата активност, в резултат на консултациите по отделни секторни политики или след анализ на 
изпълнението на приходите и разходните програми до средата на годината. Ако ще се предлагат значими промени – в 
основни данъци, в големи социални програми, в размер на обезщетения, в пенсионния или здравния модел – 
инициативата трябва да е на изпълнителната власт. Това оставя време за съдържателна дискусия, включва всички 
потенциално засегнати (не само работодателски организации и синдикати) и избягва непочтеното правене на политики с 
уж спонтанни предложения на народни представители в пленарна зала на второ четене на бюджетните закони. 
Четвърто - целият дебат като че ли се концентрира върху обещанията на политиците, а не върху реално свършената 
работа с публични средства. Затова е решаващо Народното събрание да прави изслушване на председателя на 
Сметната палата за обсъждане на одитния доклад за изпълнение на бюджета. Представителите на народа трябва да 
знаят къде има провали в процедурите, неспазване на правила за управление на средствата и неефективност. Това 
трябва да се случва в нарочно заседание на поне няколко комисии освен тази по бюджет и финанси, при това – преди да 
започне обсъждането на законопроектите от новия бюджетен цикъл. Когато независимата Сметна палата разкрие 
грешки и слабости, дълг на законодателите е да предизвикат промяна, а незнанието и незаинтересоваността не бива да 
се ползват за извинение. 
Текстът е публикуван в седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика. Подзаглавието е на редакцията. 
 
√ Защо още няма електронна идентификация 
Всички политически решения по пътя от 2017 досега са лоши 
Електронна идентификация (по-конкретно националната схема за електронна идентификация), която е и кокошката, и 
яйцето на електронното управление, все още я няма. Ето кратка хронология: 
В края на 2016 г. е готово всичко – има закон, правилник, осигурено европейско финансиране, техническа спецификация 
и документация по ЗОП (Закона за обществените поръчки). Процедурата е пусната… и спряна в края на лятото на 2017 г (в 
следствие на няколко фалшиви обжалвания пред КЗК от фирми, чиято дейност няма нищо общо с поръчката). 
Август 2018 (1 г. по-късно) електронната идентификация е пусната като част от голямата поръчка за личните карти. 
Поради избора на усложнена процедура свързана с класифицирането на части от поръчката (на две стъпки – одобрение 
на кандидати, и след това поръчка), изпълнител е избран в края на април тази година. Към момента доколкото знам тече 
процедура по обжалване на решението. Очаква се до края на годината (ако обжалванията паднат) да бъде сключен 
договор с изпълнителя и той да започне работа. Сроковете за eID по спомен са между 12 и 18 месеца, т.е. в средата или 
края на 2022 г. ще имаме система. Чиято спецификация е писана 6 години и половина по-рано и вече не е напълно 
актуална (напр. вече е достатъчно сигурно да се записва частен ключ в мобилен телефон с Android или iOS; през 2016 г. не 
беше). 

https://ime.bg/bg/articles/smetnata-palata-programnoto-byudjetirane-ne-se-prilaga-za-postigane-na-efektivno-harene-na-parite-na-danykoplatcite/
https://ime.bg/bg/pr_bg/
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Защо е толкова важна електронната идентификация? Дългият отговор е в тази 40-минутна презентация от 2016 г. 
Краткият отговор е: защото гражданите нямат налично и удобно средство да се идентифицират онлайн пред държавата. 
Електронните подписи, които в преходния период (удължен от „2 години“ на „докато стане“) трябва да вършат тази 
работа имат редица проблеми. 
Първо – те са средство за подписване, не за идентификация и като такива нямат възможността в реално време да 
предоставят актуална информация за лицето извън записаната в удостоверението. Няма нужда да имаме саморъчен 
подпис, за да покажем на държавата (или дори на частни субекти) кои сме в онлайн среда. Трябва ни „виртуална лична 
карта“, която обаче не може да се копира и фалшифицира. Електронни услуги за физически лица могат и трябва да се 
ползват само с идентификация, с малки изключения. 
Второ – струват пари и поради това (без значение колко са евтини), не може да се постигне масовост сред гражданите. 
Така дори да има е-услуги, хората няма с какво да ги ползват. Пример – опашките пред НОИ през март, след като НОИ 
пусна доста услуги онлайн, но хората трябваше да се наредят, за да си вземат ПИК. При електронната идентификация 
положението е „апетитът идва с яденето“. И трябва критична маса хора просто да разполагат със средството за 
идентификация в джоба си, за да потеглят нещата. Примери за това много, като любимият ми е Естония срещу 
Финландия. Естония дава на всички безплатна електронна идентификация, Финландия я прави опционална и платена. 15 
години по-късно Естония „изнася“ електронно управление за Финландия, които изостават значително (опростявам 
историята, но е горе-долу така). 
Трето – националната схема за електронна идентификация не е само средството (дали ще е карта, „флашка“ или 
мобилен телефон). Тя е цялата инфраструктура, с която всяка електронна услуга да може да поиска идентификация от 
централизиран компонент, който да събере нужната информация в реално време. Националната схема е и компонент от 
системата за трансгранична електронна идентификация в рамките на ЕС (която не че е тръгнала успешно, но по други 
причини). 
Без електронна идентификация, всяка електронна услуга има много малка аудитория, което се потвърждава и от данните 
– извън услугите на НАП, които НАП активно промотира заедно със своя ПИК, използването на почти всички останали е 
минимално и доста неудобно. 
Защо не е станало още? Всички политически решения по пътя от 2017 досега са лоши – спиране на отделната процедура; 
обединяване с голяма поръчка без реална нужда от това; засекретяване и избор на утежнена процедура; процедура, 
която не е разделена на лотове, позволяващи различни изпълнители; бавене. Така при напълно готова документация и 
финансиране, цял мандат не стига дори да се започне работа по най-ключовата система за електронното управление. 
Всички останали институции (вкл. ЦИК за пилотното дистанционно електронно гласуване) пък се оправдават „ами тя е в 
МВР системата, ние нищо не можем да направим“. 
Та така за управленския капацитет, визията и стратегическите проекти за модернизация на страната. Кой щял да дойде 
след оставката.. ‘де да знам, дано някой, дето да може за един мандат поне договор да сключи. 
 
√ Дългът на Франция достигна рекордните 114% от БВП 
Това са 2 трилиона и 638,3 милиарда евро, което е увеличение спрямо края на март с 12,7% - най-големият растеж на 
държавната задлъжнялост на страната откакто се води тази статистика 
Държавният дълг на Франция се е увеличил до безпрецедентните 114,1 процента от брутния вътрешен продукт в края на 
юни. Това съобщи националната статистическа служба. 
В парично изражение държавният дълг вече достига 2 трилиона и 638,3 милиарда евро, като се е увеличил спрямо края 
на март с 12,7 процентни пункта или 113,4 милиарда евро. Това е най-големият растеж на държавната задлъжнялост на 
Франция откакто започва да се води тази статистика през 1995 година. Рязкото увеличаване на държавния дълг отчасти 
се дължи на силното повишение на разходите на редица ведомства, отбелязва статистическото ведомство. Средствата са 
били насочени към финансиране на необходимите мерки в условията на санитарната криза, предизвикана от 
коронавируса. Разходите на хазната са били свързани с финансиране и на мащабната програма за изплащане на 
обезщетения за техническа безработица.  
Същевременно правителството е било принудено да отложи за по-късна дата плащането на социални вноски от 
компаниите, като понижение се отчита и в данъчните приходи. В резултат от тези фактори задлъжнялостта на системата 
за социално осигуряване е нараснала с 84,9 млрд. евро, отбелязва ТАСС. 

 
Мениджър 
 
√ Кредитите за бизнеса бележат ръст с 23%  
Новите кредити за бизнеса, отпуснати от търговските банки в България, са се увеличили с 23%, показват изчисления на 
Мениджър Нюз на база последните данни на БНБ. Статистиката важи за периода януари-август, сравнен със същия 
период на миналата година. 
В разглеждания осеммесечен период  банките са отпуснали на фирмите нови кредити на обща сума от 11,5 млрд. лв., 
сочат данните. Най-много заеми са били одобрени през месец март, показват данните. Именно през март беше въведено 
извънредното положение срещу разпространението на коронавируса, което силно ограничи приходите на много 
компании, поради което те потърсиха или преструктуриране на стари свои кредитни линии към банките, или нова 
финансова подкрепа от страна на кредитиращите институции. Трябва да се има предвид, че част от тези кредити 
всъщност са използвани, за да се погасят стари задължения към банковата система. Ето защо от началото на годината 
салдото на всички отпуснати кредити  към бизнеса всъщност се понижава от 34,6 млрд. лв. до 34,3 млрд. лв. 

https://bglobal.bg/%3Ciframe%20width=
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Също така най-голям дял от кредитите в 8-месечния период  (над 40% от общата сума) са отпуснати в евро и са били на 
стойност под 1 млн. евро. Общата сума по този тип кредити възлиза на 4,7 млрд. лв. 
Трябва да се отбележи, че има известно влошаване що се отнася до редовното погасяване на задълженията към банките. 
Лошите и преструктурираните кредити, по чието изплащане има някакво забавяне вече представляват 9,5% от общото им 
салдо и те възлизат на общо 3,25 млрд. лв. За сравнение към края на годината това ниво беше 7,9%. 
В тази ситуация лихвите остават рекордно ниски на нива от 2,88% за заемите в лева и 2,67% за кредити в евро. 
 
√ Борисов обяви две нови програми в помощ на бизнеса  
Две нови програми тръгват от другия месец през Министерството на икономиката. Тази седмица работодателите ще 
могат да кандидатстват за изграждане на детски кътове във фирмите. Това обяви в профила си във Facebook министър-
председателят Бойко Борисов. 
„Непрекъснато работим за това да подкрепим хората и фирмите. От другата седмица работодателите ще могат да 
кандидатстват за изграждане на детски кътове във фирмите. Така ще подкрепим работещите родители, които трябва да 
са на гъвкаво или ненормирано работно време или се налага да взимат децата си по-рано от училище. Фирмите ще могат 
да получават между 50 000 и 150 000 лв. Отделили сме за това 15 млн. лв.“, написа премиерът, като добави, че другия 
месец през Министерството на икономиката пуска две нови програми. 
Той уточнява, че едната програма е на стойност 68 млн. лв, с които ще бъдат подкрепени  фирмите с над 500 хил. лв. 
оборот. 
„Почти 80 млн. лв. ще бъдат насочени към малки и средни фирми, за да си преустроят производствата в условията на 
COVID-19 - да направят прегради, отделни входове, да закупят предпазни средства и всичко нужно да работят при новите 
условия“, написа премиерът за втората програма. 
 
√ Българската икономика има нужда от скорост за предприемане на мерките, категоричен е Лъчезар Борисов 
Глобалната криза е предизвикателство не само за България, но и за целия свят. Страната ни бе засегната най-тежко през 
второто тримесечие на годината. Добрата новина е, че при този спад от 8,5% на годишна база, България се представи 
много по-добре от голямата част от държавите членки на Европейския съюз, някои от които реализират спад от над 20%. 
Ние се представяме с близо 6 пункта по-добре от средното ниво за целия ЕС. Това заяви пред БНТ министърът на 
икономиката Лъчезар Борисов 
„Това е една безпрецедентна криза, която вещае рискове. И днес и вчера в България заразените от COVID-19 растат, като 
това се случва и в Европа. Този риск стои, защото българската икономика е свързана с европейската почти на 75%, тоест 
ако имаме затваряне на производства, нашите поддоставчици, нашият бизнес също ще бъдат засегнати отново", добави 
той. Той коментира и поемането на нов дълг от страната ни в размер на 5 млрд. лв, като заяви, че в момента българската 
икономика има нужда от скорост за предприемане на мерките, за да бъде съживена. 
„Ако нямаме икономика, няма да има социална политика, бюджет и няма изобщо да си говорим за политика. В момента 
ние наблягаме на скоростта, така че да преодолеем тази кризисна ситуация“, каза икономическият министър 
„Дългът е буфер за това, че в края на годината ако реализираме дефицит, този буфер трябва да покрие държавните 
разходи, състоянието на държавата, респективно за плащането на заплати и пенсии. Този буфер ще се използва и през 
следващата година, тъй като тази година до момента се справяме добре и успяваме да преодолеем 
предизвикателствата. По-важното е, че България стана член на Банковия съюз и ERM-II, което ни даде уникалния шанс 
страната ни да се представи на международните финансови пазари по начин, по който никоя друга държава не го е 
направила през 2020 година. Имаме 22 емисии за близо 10-годишен дълг от над 10-12 държави и България се представи 
най-добре, сравнено с други дори сме десет пъти по-добре от гледна точка на лихвения купон“, добави той. 
По думите на Борисов външните международни финансови пазари са оценили страната ни и от гледна точка на 
инвестициите, като за първите седем месеца България реализира доста добър ръст на инвестициите. 
„Имаме преки чуждестранни инвестиции в размер на 1 млрд. и 400 млн. евро, което е ръст от над 53-54% спрямо същия 
период на предходната година. Българската икономика създава усещането у международните инвеститори и бизнес, че 
имаме добър бизнес климат. Оттук нататък ние трябва да продължим спешно с мерките, така че да запазим нашата 
икономика“, констатира министърът. Той заяви, че всеки има право на протест и той приветства всеки един от 
протестиращите. 
„Именно заради това ние от Министерството на икономиката търсим консенсуса и търсим съгласието. В момент на криза 
имаме нужда от синергия, от съглашение, от този надпис на Народното събрание "Съединението прави силата", имаме 
нужда от диалог. Именно заради това аз се опитвам да правя това заедно със синдикати, работодатели, готов съм да 
говоря и с хората от протеста, да намерим най-добрите мерки, така че българската икономика да бъде на сцената", 
коментира Борисов. 
Безработицата в момента в България е на изключително ниско ниво - 7,5%, запазени са над 300 000 работни места, 
допълни министърът. Одобрени са нови проекти за микропредприятията на стойност 21 млн. лв. Те ще бъдат разплатени 
през следващите седмици. С работодатели и синдикати са договорени две нови мерки по 78 млн. лв. Едната от тях е 
свързана с преструктурирането на бизнеса в посока на работа по време на COVID. Другата е свързана с компании с 
оборот над 500 000 лв. 
 
√ Без повече грипни ваканции, ще се учи дистанционно 
„Факт е, че досега се сбъдват по-скоро негативните сценарии с короанвируса. В началото очаквахме той да остане в 
Китай, след това да остане в Италия, да бъде за кратко време, лятото да изчезне. Нищо от това не се случи. Далеч по-
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трудно може би ще бъде следващите месеци, когато времето ще застуди и вероятно ще има традиционните грипни 
вируси, които ще се насложат с коронавируса”. Това заяви пред NOVA министърът на образованието Красимир Вълчев. 
По думите му засега стойностите на заразените с COVID-19 са нормални, като броят на инфектираните ученици и учители 
е пропорционален на общия брой заразени. 
„Средно дневно последните седмици имаме по 200 заразени – нормално е да имаме между 5 и 10 учители, тъй като 
учителите са близо 3% от работната сила, а учениците, без децата в предучилищна възраст, са 10% от населението. 
Говорим за стойности, които са едно на 100 хил. средно дневно, при условие , че средно дневния брой заразени е 2,5 на 
100 хил. Това означава, че учениците, както и в другите страни, боледуват по-малко.“, коментира Вълчев. 
„Ако имаме бум на заразени в област или община, ще се минава изцяло на обучение в електронна среда. Надяваме се, 
че тези прагови стойности няма да бъдат достигнати. Много вероятно е обаче да има преминаване за една две0седмици 
на обучение в електронна среда, когато дойдат сезонните вируси”, добави още министърът на образованието. 
По-думите му вече няма да има грипна ваканция, а ще се учи дистанционни. 
Що се отнася до носенето на маски в училище той припомни, че общото правило в момента е, че те са задължителни на 
закритите места. 
„Имахме множество варианти да изберем. Основните бяха два - или паралелките да се разредят, или този, който 
избрахме – да има невзаимодействие на паралелките. Не можем да накараме децата да стоят целодневно в час с 
маските. Затова избрахме моделът на невзаимодействие на паралелките. Когато има заразено дете, се карантинира 
цялата паралелка”, каза образователният министър. 
 
√ Просветното министерство ще купи 80 000 устройства за електронно обучение  
Предвиждаме купуването на минимум 80 000 устройства - 20 000 за учителите, и минимум 60 000 за учениците, които ще 
се използват за елекронното обучение. Това ще стане със средства от Европейския съюз, но е свързано с бюджетни 
процедури и със Закона за обществените поръчки, каза в отговор на парламентарен въпрос за проблеми при 
преминаването към електронното обучение министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. 
България е сред страните, които много бързо и успешно въведоха отдалечено обучение през тази пролет – веднага след 
въвеждането на извънредните мерки против разпространението на коронавируса, добави той 
Вълчев добави, че вече са закупени 900 от устройствата, като по-голямата част от тях са били предоставени на учителите, 
а по-малка част – на ученици. Съдействахме за даряването на ученици и на над 1000 устройства, добави министър 
Вълчев.   
Министърът коментира също, че не само липсата на достъп до интернет и устройства е причина за трайното изключване 
на ученици от електронното обучение по време на карантината. "Близо 20 процента са децата, при които имаме 
проблеми с тяхната ангажираност и редовна посещаемост при нормална ситуация, и при присъствено обучение. Точно 
тези деца не бяха включени и в електронното обучение", обясни министър Вълчев. Той коментира, че основният ни 
проблем е липсата на отношение и отговорност на родители към образованието, но голяма част от тези деца имат 
смартфони, като ги използват за друго, а не за обучение. 
Тези 80 000 устройства, които ще бъдат купени, няма да бъдат използвани само при електронното обучение, а ще се 
използват от учителите в училищата. Във всяка класна стая трябва да има устройство, защото учителите работят с 
електронни дневници и ще свързват тези лаптопи с мултимедийни дисплеи или с проектори, обясни министър Вълчев. 
Той каза, че и сега има над 60 000 устройства в училищата, но голяма част от тях са стационарни компютри и не могат да 
се ползват при извънредна ситуация. 
"В момента 0,4 процента от паралелките са карантинирани, дори да станат 1 процент, няма проблем с наличната техника, 
ако се задържи сегашното общо ниво на среднодневен брой заразени, за да се обезпечи обучението в електронна 
среда", заяви министър Красимир Вълчев. 
 
√ Ново поскъпване на синьото гориво през октомври обсъжда КЕВР  
Цената на природния газ да бъде повишена с 2 лева от 1 октомври срямо сега действащата предвижда обсъденото днес 
на открито заседание от Комисията за енергийно и водно регулиране предложение на доставчика "Булгаргаз". 
Вносителят предлага цената да стане 24,84 лв. на мегаватчас при 22,46 лв. към момента, което представлява увеличение 
от 11%. Тази цена не включва цените за достъп, пренос, акциз и ДДС, което допълнително ще увеличи крайната сума. 
Предстои в срок до 1 октомври комисията да разгледа още информация, която към момента не е успяла да обработи. 
Така например от КЕВР са изискали "Булгаргаз"  да предостави наличната в интернет информация за пазарните индекси 
за природния газ на международните пазари, както и други данни от типа на разменния курс на американския долар, се 
казва още в съобщението на държавното ведомство. Окончателното решение трябва да стане ясно на 1 октомври.   
Според прогнозите на анализаторите от Montel цената на природния газ в Европа през зимата ще средно 12,20 евро (23,9 
л.) на мегаватчас. 
 
√ С 1/3 са намалели заетите без трудов договор в ХОРЕКА сектора  
С 1/3 са намалели работещите без трудов договор в секторите хотелиерство и ресторантьорство в резултат на 
предприетите от правителство мерки за подкрепа на бранша. Това показват резултатите от анализ на изпълнението на 
мярката 60/40. Анализът е разработен от експерти от МТСП, АЗ и НОИ по предложение на Националния съвет за 
тристранно сътрудничество. 

https://nova.bg/


14 

 

Според проверка на Главната инспекция по труда в двата сектора делът на работещите без трудов договор е намалял от 
0,6% през първите 9 месеца на 2019 г. на 0,4% за същия период през 2020 г. Това на практика доказва, че предприетите 
помощни мерки, освен че подпомагат бранша, съдействат и за изсветляване на „сивия“ сектор в него. 
Както е известно, в подкрепа на собствениците на заведения ДДС беше намален от 20 на 9%, а в помощ на служителите е 
именно мярката 60/40, която за бранша е 80/20 и благодарение на нея хиляди запазиха работните си места. 
Проверка на Българската асоциация на заведенията и Сдружение на заведенията в България показва, че намален данък 
добавена стойност за заведения е стандартна практика в голяма част от европейските държави. В Австрия ставката бе 
намалена от 10 на 5%. В Белгия – от 12 на 6%. В Кипър – от 9 на 5%. В Чехия - от 15 на 10%. В Германия данъкът бе 
намален на два пъти и в момента е 5%. В Гърция намалението е от 24 на 13%. В Литва – от 21 на 9%. В Англия – от 20 на 
5%. В Турция пък е символичния 1%. 
От данни се вижда, че повечето държави в ЕС предприемат действия по намаляване на ДДС-ставките си в сектор туризъм 
и в частност ресторантьорство, като намаленията се движат в диапазона между 50 и 70% в зависимост от първоначално 
заложените ставки в конкретните страни. От друга страна, държави извън ЕС предприемат много по-рязко намаление на 
ДДС с цел възстановяване на икономиката си, като тяхното намаление достига и до 90% от първоначално заложения 
данък.  
Основните сектори, в който се правят намаления на ДДС ставките от държавите членки на ЕС са хотелиерство, в частност 
ресторантьорство, транспорт, здравеопазване, печатни издания, културни събития и други сектори, свързани с туризма и 
развлеченията, които са били засегнати в по-голяма степен при прилагане на мерките за предотвратяване на 
разпространението на COVID-19.  
В момента България е една от най-либералните държави по отношение работата на заведенията, се казва в съобщението 
на Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България. У нас ресторантите отвориха 
летните си градини на 6 май, а на 1 юни отвориха изцяло. В средата на юни пък заработиха нощните клубове. 
Заведенията работят при строго спазване на противоепидемични мерки, които бяха наложени още при отварянето им - 
разполагането на масите на не по-малко от 1.5 метра една от друга. Не повече от четири лица на маса или по едно 
семейство. Обслужващият персонал е с поставена защитна маска или шлем. Почистват се и се дезинфекцират 
повърхностите на масите и столовете след всеки посетител. На видни места пък се поставят дезинфектанти за ползване 
от посетителите. 
В Европа обаче се наблюдава масово затягане на мерките след втора вълна на Covid-19, каквато до момента у нас няма.  
На фона на рекорден брой новозаразени, Израел вече премина към национална карантина, при която бяха затворени 
училища, хотели, ресторанти и МОЛ-ове.  
Всички ресторанти и пъбове в Англия ще трябва да затварят най-късно в 22 часа. Клиентите се обслужват само на маса, а 
не правостоящи край бара, защото второто създавало условия за нарушаване на правилата за дистанция. Персоналът е 
длъжен винаги да носи маски. Англия въведе и глоба от до 10 000 паунда за заразените, които откажат да спазват 
самоизолация, наложена от властите. За контрол при изпълнението на по-строгите мерки британският премиер Борис 
Джонсън не изключва дори използване на армията.  
На прага на зимния сезон, три от 9-те провинции в Австрия - Тирол, Залцбург и Форарлберг ограничиха работното време 
на заведенията до 22:00 часа. В споменатите три провинции са най-популярните ски-дестинации в страната, където 
сезонът обикновено започва още през ноември. В заведенията в Австрия се допускат групи до десет души, които могат 
да седнат на една маса. Маските са задължителни до момента на сядане на масата. Празниците на обществени места са 
разрешени с максимум десет участници, като досега беше разрешено броят им да е до 50 души.  
В Прага и Копенхаген заведенията също ще затварят по-рано.  
Мерките се затягат и във Франция. Засега ограниченията се въвеждат локално, като страната е разделена на зони в 
зависимост от броя на заразените. Вторият най-голям град - Марсилия, е зона с най-висока опасност. Там ресторантите и 
баровете ще бъдат затворени. В 11 областни града, сред които и Париж, бяха забранени масови прояви с участието на 
над 1000 души. А ресторантите и баровете ще работят само до 22:00 часа.  
Гръцките власти също обмислят възстановяване на пълната карантина в страната, като периодът между 21 септември и 4 
октомври ще бъде тест за жителите на Атина, където мерките вече са затегнати, като са спрени концертите на закрито и 
на открито.  
Дания вече намали допустимия брой участници в събирания от 100 на 50 души. Ирландия забрани посещенията в 
заведения на закрито в столицата Дъблин. В Германия пък бе отменен Октоберфест. От понеделник Испания забрани 
пътуванията на жителите на някои райони на Мадрид.  
Според статистиката блокирането на хотелиерството само в Обединеното кралство е струвало на икономиката на 
страната 30 милиарда британски лири, докато в Испания се очаква почти една трета от заведенията да бъдат закрити 
завинаги.  
От Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България призовават, каквито и решения да 
се вземат занапред, те да бъдат предварително съгласувани с бранша, за да има предвидимост и да се избегнат 
допълнителни загуби и напрежение в сектора.  
 
√ Германският финансов министър потвърди желанието си да стане канцлер 
Германският финансов министър и вицеканцлер Олаф Шолц потвърди в събота желанието си да стане канцлер след 
изборите за Бундестаг догодина, предаде ДПА, цитирана от БТА. 
"Ние искаме да ни бъде възложено да определяме насоките на политиката. Ето защо се борим да можем да дадем 
следващия канцлер", каза той пред регионална конференция на своята Германска социалдемократическа партия (ГСДП) 
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в източната провинция Тюрингия. Шолц е кандидатът на ГСДП за поста на Ангела Меркел, която планира да се оттегли 
като канцлер след 15 години начело на германското правителство. 
Сега лявоцентристката ГСДП е в широка коалиция с консервативния Християндемократически съюз (ХДС) на Меркел и 
сестринската му баварска партия Християнсоциален съюз (ХСС). 
Шансовете да оглавим следващото федерално правителство "са по-големи, отколкото някои си мислят", увери 
съпартийците си Шолц. Той добави, че ГСДП не само е показала добър баланс в правителството, но и успехи в 
управлението на коронавирусната криза. Социалдемократът отбеляза милиардите помощи за икономиката, осигурили 
запазването на много работни места. 
В речта си Олаф Шолц предрече, че кризата с коронавируса ще продължи до края на 2021 и началото на следващата 
година, така че трябва да бъде взето решение дали Германия да продължи да бъде силна социална държава, или да 
води твърда политика на икономии. "ГСДП ще бъде за укрепването на обществото и социалната държава", подчерта 
Шолц в речта си пред конференцията в курортния град Бад Бланкенбург. 
 
√ Китай готов да работи заедно с ЕС за „зелен рестарт"  
Китай желае да създаде „зелено партньорство“ с Брюксел, в чиито рамки страните да задълбочават сътрудничеството за 
справяне с климатичните промени и насърчават екологично съобразено възстановяване на световната икономика след 
епидемията от новия коронавирус, заяви на конференция говорителят на Министерството на външните работи Уан 
Уънбин, предава Радио Китай.  
Коментарът му бе по повод изказване от 23 септември на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер 
Лайен, в което тя приветства ангажимента на Си Дзинпин пред Общото събрание на ООН Китай да се превърне във 
„въглеродно неутрална“ страна преди 2060 г. Тя заяви, че ЕС ще работи заедно с Китай за реализиране на тази цел.  
Уан Уънбин посочи, че международната общност е дала висока оценка на обявената от Си Дзинпин цел и общото мнение 
е, че тя е важен политически сигнал преди 26-та конференция на страните по „Рамковата конвенция на ООН за 
климатичните промени“, която ще се проведе следващата година, ще има сериозно влияние върху прехода на света към 
никсовъглеродно развитие и дава пример за отговорно отношение към проблемите на климата.  
 
√ Европейските акции вървят към най-лошото си седмично представяне от близо три месеца 
Европейските борсови индекси се понижиха в обедната търговия в петък  и са на път да регистрират най-лошото си 
седмично представяне от близо три месеца на фона на въвеждането на нови ограничителни мерки срещу 
разпространението на коронавируса в редица страни на континента, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 2,51 пункта, или 0,71%, до 353,34 пунктa. Немският бенчмарк DAX се 
понижи със 160,18 пункта, или 1,27%, до 12 446,39 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 19,46 
пункта от стойността си, или 0,33%, достигайки ниво от 5 803,32 пункта.  
Основният фондов индекс на борсата в Париж  CAC 40 се понижи с 63,21 пункта, или 1,33%, до 4 699,41 пункта, след като 
Франция регистрира над 16 хил. нови случая на COVID-19 през последното денонощие. Това е най-големият дневен ръст 
в страната от началото на пандемията. По-рано френското правителство затегна мерките срещу разпространението на 
коронавируса в страната като я раздели на зони в зависимост от броя на заразените. На места баровете и ресторантите са 
затворени, а другаде те могат да работят само до 22 часа. В 11 областни града бяха забранени масови прояви с участието 
на над 1000 души. 
На този фон индексът SXTP, проследяващ представянето на туристическият сектор, се понижи с 1,63%, а акциите на 
авиопревозвачите IAG, Lufthansa и Air France KLM поевтиняха съответно с 5,63%, 5,24% и 5,17%. 
Същевременно с това технологичният индекс SX8P се понижи с 1,60% въпреки печалбите на американските технологични 
компании. 
 „Новите ограничителни мерки в Европа, по-малката фискална подкрепа, изтъняващата ликвидност и рисковете около 
изборите в САЩ ще се отразят на активността в четвъртото тримесечие“, коментират от Barclays. 
Книжата на испанската телекомуникационна компания MasMovil поскъпнаха с 0,08%, след като местен вестник съобщи, 
че Vodafone е започнал преговори за придобиване на фирмата. 
Акциите на Nestle поскъпнаха с 1,50%, след като HSBC повиши рейтинга на книжата на компанията до „купувай“ 
Италианската банка Banco BPM удължи печалбите си от началото на седмицата с още 1,94% на фона на информацията, че 
Credit Agricole води преговори за нейното закупуване. 
Лек ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха леки повишения в четвъртък на фона на новата доза от икономически 
данни в САЩ, предаде Ройтерс. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 52,31 пункта, или 0,2%, до 26 815,44 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 напредна с 9,67 пункта, или 0,3%, до 3 246,59 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq се повиши с 39,28 пункта, или 0,37%, до 10 672,27 пункта. 
Акциите на Apple и  Microsoft се повишиха съответно с 1,03% и 1,30%, повеждайки ралито в технологичния сектор. Цените 
на книжата на Alphabet и Amazon се повишиха с 0,96% и 0,66%, а тези на Netflix  и Facebook – с 0,52% и 0,20%. 
Печалбите на пазара бяха ограничени от информацията, че заявленията за помощ при безработица са достигнали 870 
хил. през седмицата, завършила на 19 септември. Прогнозата на Dow Jones бе за 850 хил. заявления. Броят на хората, 
които продължават да получават обезщетения две седмици след подаването на заявлението (т.нар продължаващи 
обезщетения при безработица), намаля, но остана по-висок от очакваното. 
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Същевременно с това продажбите на нови жилища в САЩ надминаха прага от 1 млн. през месец август. Икономистите, 
анкетирани от Dow Jones, очакваха 898 хил. продажби. 
„Хората се притесняват от това какъв тип икономическо възстановяване ще имаме през следващите няколко месеца“, 
коментира Мегън Хорнеман от Verdence Capital Advisors. „Някои икономически сектори се представят добре, докато 
други малко се забавят“. 
Септември се очертава като доста труден период за Уолстрийт, като от началото на мееца S&P 500 се е понижил с 7,3%, а 
Dow – с 5,7%.  Nasdaq Composite регистрира най-големият спад – 9,4%, на фона на разпродажбите в технологичния 
сектор. Акциите на Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Alphabet и Microsoft са поевтинели с най-малко 9,9% през септември. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в 
последната сесия за седмицата, предаде Маркетоуч. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 напредна със 116,8 пункта, или 0,51%, до 23 204,62 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite изтри 3,76 пункта от стойността си, или 0,12%, достигайки ниво от 
3 219,42 пункта, докато по-малкият показател Shenzhen Composite се понижи с 5,03 пункта, или 0,23%, до 2 143,05 пункта. 
Хонконгският показател Hang Seng отчете спад от 75,65п пункта, или 0,32%, до 23 235,42 пункта. 
В Южна Корея Kospi се повиши с 6,09 пункта, или 0,27%, до 2 278,79 пункта. 
Австралийският показател ASX 200 напредна с 89 пункта, или 1,51%, до 5 964,9 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) се оцветиха в червено. Основният индекс SOFIX отчете спад 2,96 пункта, 
или 0,70%, до 422,25 пункта. BGBX40 се понижи с 0,53 пункта, или 0,55%, до 95,04 пункта. BGTR30 изтри 2,94 пункта от 
стойността си, или 0,62%, достигайки ниво от 468,95 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,16 пункта, или 0,12%, до 134,21 
пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Обявяват финалистите в конкурса „Мениджър на годината“  
Десетте финалисти в престижното издание на конкурса „Мениджър на годината" ще бъдат обявени днес. 
Конкурсът се провежда за тринадесети път и е единственият, който отличава постиженията в областта на висшия 
мениджмънт в България. 
 
√ Туризмът в ЕС се адаптира към новите реалности  
След една наистина трудна за туризма година, когато половината планета беше блокирана от ограничения за пътуване, 
които продължиха и след „отварянето" ще може ли пандемията да промени положително сектора, въпреки трудностите? 
Джеръми Уилкс от „Евронюз" прави анализ на ситуацията и предприетите мерки от ЕС за спасяване на най-засегнатият от 
пандемията отрасъл. 
Адаптиране към "новото нормално" 
Намираме се в Лион, Франция, където предприемачът Ан Прост вече 20 години предлага индивидуални обиколки на 
историческия център и специализирани гастрономически турове на трансалпийския град. Компанията й процъфтява 
преди пандемията. 
Сега, в тази ситуация на криза и несигурност, за Ан е въпрос на оцеляване. Всъщност та трябваше да вземе някои трудни 
решения: „За съжаление трябваше да уволня стажантите", обяснява тя. "Тогава успокоих клиентите, които вече ми бяха 
платили, че ще им възстановя сумата или че ще запазя парите, за да предлагам услугата отново по-късно. И тогава 
трябваше да се обадя на други клиенти, за да им кажа, че все още съм тук и че веднага след като всичко ще приключи, 
ще предложа нова и още по-невероятна услуга ". 
Ето защо Ан трябва да адаптира своя бизнес модел към „новото нормално". „Успокоих хората и им обясних, че са в 
безопасност на открито", казва предприемачът. "Водя ги на места, които не са претъпкани и в малки групи. Дори това да 
означава по-малко клиенти. Но имам цял екип от водачи, които работят за мен и ние се адаптираме. Всичко е свързано с 
адаптация и успокоение." 
Френският тупорепатор работи основно с чуждестранни клиенти. Ограниченията, наложени върху пътуванията, очевидно 
са оказали влияние върху бизнеса й: „В началото беше много сложно, но чуждестранните студенти, които идват от всички 
краища на света най-накрая успяха да се върнат в Лион, където учат", казва тя. "Дори за компаниите не беше лесно, 
защото на много отказаха визи. Но имам някои резерви в ход, така че оставам много позитивна". 
Какво прави ЕС за сектора 
Туристическият сектор, който представлява 10% от БВП на Европейския съюз, страда. От февруари до юни има спад от 
75%. 
За да спести милиони работни места, Европейската комисия облекчи правилата за държавна помощ. Чрез своите 
програми и фондове се използва финансова мощ, за да осигури на бизнеса необходимата ликвидност. 
В дългосрочен план Брюксел планира да използва фонда за възстановяване от 750 милиарда евро, за да направи 
туризма по-устойчив. 
Експертите от туристическата индустрия също приветстваха инициативата на Комисията за въвеждане на общи критерии 
за определяне кога държавите-членки трябва да наложат ограничения. „Ако хората трябва да пътуват отново, от 
съществено значение е европейските държави да се координират, когато налагат ограничения", каза Еманюел Муние, 
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генерален секретар на „Eu Travel Tech". "Например, те трябва да използват общи критерии, за да определят рисковите 
области. Това е, което предлага Комисията и ние сме доволни." 
Бъдещето на индустрията 
Ако секторът вече е трябвало да се адаптира към "новото нормално", със сигурност промените все още не са 
приключили. „След тази криза мисля, че хората ще искат да знаят повече при избора на опции за пътуване", казва Муние. 
"Не само кое е най-доброто предложение, но и това, което е най-устойчивият вариант. Туроператорите ще трябва да 
бъдат по-прозрачни и дигитализацията ще играе по-подходяща роля, правейки пътуването по-лесно и по-евтино, но и по-
безопасно и чисто ". 
Ключови точки 
Европейската комисия въведе поредица от мерки за подпомагане на сектора на пътуванията и туризма по време на 
кризата, причинена от пандемията на коронавируса. 
• През май се прие пакет от общи инициативи и критерии за туризъм и транспорт. Този пакет има за цел да помогне на 
държавите-членки да премахнат ограниченията за пътуване в рамките на ЕС и да позволи на туристическия бизнес да 
отвори отново след месеци на блокиране, като същевременно спазва необходимите здравни предпазни мерки. 
• Специален уебсайт и приложение REOPEN EU с интерактивна карта стартираха през юни, за да предоставят на туристите 
и пътниците подходяща информация за безопасното пътуване в ЕС. 
Комисията също така е предприела стъпки за осигуряване на ликвидност за туристическия бизнес, особено за МСП, 
благодарение на гъвкавостта, предоставена от правилата за държавната помощ и финансирането от ЕС: 
• Осигуряване на незабавна ликвидност на компании, засегнати от кризата, чрез Инициативата за реагиране на 
коронавирус в отговор на споделено управление с държавите-членки. 
• Чрез осигуряване на до 8 милиарда евро финансиране за 100 000 малки предприятия, засегнати от кризата, чрез 
Европейския инвестиционен фонд. 
• За да подпомогне заетостта, програмата SURE помага на държавите-членки да покрият разходите за национални 
програми за непълно работно време и подобни мерки, които позволяват на компаниите да запазят работните си места. 
Комисията също така подкрепя партньорствата между службите по заетостта, социалните партньори и бизнеса, за да 
улесни преквалификацията, особено за сезонните работници. 
• През юли Европейският съвет постигна споразумение относно плана за възстановяване и бюджета на ЕС за периода 
2021-2027. Той упълномощава Комисията да заема до 750 милиарда евро на финансовите пазари, докато 672,5 
милиарда евро са предвидени за „Механизъм за възстановяване и устойчивост". 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - БСП пенсионира Дърева, Станишев, Пирински, Асланов, Ангел Найденов; 
в. Монитор - Студентските общежития останаха без опашки; 
в. Монитор - Ултрамодерното училище в Свети Влас откри новия си физкултурен салон; 
в. Телеграф - Учители с нови правила: задължават ученици да носят маски в клас; 
в. Труд - Пенсионерска каста в родината; 
в. Труд - Нелегално е половината вино на пазара у нас; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Раздвижване за коалиции вдясно - вече валят оферти; 
в. 24 часа - 80 млн. лв. за фирми за прегради, маски и дезинфектанти; 
в. 24 часа - Поевтиняването на имотите започна, засега плахо; 
в. 24 часа - Изместват пускането на АЕЦ "Белене" с 5 г. за 2035-а; 
в. 24 часа - Шофьор на бус уби на задна скорост двегодишно дете; 
в. Монитор - ЦИК с три варианта за машинния вот; 
в. Монитор - Варна строи леко метро; 
в. Монитор - Еврофондовете вдигнаха заплатите с 8.2%; 
в. Телеграф - Горим с отстъпката за парно; 
в. Телеграф - Троен срив на приходите от тол такси; 
в. Труд - Фирми и държави фалират при по-високи лихви; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. д-р инж. Ивайло Копрев: Моделът "Наука-бизнес-образование" осигурява 100% реализация на 
завършилите Минно-геоложкия университет; 
в. 24 часа - Явор Колев, национален координатор по киберсигурност: Не работете на безжична мрежа в парка или с 
нелегален доставчик на тв и интернет - ще влязат в компютъра ви; 
в. Монитор - Петър Горновски, председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН): По 
50 проверки на седмица правим на въглища за зимата; 
в. Телеграф - Проф. Георги Рачев: Идват златна есен и мека зима; 
в. Труд - Кеворк Кеворкян пред "Труд": Докато "първенците" ни си връзват и развързват потурите, Бурята ще ни връхлети; 
Водещи анализи 
в. 24 часа – Анализ: Нинова спечели войната, от която партията излиза още по-разединена; 
в. 24 часа - Добри новини за глобите, но за кого - за нарушителите, за КАТ или за държавата; 
в. Монитор - Вътрешният свят на кренвирша; 
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в. Телеграф - Грешни пари за машини, докато си имаме лавандула; 
в. Труд - Няма единение без катарзис. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 28 септември 
София 

- От 10.00 часа в Техническия университет ще се състои тържество за откриване на академичната 2020/2021 
година. 

- От 10.30 часа в хотел „Хилтън" ще се проведе пресконференция за обявяване на десетимата финалисти в 
конкурса „Мениджър на годината". 

- От 11.00 ч. в пресклуба на БТА организаторите на международното изложение „Световно образование" ще 
представят актуални информация на тема „Промени ли и как COVID-19 нагласите за пътуването на български 
ученици за обучение в чужбина?". 

*** 
Асеновград 

- От 10.00 часа в двора на НЧ „Свети преп. Паисий Хилендарски" ще се състои церемония за поднасяне на цветя 
пред паметната плоча на Димитър Вълчев. В 17.30 часа ще започне Паметна вечер за маестро Димитър Вълчев. 

*** 
Бургас 

- От 18.00 часа в Дома на писателя ще бъде представена книгата "Идея за проза" на Джорджо Агамбен, експозе на 
Слави Томов. 

*** 
Видин 

- От 12.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на ТД „Бонония" по повод проект 
„Ветроходство по Дунав", финанcиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество 
Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 - 2020 г. 

*** 
Варна 

- От 10.00 часа във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров" началникът на отбраната адмирал Емил 
Ефтимов ще участва в откриването на новата 2020/2021 академична учебна година. 

*** 
Долна Митрополия 

- От 10.00 часа във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски" министърът на отбраната Красимир 
Каракачанов ще присъства на тържествения ритуал по полагане на военна 
клетва на курсантите от випуск 2024 и випуск 2025. 

*** 
Долни чифлик./ село Гроздьово 

- От 10.00 часа в сградата на читалището в село Гроздьово ще се проведе информационна среща за представяне 
на Стратегията за водено от общностите местно развитие. 

*** 
Долни чифлик./ село Нова Шипка 
От 13.00 часа в сградата на кметството в село Нова Шипка ще се проведе информационна среща за представяне на 
Стратегията за водено от общностите местно развитие. 
*** 
Кюстендил 

- От 18.00 часа в Художествена галерия „Владимир Димитров - Майстора" ще се състои церемония за връчване на 
Националната награда за принос в музикалното изкуство „Акад. Марин Големинов". 

*** 
Пловдив 

- От 10.00 часа на площад „Централен" ще бъде открита инициативата „Алея на книгата". 
*** 
Стара Загора 

- От 17.30 часа в зала „П. Р. Славейков" на Общината ще се проведе публично обсъждане за поемане на 
дългосрочен дълг от Обединение „ Фонд за устойчиви градове", от „ФОНД ФЛАГ" ЕАД и „Българска 
инвестиционна и координационна платформа за градско развитие". 

- От 19.00 часа в Драматичния театър ще бъде представена постановката „Мерак" по Николай Хайтов. 
*** 
Търговище 

- От 17.00 часа на сцената пред Общината ще се състои концерт на Духовия оркестър, Професионален фолклорен 
ансамбъл „Мизия" и Женски хор „Златна лира" по повод Световния ден на музиката. 

*** 
Хасково 

- От 19.00 часа в Голямата зала на ДКТ „Иван Димов" ще се състои концерт на Камерен оркестър - Хасково. 
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*** 
Шумен 

- От 11.00 часа в Комплексния онкологичен център ще се проведе пресконференция по повод дарителска 
кампания за закупуване на нова апаратура за лечение на пациентите на КОЦ - Шумен. 

- От 14.00 часа в зала 203 на Общината ще се проведе приемен ден на кмета на Шумен Любомир Христов. 
- От 14.00 часа в стая 315 на Общината ще се проведе приемен ден на председателя на Общинския съвет в Шумен 

Красимир Минчев. 

 

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

