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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ Стартира обучителната програмата на Експортен хъб България EXPO1 
От 01.10.2020 г., български предприятия от всички сектори ще могат да подават своите кандидатури в обучителната 
програма „EXPO1”, чиято цел е да подпомогне развитието на експортния потенциал на българските предприятия, които 
притежават необходимия капацитет за излизане на международните пазари, част от инициативата Експортен хъб 
България, зад която застават 16 публични и частни организации. 
Програмата ще предостави серия от лекции с теоретична и практическа част за 15 български компании, за да развие 
знанията и уменията им за преговори и комуникация с потенциални чуждестранни партньори при навлизането им на 
даден пазар. 
Лектори ще бъдат представители на организациите - учредители на Експортен хъб България (ЕХБ) с дългогодишен опит в 
областта на интернационализацията и развитието на бизнеса. В рамките на програмата ще се провеждат присъствени 
срещи с времетраене 3 часа. Срещите ще бъдат веднъж седмично в продължение на 4 месеца в периода ноември 2020 - 
февруари 2021 г., а домакин на събитията ще е София Тех Парк. 
Лекциите ще се бъдат в сферата на финансите, маркетинга, транспорта, международното право и др. и ще бъдат 
съобразени със съответния сектор. Практическата част ще бъде под формата на уъркшоп и ще включва разглеждането на 
реални казуси, с които се сблъскват предприятията в своята дейност, както и техники, които да им помогнат за 
подобряването на работния процес. 
Всяка компания ще има собствен ментор, който да следи развитието и напредъка и по време на програмата, и който ще 
оказва съдействие в процеса на обучение. Освен обучителни сесии, представителите на бизнеса ще могат да вземат 
участие и в редица събития с международен характер с цел осъществяване на контакти и изграждане на партньорства. 
Процедурата по кандидатстване е отворена за всички сектори, като задължително условие е участниците да са 
собственици/управители/търговски директори или на друга ръководна позиция, с компетенции за вземане на решения. 
При кандидатстването фирмите трябва да предоставят следната информация: 

• Кратка биография на фирмата; 

• Сектор; 

• Годишен оборот – 2017,2018,2019; 

• Седалище; 

• Брой служители; 

• Потенциален продукт за износ; 

• Целеви пазар; 

• Социални мрежи; 

• Има ли фирмата чуждестранни инвеститори; 

• Има ли стратегия за развитие за следващите 2 години; 

• Информация за регистриращия се участник; 

• Кратко мотивационно писмо за участие в програмата. 
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю, което ще се проведе в гр. София, в което ще събеседват с експертно 
жури. Участието в програмата е безплатно. 
Формуляр за кандидатстване може да откриете на следния линк: https://forms.gle/wH3EBH9Nxk5xWXJX9 
Краен срок за кандидатстване – 20 октомври 2020 г. 
Експортен хъб България е публично-частна инициатива, която работи за повишаването на експортния потенциал на 
българския бизнес. Под егидата на Експортен хъб. България се организират събития в страната с международен характер, 
като пълна информация може да откриете на официалния сайт www.exporthub.bg. 
Зад ЕХБ застават: 

• Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – инициатор 

• София Тех Парк 

• Българска агенция за експортно застраховане 

• Асоциация на индустриалния капитал в България 

• Българска стопанска камара 

• Българска търговско-промишлена палата 

https://forms.gle/wH3EBH9Nxk5xWXJX9
https://www.exporthub.bg/
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• Конфедерация на работодателите и индустриалците в България 

• Висше училище по застраховане и финанси 

• Институт по икономическа политика 

• Клийнтех България 

• М3 Къмюникейшънс Груп 

• Българска консултантска организация 

• Българската стартъп асоциация 

• Професионална асоциация по роботика и автоматизация 

• БРАИТ (старо наименование Асоциация на бизнес клъстерите) 

• Софтуерен университет 
Може да последвате Експортен хъб България в социалните мрежи: 

▪ Facebook     
▪ LinkedIn    
▪ YouTube 

 
В. Стандарт 
 
√ Стартира обучителната програмата на Експортен хъб България EXPO1 
От 01.10.2020 г., български предприятия от всички сектори ще могат да подават своите кандидатури в обучителната 
програма „EXPO1”, чиято цел е да подпомогне развитието на експортния потенциал на българските предприятия, които 
притежават необходимия капацитет за излизане на международните пазари, част от инициативата Експортен хъб 
България, зад която застават 16 публични и частни организации. 
Програмата ще предостави серия от лекции с теоретична и практическа част за 15 български компании, за да развие 
знанията и уменията им за преговори и комуникация с потенциални чуждестранни партньори при навлизането им на 
даден пазар. Лектори ще бъдат представители на организациите - учредители на Експортен хъб България (ЕХБ) с 
дългогодишен опит в областта на интернационализацията и развитието на бизнеса. 
В рамките на програмата ще се провеждат присъствени срещи с времетраене 3 часа. Срещите ще бъдат веднъж седмично 
в продължение на 4 месеца в периода ноември 2020 - февруари 2021 г., а домакин на събитията ще е София Тех Парк. 
Лекциите ще се бъдат в сферата на финансите, маркетинга, транспорта, международното право и др. и ще бъдат 
съобразени със съответния сектор. 
Практическата част ще бъде под формата на уъркшоп и ще включва разглеждането на реални казуси, с които се сблъскват 
предприятията в своята дейност, както и техники, които да им помогнат за подобряването на работния процес. 
Всяка компания ще има собствен ментор, който да следи развитието и напредъка и по време на програмата, и който ще 
оказва съдействие в процеса на обучение. Освен обучителни сесии, представителите на бизнеса ще могат да вземат 
участие и в редица събития с международен характер с цел осъществяване на контакти и изграждане на партньорства. 
Процедурата по кандидатстване е отворена за всички сектори, като задължително условие е участниците да са 
собственици/управители/търговски директори или на друга ръководна позиция, с компетенции за вземане на решения. 
При кандидатстването фирмите трябва да предоставят следната информация: 

• Кратка биография на фирмата; 

• Сектор; 

• Годишен оборот – 2017,2018,2019; 

• Седалище; 

• Брой служители; 

• Потенциален продукт за износ; 

• Целеви пазар; 

• Социални мрежи; 

• Има ли фирмата чуждестранни инвеститори; 

• Има ли стратегия за развитие за следващите 2 години; 

• Информация за регистриращия се участник; 

• Кратко мотивационно писмо за участие в програмата. 
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю, което ще се проведе в гр. София, в което ще събеседват с 
експертно жури. Участието в програмата е безплатно. 
Формуляр за кандидатстване може да откриете на следния линк: https://forms.gle/wH3EBH9Nxk5xWXJX9 
Краен срок за кандидатстване – 20 октомври 2020 г. 
Експортен хъб България е публично-частна инициатива, която работи за повишаването на експортния потенциал на 
българския бизнес. Под егидата на Експортен хъб България се организират събития в страната с международен характер, 
като пълна информация може да откриете на официалния сайт www.exporthub.bg. 
Зад ЕХБ застават: 

• Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – инициатор 

• София Тех Парк 

• Българска агенция за експортно застраховане 

• Асоциация на индустриалния капитал в България 

https://www.facebook.com/Export-Hub-Bulgaria-109769574124382
https://www.linkedin.com/showcase/export-hub-bulgaria/
https://www.youtube.com/channel/UCERGtd1nb-6xyAcY2wouovA?view_as=subscriber
https://forms.gle/wH3EBH9Nxk5xWXJX9
http://www.exporthub.bg/
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• Българска стопанска камара 

• Българска търговско-промишлена палата 

• Конфедерация на работодателите и индустриалците в България 

• Висше училище по застраховане и финанси 

• Институт по икономическа политика 

• Клийнтех България 

• М3 Къмюникейшънс Груп 

• Българска консултантска организация 

• Българската стартъп асоциация 

• Професионална асоциация по роботика и автоматизация 

• БРАИТ (старо наименование Асоциация на бизнес клъстерите) 

• Софтуерен университет 
Може да последвате Експортен хъб България в социалните мрежи: 
Facebook LinkedIn YouTube 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНР 
 
√ НС гласува създаването на Временна комисия за проектоконституцията на ГЕРБ 
Парламентът ще гласува Проект на решение за създаване на Временна комисия за разглеждане на проект на 
Конституцията на Република България. Предложението е на управляващата партия ГЕРБ. От БСП остро възразиха срещу 
процедурата като заявиха, че това е опасен ход с непредвидими последици.  
Очаква се временната комисия да работи два месеца. Вчера депутатите не успяха да гласуват комисията, след като 
социалистите напуснаха пленарната зала и не беше събран кворум.  
В парламентарния контрол ще участват трима министри. Министърът на финансите Кирил Ананиев ще отговори на въпрос 
относно финансово подпомагане на общините в България. В парламентарния контрол ще участват още министърът на 
земеделието, храните и горите Десислава Танева и министърът на околната среда и водите Емил Димитров. 
От днес Българската народна банка влиза в тясно сътрудничество с Европейската централна банка. Присъединяването към 
единния банков съюз води до прекия надзор на пет, регистрирани у нас банки, от Франкфурт.  
 
√ Комисия на ЕП одобри резолюция за продължаване на наблюдението на съдебната реформа в България 
35 гласа „за“ 30 „против“ и 1 „въздържал се“ Комисията за граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на 
Европарламента прие резолюция за България, в която се настоява Европейската комисия да продължи мониторинга над 
съдебната реформа и борбата с корупцията в България в рамките на механизма за сътрудничество и проверка. 
Става дума за независимостта на съдебната власт, разделението на властите, борбата срещу корупцията и свободата на 
медиите. Тя ще бъде обсъдена на пленарната сесия на Европейския парламент в понеделник. 
Евродепутатите подчертават необходимостта българското правителство да гарантира по-строг контрол върху начина, по 
който се изразходват европейските средства и незабавно да отговори на опасенията, че парите на данъкоплатците се 
използват за нарастване на богатството на лица, свързани с управляващата партия. 
Текстът се съсредоточава и върху липсата на рамка за търсене на отговорност от Висшия съдебен съвет и главния прокурор. 
Пред БНР евродепутатът от Прогресивния алианс на социалистите и демократите Елена Йончева определи документа така: 
“Това не е резолюция срещу България, точно обратното това е резолюция в подкрепа на българските граждани и тяхното 
желание да живеят в страна без корупция и с независима съдебна система. И да, тази резолюция е срещу българското 
правителство, което отдавна спря да слуша гласа на българите“. 
Евродепутатите изразяват загриженост и от сериозното влошаване на свободата на медиите и работните условия на 
журналистите през последните 10 години, а също така и от твърдения за използването на сила от българската полиция 
срещу деца, жени и репортери по време на протестите. 
Не би трябвало парите на европейските граждани да се използват за корупция и в нарушение на върховенството на закона, 
но това става, заяви по-рано в рамките на заседанието на комисията евродепутатката от крайната левица Клеър Дейли и 
даде за пример случващото се в България: 
„Това означава стотици хиляди от европейските пари, предназначени за къщи за гости и селски райони да се използват за 
луксозни лични вили на правителството. Това означава, че когато фермерите казват, че стотици милиони отиват за ферми, 
които не съществуват, министърът на земеделието да им отговаря: „Мълчете, не казвайте нищо, защото ще ни спрат 
парите“. Това означава подкупи за плащания за Covid-19, това означава обществени поръчки за магистрали, които се 
отклоняват. Това означава консултантски фирми, свързани със строителни компании със счетоводство с пари, откровено 
предназначени за подкупи“. 

https://www.facebook.com/Export-Hub-Bulgaria-109769574124382
https://www.linkedin.com/showcase/export-hub-bulgaria/
https://www.youtube.com/channel/UCERGtd1nb-6xyAcY2wouovA?view_as=subscriber


4 

 

В тази връзка Дейли определи позицията на Съвета за свързването на върховенството на закона с отпускането на 
европейски средства като „много слаба“. 
В рамките на заседанието евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев оцени като стъпка в правилната посока представените 
вчера доклади на Еврокомисията за върховенството на закона: 
„Надяваме се, че европейският механизъм за върховенство на закона ще се превърне в основен елемент от 
инструментариум за върховенството на закона в ЕС и ще доведе до отпадане на други дублиращи се механизми за някои 
държави“. 
В одобрения текст се отправя искане комисията да използва всички други налични инструменти, включително процедури, 
свързани с нарушаването на европейските ценности, мярката за върховенство на закона и инструментите на бюджета. 
Проектът е изготвен от председателя ѝ - испанския социалист Хуан Фернандо Лопес Агилар. Като основание се посочва 
обмяната на мнения, направено от членовете на мониторинговата група за България на 28 август в Европейския парламент. 
Гласуването става само ден, след като Еврокомисията огласи докладите за върховенството на закона в страните членки на 
съюза. България бе критикувана за борбата срещу корупцията по високите етажи на властта, липсата на отчетност на 
главния прокурор, както и за липсата на прозрачност при собствеността на медиите и атаки срещу журналисти. 
Еврокомисарят за прозрачността и ценностите Вера Йоурова бе категорична, че мониторингът над страната ни ще 
продължи докато необходимите реформи не бъдат завършени. 
 
√ В Софийския университет започна новата академична учебна година 
С тържество на открито в университетската ботаническа градина, Софийският университет „Св. Климент Охридски“ 
отбеляза началото на новата академична учебна година. 
Заради коронавируса на церемонията от страна на студентите присъстваха само първокурсници. Тази година те са над 
5200. 
"Започваме още една трудна година, през която основен приоритет ще бъде да опазим здравето на преподавателите, 
студентите и служителите в условията на епидемична ситуация и същевременно да не отстъпваме от главната ни цел да 
предлагаме качествено образование и сериозни научни изследвания. Изминалите месеци не бяха леки, мисля че се 
справихме доста успешно", каза ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ Анастас Герджиков. 
Първият учебен ден, независимо дали е в училище или в Университета, е празник, без да е официален празник може би е 
най-хубавият българки празник, каза министърът на образованието Красимир Вълчев. 
"Това е денят, в който в най-голяма степен мислим за бъдещето, подхождаме с вяра, надежда, оптимизъм за утрешния 
ден. На всички първокурсници желая да намерят в Софийския университет преподаватели, които ще им помогнат да станат 
знаещи, можещи и добри хора. На всички преподаватели желая здраве, сили и енергия да се справите с 
предизвикателствата, тази година е още по-трудна, българските преподаватели са добри, трябва да бъдете още по-
взискателни - да ги карате всяка седмица да четат по няколко книги, по няколко курсови работи да правят". 
 
Investor.bg 
 
√ Управителят на БНБ: България ще приеме еврото през 2023-2024 г.  
Престоят във валутния механизъм (ERM II) няма да се проточва във времето. България ще е готова да приеме еврото през 
2023-2024 г. Това прогнозира управителят на БНБ Димитър Радев в интервю за Noblesse oblige, списание на Българска 
стопанска камара. 
„Целта на този престой е да демонстрираме формално изпълнение на един от маастрихтските критерии (за стабилността 
на валутния курс) – нещо, което валутният борд ни осигурява безпроблемно", поясни той. Гуверньорът на БНБ е убеден, че 
страната ни ще влезе в еврозоната след изпълнение на този и останалите маастрихтски критерии, както и след като 
постигне съответната степен на институционална и реална конвергенция. 
Банкерът е категоричен, че еврото няма да повиши цените на стоките и услугите, което се потвърждава с факти от историята 
на въвеждане на европейската валута в други страни. „Цялата историческа статистика в такива случаи е категорична – 
повишение се отчита при много малко стоки и услуги. И даже при такива индивидуални повишения не е ясно дали са 
причинени от смяната на валутата“, коментира Димитър Радев. 
Той очаква в дългосрочна перспектива както цените, така и доходите в България, да се движат нагоре. „Това ще бъде едно 
нормално следствие от реалната конвергенция на икономиката ни към еврозоната. Валутата, която ползваме, сама по себе 
си не е фактор за повишение или понижение на цените“, заяви управителят на централната банка. 
По думите му не може да се каже дали ще бъдат намалени банковите такси и комисиони след присъединяването на 
страната ни към еврозоната, защото „цените на банковите продукти и услуги са функция главно от равнището на развитие 
и конкуренция в сектора“. „Те не следват пряко от валутата, която ползваме“, каза Радев. 
Той обаче подчерта, че присъединяването към еврозоната ще е ключов етап за ускоряване и задълбочаване на 
интеграцията на българския финансов сектор. „Това, при равни други условия, ще означава че банките ни ще оперират в 
една по-сложна и конкурентна среда – от което е логично печеливши да бъдат клиентите на банките“, смята банкерът. 
Димитър Радев подчерта, че и сега българският бизнес има достъп до кредитния ресурс от европейски банки. 
„Европейските банки и днес са тук. Преобладаващата част от банковия сектор в България е съставена от банки, които са 
част от европейски банкови групи. Тези банки могат да заемат ресурс от „майките“ си в еврозоната, който да се използва 
за кредитиране на българския бизнес и домакинства, уточни Димитър Радев. - Правилата на Единния пазар позволяват и 
директен достъп до кредитиране на български фирми от банки, които оперират в други страни-членки на ЕС (независимо 
дали в еврозоната или не). За да се случва това на практика обаче е необходимо най-малкото банката добре да познава 

https://bnr.bg/post/101348926/iourova-balgaria-trabva-da-svarshi-oshte-rabota-predi-da-vdignem-monitoringovia-mehaniam
https://bnr.bg/post/101348926/iourova-balgaria-trabva-da-svarshi-oshte-rabota-predi-da-vdignem-monitoringovia-mehaniam
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съответната фирма. Кредитополучателят трябва да представи, а банката-кредитор да оцени финансови и бизнес 
показатели, потенциални рискове, кредитна история, правен режим на учредяване и реализация на обезпечения. И 
предоставянето на кредита в крайната сметка трябва да се осъществи на цена, приемлива за двете страни.“ 
Според управителя на БНБ банковата ни система посрещна ситуацията с COVID-19 в много добра кондиция – с висока 
капиталова адекватност, силна ликвидна позиция и спадащ дял на необслужваните кредити. 
Той е категоричен, че въведеният мораториум за отсрочване на задължения към банките е смекчил негативните ефекти от 
пандемията за бизнеса и домакинствата. 
Димитър Радев напомни, че състоянието и развитието на българската икономика съответства на профила на икономическа 
динамика в Европа, в частност еврозоната, и отчете, че „ударът беше понесен най-тежко през второто тримесечие“. 
„Постепенно мерките за ограничаване на разпространението на вируса бяха облекчени и бяха въведени различни 
компенсиращи и стимулиращи икономически мерки, потвърди банкерът, но отбеляза предизвикателствата заради 
пандемията и политическата несигурност. 
„За разлика от непосредствено краткосрочния хоризонт, по-уверени сме в оценките за периода отвъд него – тогава, 
успоредно с преодоляването на пандемията, икономиката ни отново ще се позиционира в траектория на растеж“, 
прогнозира управителят на БНБ. 
 
√ Минималното дневно обезщетение за безработица вече е 12 лв. 
Срокът за получаването му се увеличава на 7 месеца 
От 01.10 влиза в сила новият минимален дневен размер на паричното обезщетение за безработица. То се повишава от 9 
на 12 лв., което е ръст от 33%. Увеличението ще се отрази благоприятно на между 30 хиляди и 33 хиляди безработни средно 
на месец в периода от 1 октомври до 31 декември. 
Това предвиждат промените в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване, вече одобрени от парламента, 
които са в сила от вчера.  
От 1 октомври срокът за получаването му се удължава от 4 на 7 месеца. Промяната важи за обезщетенията, отпуснати след 
30 септември, както и за отпуснатите по-рано, чийто срок не е изтекъл към 1 октомври. 
Новата разпоредба ще се отрази положително на между 13 хиляди и 15 хиляди души средно на месец в периода от 1 
октомври до 31 декември. 
Двете мерки са част от пакета социално-икономически мерки на правителството във връзка с възникналата ситуация 
поради разпространението на COVID-19, чрез които се цели осигуряване на подкрепа на безработните лица в условията на 
пандемия. 
За тяхното изпълнение е необходим допълнителен разход в размер на 14 млн. лв. за 2020 година. 
 
News.bg 
 
√ КЕВР реши: С 10% поскъпва природният газ  
Комисията за енергийно и водно регулиране проведе закрито заседание, на което прие решение във връзка с подаденото 
от "Булгаргаз" ЕАД заявление за утвърждаване на цена за месец октомври 2020 г., по която общественият доставчик ще 
продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на 
топлинна енергия. 
Окончателното ценово решение на Комисията е прието в съответствие с променените условия на договора между 
"Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт". 
В приетото от Комисията решение е отчетена предложената на 1.10.2020 г. от "Булгаргаз" ЕАД актуализирана цена на 
природния газ, в която е отразена постъпилата информация за пазарните индекси на европейските газови хъбове към 
30.09.2020 г., за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари за м. септември 2020 г. на 
Европейската централна банка, както и за осреднените цени на алтернативните на природния газ горива /мазут със 
съдържание на сяра 1% и газьол със съдържание на сяра 0,1%/, към 30.09.2020 г.- 
С решението на Комисията утвърдената цена на природния газ от 1 октомври 2020 г. е в размер на 24,72 лв./MWh (без 
цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За предходния м.септември 2020 г. утвърдената цена на природния газ беше в 
размер на 22.46 лв./MWh. 
Независимо от увеличението на цената на природния газ, цената на електрическата и на топлинната енергия остават 
непроменени. 
В утвърдената цена на природния газ от 24,72 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на 
газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за 
компенсиране на разходи, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово 
хранилище "Чирен" в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации. 
В правомощията на КЕВР е да утвърди цена на природния газ по подадено заявление от обществения доставчик. Въз 
основа на предоставените данни и документи към заявлението и след проверка на направените изчисления, Комисията 
утвърждава цена на природния газ за съответния месец, която се прилага от първо число на месеца, съгласно чл.30, ал.1, 
т.7 от Закона за енергетиката. 
При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за 
вътрешния пазар, променените условия по договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт" и усреднения 
валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния природен газ. 
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Правомощията на КЕВР са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД отговаря 
на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договора за доставка между двете 
дружества. При определянето на очакваните доставни цени във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни 
мрежи съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ са отчетени общото количество природен газ за месец октомври 2020 г. и 
относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен 
газ, както и по двустранните договори. 
 
Economic.bg 
 
√ Πpoизвoдcтвoтo в eвpoзoнaтa pacтe c peĸopдeн тeмп зa пocлeднитe двe гoдини 
Гepмaния e гeнepиpaлa oĸoлo пoлoвинaтa oт pъcтa нa пpoмишлeнoтo пpoизвoдcтвoтo в eвpoзoнaтa 
Пpoмишлeнoтo пpoизвoдcтвoтo в eвpoзoнaтa ce yвeличaвa c нaй-бъpзия тeмп зa пocлeднитe двe гoдини блaгoдapeниe нa 
peзĸия cĸoĸ в тъpгoвиятa, ĸoйтo пoмaгa нa глoбaлнaтa иĸoнoмиĸa дa ce възcтaнoви oт ĸopoнaвиpycнaтa peцecия. Toвa cтaвa 
яcнo oт изcлeдвaнe нa ІНЅ Маrkіt, зa ĸoeт пpeдaвa Вlооmbеrg.  
Фaбpичнoтo пpoизвoдcтвo, пopъчĸитe ĸъм зaвoдитe и бизнec yвepeнocттa ce пoĸaчвaт пpeз ceптeмвpи. Bъпpeĸи тoвa 
ĸoмпaниитe пpoдължaвaт дa cъĸpaщaвaт paбoтни мecтa, ĸoeтo e дoĸaзaтeлcтвo, чe тe ocтaвaт cĸeптични oтнocнo 
ycтoйчивocттa нa нacтoящoтo възcтaнoвявaнe.  
 

Πpeз ceптeмвpи пpoмишлeнoтo пpoизвoдcтвo в eвpoзoнaтa дocтигнa peĸopд зa пocлeднитe двe гoдини 
 

 
 
Cлeд pязĸoтo пъpвoнaчaлнoтo възcтaнoвявaнe пpи oтмянaтa нa cтpoгитe oгpaничeния инepциятa ce зaбaви, a oпaceниятa 
зa втopa вълнa нa пaндeмиятa yвeличaвaт pиcĸa oт нoви oгpaничeния зa пътyвaниятa и cвoбoднoтo движeниe. Bъпpeĸи чe 
Eвpoпeйcĸaтa цeнтpaлнa бaнĸa (EЦБ) oчaĸвa възcтaнoвявaнeтo дa пpoдължи eĸcпepтитe пpeдyпpeдиxa, чe пpoгpecът щe e 
бaвeн и нepaвeн в 19-члeнния блoĸ.  
Πpeз ceптeмвpи Гepмaния e гeнepиpaлa oĸoлo пoлoвинaтa oт pъcтa нa пpoизвoдcтвoтo в eвpoзoнaтa. Aĸтивнocттa нapacтвa 
пo-yмepeнo в ocтaнaлaтa чacт oт peгиoнa и e в зacтoй в Гъpция и Иpлaндия.  
Paзличнитe peзyлтaти в изнoca oбяcнявaт гoлямa чacт oт paзлиĸaтa мeждy нaциoнaлнитe пpoизвoдcтвeни тeндeнции, ĸaтo 
Гepмaния e oтявлeният лидep пo pacтeж пpeз ceптeмвpи“, зaяви Kpиc Уилямcън, иĸoнoмиcт нa ІНЅ Маrkіt. 
Дaннитe oт Aзия в чeтвъpтъĸ пoĸaзaxa cмeceнa ĸapтинa. Индeĸcът зa пpoизвoдcтвoтo в Индия ce пoĸaчвa дo 8-гoдишeн вpъx, 
cвивaнeтo нa пpoизвoдcтвoтo в Япoния ce зaбaвя, a пoĸaзaтeлитe зa Индoнeзия и Maлaйзия ce пoнижaвaт.  Уcлoвиятa в 
пpoизвoдcтвeния ceĸтop в Югoизтoчнa Aзия “ocтaвaт пpeдизвиĸaтeлни в ĸpaя нa тpeтoтo тpимeceчиe”, пocoчвa Лyиc Kyпъp, 
иĸoнoмиcт нa ІНЅ Маrkіt. 
B Kитaй иĸoнoмичecĸaтa aĸтивнocт пpoдължaвa дa тpyпa инepция пpeз ceптeмвpи, ĸaтo индeĸcът нa мeниджъpитe пo 
пopъчĸитe ce пoвишaвa и зa пpoизвoдcтвeния ceĸтop, и зa ceĸтopa нa ycлyгитe. Cyбиндeĸcът зa нoвитe изнocни пopъчĸи 
oтчитa pъcт зa пъpви път пpeз тaзи гoдинa.  
B eвpoзoнa ceĸтopитe извън пpoизвoдcтвeния изпитвaт тpyднocти. Дocтaвчицитe нa ycлyги, ocoбeнo в xoтeлиepcĸия и 
pecтopaнтьopcĸия бpaнш, пoнacят щeтитe oт нoвитe pecтpиĸции зa coциaлни cъбиpaния, въвeдeни в eвpoзoнaтa c цeл 
oгpaничaвaнe paзпpocтpaнeниeтo нa виpyca.  
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Сега 
 
√ България в COVID-кризата: Изливане на пари без реформи 
Привидно страната се справя добре в условията на пандемията, но големите изпитания за икономиката и хората 
предстоят  
По всеобщо мнение България даде добър отпор на коронавируса от здравна гледна точка. Но за икономическия отговор 
на кризата не може да се каже същото. Да, страната не изглежда най-зле ударена от бедите, причинени от невидимия враг. 
Но това се дължи не толкова на антикризисната програма на правителството, колкото на свикналия да се бори и оцелява 
при всякакви катаклизми български бизнес. 
Икономиката на България се е свила с 10% през второто тримесечие на годината, отчете Националният статистически 
институт (НСИ).  Периодът април-юни бе най-тежкият за страната в условията на COVID-пандемията. На 13 март 
българското правителство обяви извънредно положение в опит да ограничи разпространението на вируса, при 
което редица бизнеси бяха блокирани. Напълно спря работата на всички заведения и големите търговски центрове. 
Туристическите пътувания и почивките бяха забранени, преустановени бяха редица услуги, затворени бяха театри и кина, 
музеи, концертни и спортни зали, фитнес центрове, СПА комплекси. Транспортът изгуби пътниците си. 
България бе сред първите държави в Европа, която въведе извънредно положение заради коронавируса. То продължи до 
средата на май, като затворените бизнеси поетапно, за две-три седмици, отново започнаха работа.  
В периода април-юни статистиката измери влошаване на всички макроикономически показатели. Крайното потребление 
се понижи с 2.1%, инвестициите намаляха със 7.9%, износът на стоки и услуги падна с 22.1%, а вносът - с 20.4%. 
България все пак избегна двуцифрен спад на икономиката на годишна база за разлика от много други държави в Европа. 
Брутният вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие, съотнесен към същото тримесечие на 2019 г., се сви с 8.5% - 
под средния спад на европейските икономики, който бе 14.1%, по данни на Евростат. 
Големите губещи 
Последствията от COVID-пандемията удариха първо индустриите, които работят предимно за износ и са силно зависими 
от доставки на суровини и компоненти от Китай. Проблемите им започнаха още в края 2019 г. и се задълбочиха в първите 
месеци на 2020 г., когато Китай напълно преустанови търговските контакти.  
Сериозно пострадаха българските производители на компоненти за автомобилната индустрия. В България има над 40 
завода, които са подизпълнители на европейските гиганти от автомобилостроенето. Заради срива в световните продажби 
на автомобили бяха затворени редица производства в Европа, и най-вече в Германия, а това доведе и до спиране за 
няколко седмици на работата и на голяма част от българските им подизпълнители. Десетки хиляди работници бяха пуснати 
в платен или неплатен отпуск. 
Временно спряха и редица машиностроителни предприятия - заради блокирани доставки със страни като Русия и Италия, 
също затворили граници през март и април. Впоследствие осигурените "зелени коридори" за международния превоз на 
товари в Европа позволиха на компаниите да заработят сравнително нормално в условията на коронавируса. 
С най-голяма тежест кризата се стовари върху сектора на услугите, при което бе засегнат предимно малкия бизнес. На 13 
март буквално за час бяха затворени всички заведения в страната, фризьорски салони, фитнес зали, театри, кина, молове. 
Това доведе до освобождаване на 103 000 работни места през април и май. Безработицата в България скочи до 9%, при 
6.2% в началото на годината. След това от юни с плахото откриване на летния туристически сезон нивото на безработицата 
започна да пада и през август достигна 7.5%. 
За ръста на безработицата огромна "заслуга" има и силно пострадалият туристически сектор. В края на март хотелиери и 
туристически агенции останаха без клиенти заради спрените полети на авиокомпаниите и затворените граници на редица 
държави. Секторът не можеше да разчита и на българските туристи, след като с обявяване на извънредното положение бе 
забранено почти до края на май да се пътува в страната с цел туризъм.  
Едва през юли се възобновиха част от полетите с чуждестранни туристи до българското Черноморие. Спадът им обаче 
остана над 80% до края на сезона. Традиционни пазари като Великобритания, Русия, Израел, Германия липсваха това лято 
на българското море. Две трети от хотелите в големите курорти Слънчев бряг, Златни пясъци и Албена изобщо не отвориха. 
Така и не успя да заработи одобрената държавна субсидия от 35 евро за всеки чужденец, пристигнал с чартърен полет на 
почивка в България. Единствено малките хотели и къщите за гости се радваха на добра заетост - предимно от страна на 
български туристи. 
Антикризисният план на София 
Седмица след обявеното на 13 март извънредно положение българският премиер Бойко Борисов гръмко обяви 
антикризисен пакет от мерки на стойност 4.5 млрд. лева (2.25 млрд. евро). Пет месеца по-късно огромната част от тези 
средства все още са обещание на хартия. 
Една от първите мерки бе предоставяне на 700 млн. лв. (350 млн. евро) на държавната Българска банка за развитие, с които 
тя да бъде гарант пред търговските банки за отпускане на евтини кредити за пострадалите фирми и разпуснатите в 
неплатен отпуск работници. 
Тази мярка бе силно критикувана от бизнеса и гражданите, които очакваха безвъзмездни помощи, а не заеми, които после 
да връщат. От предназначените 200 млн. лв. (100 млн. евро) за безлихвени кредити за работещите в 
принудителен неплатен отпуск, както и за хората със свободни професии, затруднени да ги практикуват, към края на август 
са раздадени само 70.7 млн. лв. (35.4 млн. евро) на около 17 000 души. Максималната помощ по тази програма е 4500 лв. 
или 2250 евро. 
Подкрепата на малкия и средния бизнес с гарантирани от държавата нисколихвени заеми стартира едва през юли и към 
момента отпуснатите средства са съвсем малко. 

https://www.az.government.bg/bg/stats/view/2/316/
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С актуализация на бюджета бяха отделени 1 млрд. лв. (500 млн. евро) за запазване на работни места в частния сектор. С 
тази цел стартира може би най-мащабната антикризисна програма, с която държавата поема изплащането на 60% от 
заплатата на работника. 
Бизнесът не бе във възторг. Фирмите, чиято дейност бе блокирана от ограничителните мерки и нямаха никакви приходи, 
не можеха да си позволят да плащат нито лев, за да задържат своите служители. Показателно е, че до момента от 
определения бюджет за този вид подкрепа са използвани едва 20%. От септември схемата, добила популярност като 60:40, 
стана 80:20, т.е. държавата ще окаже по-голяма подкрепа, но само за два от най-засегнатите сектори - туризма и 
автобусния транспорт. 
„170 000 работни места са запазени до момента с мярката 60:40. В момента безработицата е 7,5%, а иначе щеше да бъде 
14%", обяви наскоро министърът на труда и социалната политика Деница Сачева. 
Управляващата коалиция, съставена от ГЕРБ и „Обединени патриоти“, предприе още една спорна антикризисна мярка – 
ДДС бе намален за ресторантьорските услуги от 20% на 9%. 
България бе една от малкото страни в ЕС с единна ставка на ДДС (данък добавена стойност, VAT) от 20% за всички стоки и 
услуги, с изключение на туристическите настанявания, облагани с 9%. Управляващите обясниха, че при по-ниска ставка на 
ДДС за храните и безалкохолните напитки заведенията ще могат да формират по-голяма печалба и това ще компенсира 
загубите от затварянето им за два месеца по време на извънредното положение. Голяма част от обществото, както и много 
икономисти и финансисти, се възмутиха от този реверанс на държавата към сектор, който се слави като един от най-
сенчестите в българката икономика. Дори финансовият министър обяви, че не подкрепя мярката, но тя бе гласувана от 
мнозинството в парламента със срок на действие до края на 2021 г. 
В последствие с намалена ставка на ДДС се сдобиха и продажбите на книги, бебешки храни и пелени, услугите на фитнес-
зали, басейни и всякакви спортни съоръжения. Както можеше да се очаква, намаляването на данъка не доведе до сваляне 
на цените, а тепърва ще се отчита как ще се отрази на постъпленията в бюджета. 
Може би най-ефективната антикризисна мярка бе възможността за отсрочване на банкови кредити. Шестмесечен 
мораториум върху вноските по заеми бе въведен още през април. До септември фирми и домакинства са отсрочили 
банкови задължения за 9.061 млрд. лева (4.5 млрд. евро). Над 14 100 предприятия са отложили плащането на почти 7 
млрд. лв. (19% от всички заеми, предоставени от банките на фирмите). А малко над 93 000 физически лица са отсрочили 
вноски за 2 млрд. лв., което е 8.3% от всички банкови заеми за домакинствата. 
В същото време драстично закъсняват очакваните безвъзмездни помощи от различни европейски програми. Няколко 
месеца бяха на нужни на правителството да пренасочи неизползвани пари от утвърдените преди години европейски 
програми към мерки, специално създадени заради коронавируса. Още през май 27 000 микро и малки фирми 
кандидатстваха за грантове до 10 000 лв. (5000 евро), но заявленията на част от тях все още са в „процес на разглеждане“. 
Бавят се грантовете и за средните предприятия - едва през август започна кандидатстването им за разпределение на 200 
млн. лв. 
Цяло лято не можа да стартира и одобрената ваучерна схема за подпомагане на туризма, по която държавата субсидира с 
210 лв. (105 евро) едноседмична почивка в България. Правителството силно ограничи обхвата на тази мярка и на практика 
я обезсмисли. Ваучери има само за здравни работници, полицаи и други служители, ангажирани на първа линия в борбата 
с COVID-19. Освен това те ще може да почиват само в малък брой държавни почивни бази. 
И политически проблеми 
Междувременно България бе разтърсена от политически протести, които не стихват вече трети месец.   
От началото на юли всяка вечер хиляди недоволни граждани излизат на митинги и шествия в София и в други големи 
градове с искане на оставките на министър-председателя Бойко Борисов и на главния прокурор Иван Гешев. Под натиска 
на протестите кабинетът на Борисов прибягва до отпускане на щедри трансфери за стотици милиони левове към 
държавни структури, общини и различни групи данъкоплатци. Често тези извънредни разходи се оправдават с 
коронакризата, но на всички е ясно, че водещата причина е печелене на симпатии и на време. 
Така например изненадващо управляващите решиха да увеличат с 30% заплатите на над 33 000 работещи в държавната 
администрация. Беше решено да се отпуснат и по 50 лева (25 евро) добавки за три поредни месеца – август, септември и 
октомври, за най-голямата социална група в България – пенсионерите, които са над 2.1 милиона души. 
С новата учебна година правителството увеличи и сумата, с която подпомага родители на деца до 14-годишна възраст, 
които заради карантина трябва да учат от вкъщи. Ако тези родители са принудени да излязат в неплатен отпуск, за да се 
грижат за малките си деца и да им помагат в дистанционното обучение, те ще получат 610 лв. (305 евро) месечно - колкото 
е минималната работна заплата в България, или 915 лв. (457 евро ), ако имат две и повече деца. През април и май това 
подпомагане бе по 375 лв. и от него се възползваха близо 2000 семейства. 
Засега благодарение на наливането на пари за заплати, помощи и пенсии вътрешното потребление като цяло остава почти 
на нивото от миналата година и основно то поддържа формирането на брутен вътрешен продукт. 
Изглежда буферите на правителството започват да се изчерпват, щом се стигна до теглене на външен заем. На 15 
септември държавата емитира облигации на външните пазари за 2.5 млрд. евро. 
Пир по време на чума и купуване на политическо доверие 
Тактиката на управляващите за справяне с проблемите поражда все повече критики. Неправителственият Институт за 
пазарна икономика (ИПИ) предупреждава за опасно залитане към "измамното разбиране, че България може да се 
възстанови от кризата и да тръгне към бърз икономически растеж само чрез мерки за фискално стимулиране на 
вътрешното търсене". 
"Рискуваме предприемаческата енергия, инвестициите и добиването на знания на работната сила да се насочат към 
обществени поръчки, към магазини и ресторанти, към търговски центрове и внос на автомобили и електроника. Фокусът 
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трябва да е по-добра среда, която да доведе до международна конкурентоспособност и стремеж към технологично 
лидерство на все повече компании в България", коментира Лъчезар Богданов от ИПИ.   
"Пир по време на чума", така Българската търговско-промишлена палата (БТПП) определи увеличените от 1 август заплати 
на държавни служители. "За всички е ясно, че управляващата коалиция иска да спечели повече гласове на предстоящите 
избори. Натоварването на бюджета с допълнителни разходи, в това число и за неправомерното увеличение на заплатите 
на служителите в раздутата държавна администрация, без наличие на електронно правителство и без съкращение на 
административния апарат, поставя в опасност целия бюджет на държавата в условия на спад на икономиката, закриване 
на предприятия и свиване на международните пазари", предупреди БТПП. 
Положението изглежда тревожно. А има ясни сигнали, че икономическата зима ще е дълга и тежка – не само за България 
и за Европа, а за целия свят. Това налага реформи. Въпросът е има ли политически сили в България, които могат да ги 
направят. 
 
√ Рекордно много българи се отказаха от втора пенсия 
От началото на годината над 12 000 души са прехвърлили индивидуалните си партиди в НОИ  
Неяснотите около втората пенсия и кризата очаквано доведоха до рекорден интерес към прехвърляне на спестяванията от 
частните фондове в държавното обществено осигуряване. Това показва справка за броя на подадените заявления и 
прехвърлените средства от началото на годината, предоставена на "Сега" от Националната агенция за приходите. 
От началото на годината до 17 септември 12 112 души са поискали да прехвърлят в НОИ средствата по индивидуалната си 
партида в универсален пенсионен фонд. Прехвърлената сума е 52 284 595 лв. Ако това темпо се запази, до края на годината 
заявленията за прехвърляне ще надхвърлят 16 000. От предоставянето на такава възможност през 2015 г. близо 50 000 
души са прехвърлили спестяванията си от универсален фонд в НОИ. Прехвърлената за почти шест години сума е 282 млн. 
лв. Тя се внася в Сребърния фонд. 
Подобен интерес към отказа от две пенсии имаше през 2018 г., когато извънредно бе дадена възможност на хората с по-
малко от 5 години до пенсия да прехвърлят партидите си в НОИ. Тогава 13 292 българи се възползваха и прехвърлиха почти 
91 млн. лв. в НОИ. По-големият размер на прехвърлената сума показва, че това са хора пред пенсия с повече средства по 
индивидуалните партиди. За сравнение миналата година 11 539 души са прехвърлили партидите си от универсален фонд 
в НОИ, като общият размер на прехвърлените средства е 53 241 230 лв. 
2018 г. беше и годината, в която правителството за пръв път официално призна, че за много хора две пенсии ще бъдат по-
малко от една. Две години по-късно основните фактори за този феномен продължават да стоят без решение. 
Управляващите например не коментират по същество проблема с намалението на основната пенсия (от НОИ) заради 
отчисленията за универсалните фондове на родените след 1959 г. (5% от тяхната вноска за пенсия се прехвърля към втория 
стълб). Според последния актюерски доклад на НОИ редукцията в индивидуалния коефициент ще нараства плавно от 
около 20% в началото на периода до над 25% през 2050 г. Според специалистите намалението трябва да е много по-малко, 
тъй като в момента не отчита редица фактори, напр. участието на държавата като осигурител и сравнително краткия 
период, в който тези първи пенсионери на реформата са се осигурявали във втория стълб. 
За последно през лятото от социалното министерство увериха, че работят по промени в кодекса за социално осигуряване, 
с които да се усъвършенства фазата на изплащане. В последните си изявления по повод политическата криза социалният 
министър Деница Сачева изтъква работата по този проект като една от важните задачи пред правителството, които биха 
останали без решение при оставка. Вместо промяна в коефициента на редукция обаче, правителството предпочита да 
отвори още една възможност за прехвърляне в НОИ на хората, които първи ще се пенсионират с две пенсии. 
Законопроектът все още не е представен, а междувременно фокусът на внимание бе изместен от изявленията за 
преизчисляване на всички пенсии в изборната 2021 г. 
Подкопаването на втория стълб е последователна политика за правителствата на Бойко Борисов. През 2015 г. финансовият 
министър Владислав Горанов наложи даването на избор за осигуряване само в НОИ. ГЕРБ спря и предвиденото увеличение 
на осигуровката за втория стълб, която трябваше да стане 7% от 2017 г. Така тя си остана 5%, а бяха увеличени осигуровките 
за фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване. 
"Всички държави в Европейския съюз, особен в западната част, насърчават капиталовото осигуряване, тоест хората сами 
да спестяват за бъдещата си пенсия заради лошата демографска картина. България наказва участието във „втория стълб“ 
с това, че намалява с около 25% пенсията от публичната солидарна система", коментира през лятото пред БНР Йордан 
Христосков, един от най-добрите ни експерти по социално осигуряване. 
РАЗЧЕТИ 
През 2018 г. социалното министерство призна официално, че за 70% от хората, които ще се пенсионират в периода 2021-
2027 г., натрупванията в личната им партида не биха осигурили пенсия в размер от 50 лв. За 55% от тях пенсията не би 
надхвърлила 30 лв. Всички тези хора са осигурявани на доходи между минималната заплата и средния осигурителен доход 
в периода 2002-2017 г. Голяма част от тях имат и неритмични постъпления на вноските, а за някои дори липсват такива. 
Едва 20% от пенсионерите в тези първи години от фазата на изплащане от втория стълб ще могат да разчитат на пенсия в 
размер между 50 и 100 лв., което представлява между 25 и 50% от настоящия размер на минималната пенсия, показват 
анализите. Това са хора, които към края на 2017 г. имат натрупвания в индивидуалните си партиди между 4600 и 10 000 
лв. Останалите 10% от пенсиониращите се в първите години ще имат пожизнена пенсия над 100 лв. 
 
√ Европарламентът удря втори, още по-звучен шамар на България 
Ден след доклада на Еврокомисията бе одобрена и проекторезолюция в Брюксел  
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Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (ЛИБЕ) на Европейския парламент одобри 
снощи проекторезолюция, в която се настоява Еврокомисията да продължи да наблюдава съдебната реформа и борбата 
с корупцията в България в рамките на механизма за сътрудничество и проверка. Тя призовава да се обвърже отпускането 
на евросредства със спазването на върховенството на закона, което означава да се спрат еврофондовете на корумпираните 
правителства, които са обект на европейски наказателни процедури. 
Текстът бе приет с 35 гласа „за“, 30 „против“ и 1 „въздържал се“. 
В документа се отправя искане ЕК да използва всички други налични инструменти, включително процедури, свързани 
с  нарушаването на европейските ценности, мярката за върховенство на закона и инструментите на бюджета. 
Проектът е изготвен от председателя на ЛИБЕ - испанския социалист Хуан Фернандо Лопес Агилар. Като основание се 
посочва обмяната на мнения, направено от членовете на мониторинговата група за България на 28 август в Европейския 
парламент, когато премиерът Бойко Борисов и главният прокурор Иван Гешев отказаха да се явят и пратиха заместници.  
Гласуването става само ден след като Еврокомисията огласи докладите за върховенството на закона в страните членки на 
съюза. България бе критикувана за борбата срещу корупцията по високите етажи на властта, липсата на отчетност на 
главния прокурор, както и за липсата на прозрачност при собствеността на медиите и атаки срещу журналисти. 
Еврокомисарят за прозрачността и ценностите Вера Йоурова бе категорична, че мониторингът над страната ни ще 
продължи докато необходимите реформи не бъдат завършени. 
ИЗ ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯТА 
В документа Европарламентът „изразява дълбоко съжаление, че развитието в България доведе до значително влошаване 
на зачитането на принципите на правовата държава, демокрацията и основните права, включително независимостта на 
съдебната власт, разделението на властите, борбата с корупцията и свободата на медиите, и изразява своята солидарност 
с хората в България в техните законни искания и стремежи за справедливост, прозрачност, отчетност и демокрация“. 
По отношение на инициативата на ГЕРБ за свикване на Велико народно събрание и приемане на нова конституция се казва, 
че „ всяка конституционна реформа трябва да бъде обект на задълбочен и приобщаващ дебат и въз основа на подходящи 
консултации с всички заинтересовани страни, особено с гражданското общество, и да бъде приета с възможно най-широк 
консенсус“. 
За измененията на Изборния кодекс се отбелязва с тревога, че стават седем месеца преди редовните избори, докато 
Венецианската комисия препоръчва да не се правят такива промени по-малко от година преди избори. 
Към Народното събрание 
Във връзка с това обръща внимание, че е вредна „практиката за прибързано правене на законодателство от управляващото 
мнозинство, често без подходящи дебати или консултации със заинтересованите страни, и отбелязва много ниското 
обществено доверие в тази институция (Народното събрание)“. По отношение на парламента посочва и ограничаването 
на достъпа на журналисти до депутатите в сградата, „като по този начин се възпрепятства медийният контрол върху 
работата на законодателнта власт“. 
За главния прокурор и корупцията на елита 
Като системен (най-тежък) проблем се изтъква „липсата на ефективни механизми за отчетност“ на главния прокурор. 
Забелязани са и гражданските протести срещу неговото избиране през миналата година. Отправя се критика и към начина, 
по който функционира Висшият съдебен съвет. 
В проекторезолюцията пише, че Европейският парламент „изразява безпокойство от системната липса на разследвания на 
корупция на високо равнище и осезаеми резултати; отбелязва, че корупцията, неефективността и липсата на отчетност 
продължават да бъдат всеобхватни проблеми в съдебната система, а общественото доверие в съдебната система остава 
ниско поради усещането, че магистратите са податливи на политически натиск и не въздават безпристрастна 
справедливост“. 
Еропарламентът показва добра осведоменост за скандалите в България на високо равнище и „ посочва необходимостта 
задълбочено разследване на твърденията за корупция на високо равнище, произтичащи от звукозаписи през лятото на 
2020 г. (Бойко Борисов – б.р.), „Апартаментгейт“, скандала с къщите за гости, либийския танкер, морското имение в 
Росенец (Ахмед Доган - б.р.), предполагаемото незаконно прехвърляне на пари от Банката за развитие, които скандали 
означават дълбоки и системни слабости в правовата държава и антикорупционните мерки в България“. 
Медии 
Документът „изразява силна тревога от сериозното влошаване на свободата на медиите в България през последното 
десетилетие; призовава българските власти да създадат благоприятна среда за свободата на изразяване, по-специално 
чрез увеличаване на прозрачността на собствеността върху медиите, предотвратяване на прекомерната концентрация на 
медийната собственост и дистрибуторските мрежи (Делян Пеевски – б.р.), включително чрез правилно прилагане на 
съществуващата законодателна рамка, както и отмяна на преследването на клеветата през Наказателния кодекс; 
подчертава необходимостта да се направи съставът и мандатът на Съвета за електронни медии по-независим и ефикасен; 
ЕП е разтревожен от съобщенията за продължаващата практика на влияние върху медиите чрез избирателно 
разпределяне на средства от Евросъюза за угоднически на правителството медии“. 
Европарламентът "отбелязва, че защитата на журналистите е от жизненоважен интерес за обществото; призовава 
българските власти да осигурят по всяко време защита на журналистите и следователно тяхната независимост; категорично 
осъжда случаите, когато критични за правителството журналисти стават обект на очернящи кампании, и призовават 
българските власти да пресичат тези недемократични практики; осъжда случаите на насилие срещу репортери и 
унищожаване на техническото им оборудване; настоятелно призовава българските власти да стартират всеобхватно 
разследване на всички случаи на насилие, използвано срещу журналисти, които отразяват протестите; призовава 
българските власти да гарантират, че полицейските служители и други служители зачитат свободата на печата и позволяват 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/RE/2020/10-01/1214541EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/RE/2020/10-01/1214541EN.pdf
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на журналисти и медийни специалисти да отразяват демонстрациите безопасно; подчертава, че насилието от страна на 
държавни служители е в противоречие със задължението на държавите-членки да подкреят свободата на печата и да 
защитават безопасността на журналистите.“ 
За протестите 
Европарламентът „изразява своята недвусмислена подкрепа за хората в България в техните законни искания и стремежи 
за справедливост, прозрачност, отчетност и демокрация; твърдо вярва че мирните демонстрации са основно право във 
всяка демократична държава и подкрепя правото на хората на мирен протест; осъжда всяка форма на насилие срещу 
мирни демонстрации; подчертава, че свободата на изразяване и свободата на информацията трябва да се зачитат по всяко 
време; подчертава, че използването на насилие и непропорционалната сила е неприемливо; изразява по-специално ужас 
от твърденията за използване на сила срещу жени и деца, включително деца с увреждания“. 
Заедно с това ЕП „е разтревожен от незаконните и прекомерни ревизии на частни фирми, които  публично изразяват 
подкрепа за протестите; осъжда насилствените и непропорционални действия на полицията по време на протестите през 
юли-август-септември 2020 г.; призовава българските власти да осигурят пълно, прозрачно, безпристрастно и ефективно 
разследване в действията на полицията“. 
Лоши наказателни практики 
В документа се осъждат“ нехуманните условия в българските затвори, посочени от Европейски съд за правата на човека, 
включително наличието на пренаселеност, лоши санитарни условия и мизерия, неадекватни медицински грижи и 
продължително прилагане на ограничителен наказателен режим“. 
Изразява се „дълбока загриженост от факта, че в над 45 решения на Европейския съд на правата на човека срещу България, 
властите не са спазили своето задължение за провеждане на ефективно разследване“. Това се определя като „системен 
(най-тежък) проблем“ и се добавя, че „ има 79 знакови решения срещу България в очакване на изпълнение“. 
Омраза и дискриминация 
ЕП „осъжда всеки случай на реч на омразата, дискриминация и враждебност срещу хора от ромски произход, жени, ЛГБТИ 
лица и лица, принадлежащи към други малцинствени групи, и призовава властите да реагират енергично на случаи с реч 
на омразата, включително от политици на високо ниво“. 
Една от малкото похвали в документа звучи така: „приветства съдебната забрана на ежегодния неонацистки митинг „Луков 
марш“, както и започналто срещу организацията зад нея БНС (Български национален съюз – б.р.)“. 
Изразява се съжаление, че България не е ратифицирала Истанбулската конвенция, и се осъжда превратното тълкуване на 
нейното съдържание чрез "широка кампания за дезинформация и негативно медийно отразяване на темата от няколко 
медии с предполагаеми връзки към правителствени и опозиционни партии". 
Санкции 
Европарламентът отбелязва, че ЕК отказва да прекрати действието на Механизма за сътрудничество и проверка (МСП) и я 
призовава да го използва, докато не бъде заменен от напълно функциониращ общ механизъм за върховенството на закона 
в ЕС. Освен това настоява "Комисията да използва и други налични инструменти (за въздействие - б.р.), включително 
процедурите за нарушение, Рамката за върховенство на закона и бюджетните инструменти, когато са налични и когато е 
уместни". 
Българското правителство е призовано, "в сътрудничество с Комисията да осигури по-строг контрол върху начина на 
изразходване на средствата на Съюза и да отговори незабавно на опасенияат, че парите на данъкоплатците се използват 
за обогатяване на кръгове, свързани с управляваща партия". 
Въ в връзка с това ЕП "потвърждава позицията си по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
на ЕС за защита на бюджета на Съюза в случай на ширещи се недостатъци по отношение на върховенството на закона в 
държавите-членки, включително необходимостта от защита на правата на бенефициентите, и призовава Съвета да започне 
междуинституционални преговори веднага щом е възможно." Това означава да се обвърже отпускането на еврофондове 
със спазването напринципите на правовавата държава, или с други думи да се спира еврофинансирането при корупция на 
високо равнище и други тежки нарушения. 
За широка разгласа и яснота на позицията на Европарламента се възлага на председателя му да предаде тази резолюция 
(след като бъде приета в пленарната зала на ЕП) на Еврокомисията, Съвета на ЕС, правителствата и парламентите на 
държавите членки (27 държави), Съвета на Европа (47 държави), ОССЕ (57 държави) и ООН (192 държави). 
 
√ В ЕП: "Нашите пари са като кръв за тези вампири в България" 
Комисията ЛИБЕ настоява за пряка връзка между евробюджета и върховенството на закона в държавите 
Името на България влезе снощи в дебат в Европарламента за обвързването на бюджета на ЕС със спазването на 
върховенството на закона в държавите от ЕС. Ирландската евродепутатка Клеър Дейли, която отдавна следи с критичен 
поглед положението в нашата страна, даде пример с България защо еврофондовете трябва да се спират за корумпирани 
правителства. 
"Нашите пари са като кръв за тези вампири", каза тя и приведе пример с прахосани "100 млн. евро за къщи за гости, 
милиони за ферми, които не съществуват, и за които министърът на земеделието (Десислава Танева - б.р.) даде съвет да 
се мълчи, за да не бъдат спрени парите". Без да посочи име, тя заяви: "В Съвета на ЕС има член, който се възползва от тези 
средства". 
Дебатът се състоя в Комисията за граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред (ЛИБЕ). Еврокомисарят по 
правосъдието Дидие Рейндерс (Белгия) представи огласения от Еврокомисията първи доклад за върховенството на закона 
в целия ЕС. Той каза, че когато се спират наказателно парите на държавите, трябва да се защитят крайните бенефициенти, 
които не са отговорни за поведението на националните власти. 
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Представители на почти всички политически групи в ЕП подкрепиха изработването на такъв наказателен механизъм, но 
изразиха общо разочарование, че последното германско предложение в Съвета на ЕС, събрал се на заседание вчера и 
днес, съдържа компромис, който го отслабва. Това е отказът от обърнато квалифицирано мнозинство, което би трябвало 
да се събере, за да се отхвърли предложение на ЕК за санкциониране на определена държава. Вместо него правителствата 
чрез своите посланици в Брюксел одобриха процедура за обичайно квалифицирано мнозинство, което означава, че чрез 
него ще се одобрява, а не отхвърля санкцията. То ще помогне на държавите нарушителки по-лесно да се предпазват от 
колективната мярка. 
Дебатът протече под председателството на испанския социалист Хуан Фернандо Лопес Агилар, който е автор на 
проекторезолюцията за България, която ще бъде обсъдена на 5 октомври в пленарната зала на Европарламента. 
Десислава Танева: Аз съм българка! 
Министърката на земеделието Десислава Танева коментира вчера в Сливен, че разпратеният до всички евродепутати 
видеозапис от т.нар. Отровно трио, който според тях свидетелства за прикриване на злоупотреби в Министерство на 
земеделието, вече е коментиран и целта на въпросното видео е била „политическа провокация“. 
Изпратеният запис е на неин видеоразговор със земеделски производители, в който според Триото, тя дава ясни 
инструкции как да се прикриват злоупотребите, за да бъде продължено финансирането за България. 
„Аз съм българка и винаги ще бъда такава и ние трябва да се представяме пред хората винаги с най-доброто, което можем 
да представим“, каза  още министър Танева в отговор на действията на Отровното трио в навечерието на дебата в 
Европейския парламент за върховенството на закона в България на 5 октомври. 
“Всеки навсякъде греши. Няма друг министър, който да е проверявал повече, с по-голям завишен контрол, отколкото аз. 
Всичко мога с цифри да го докажа. Общо взето от ей такива общи фрази, общо празно говорене сами си правим всичко, 
което ни се случва и което мислят за нас“, посочи още тя.  
 
√ Лидерите на ЕС одобриха санкции срещу Беларус 
Европейският съвет се съгласи да отправи и твърдо послание, съчетано със заплахи за санкции към Анкара, ако тя не 
престане с незаконните си сондажи в териториалните води на Кипър 
Европейските лидери се споразумяха за санкции срещу беларуски представители заради потушаването със сила на 
протестите след президентските избори в страната и заради изборни манипулации. Това потвърди председателят на 
Европейския съвет Шарл Мишел, цитиран от световните агенции. 
Очаква се днес да бъде публикуван списъкът с около 40 беларуски представители, сред които засега не е името на 
президента Александър Лукашенко, уточни Шарл Мишел. Решението забранява пътуванията до ЕС и замразява активите 
на въпросните 40 членове на режима на президента Александър Лукашенко, за които се твърди, че са отговорни за 
фалшифицирането на изборите на 9 август и последващите репресии срещу протестиращите. 
До деблокаж по темата със санкциите срещу Беларус се стигна, след като Европейският съвет се съгласи да отправи и 
твърдо послание, съчетано със заплахи за санкции към Анкара, ако тя не престане с незаконните си сондажи в 
териториалните води на Кипър. По този начин европейските лидери удовлетвориха исканията на Кипър, а също и на Гърция 
за по-твърдо послание към Турция, посочват дипломатически представители. 
Няколко дни по-рано Великобритания и Канада наложиха тежки санкции на беларуския президент Александър 
Лукашенко, включващи забрана за влизане и замразяване на активи. Те бяха са спрямо самия Лукашенко, сина му и още 6 
лица, сред които началникът на кабинета на президента, вътрешният министър, двама зам.-министри на вътрешните 
работи и началникът на полицията в Минск. Преди това и Полша се закани да наложи свои национални санкции на 
Беларус. 
Междувременно, протестите в Беларус срещу президента на страната Александър Лукашенко продължават и не губят 
своята сила. Последно на 28-и септември т.г. над 100 000 души излязоха на протести из цялата страна, като отново най-
многолюден беше мигингът в столицата Минск. 
Водещата тема на продължаващата среща на върха в Брюксел е външната политика на Европейския съюз. Лидерите 
обсъждат и конфликта в Нагорни Карабах, отношенията с Китай, както и дигиталната трансформация на Съюза. Лидерите 
обсъждаха проекти на съвместно изявление повече от седем часа, преди да се съгласят да разпространят изявление, което 
според дипломати включва заплаха за бъдещи строги санкции срещу Турция. 
 
√ Доналд Тръмп и съпругата му са с Ковид-19 
Париж обмисля да затвори баровете от понеделник  
Американският президент Доналд Тръмп е с Ковид-19, съобщават световни агенции. Положителен е тестът и на съпругата 
му Мелания. 
Новината за това дойде от самия него - в пост в туитър. "Карантината и лечението ни започват незабавно. Ще минем през 
това заедно", написа той. 
По-рано Тръмп обяви, че ще се постави под карантина, след като една от неговите неговите най-близки съветнички даде 
положителен тест за коронавирус, съобщи АФП, цитирана от БГНЕС. Хоуп Хикс, "която е работила винаги толкова усилено, 
без дори да си вземе кратка почивка, току-що се оказа положителна за COVID-19. Ужасно!", написа Доналд Тръмп в Туитър. 
"С първата дама чакаме резултатите от тестовете ни. Междувременно ще се поставим под карантина!" добави в 
съобщението си американският президент. Той не уточнява колко дълго планира да бъде в изолация, въпреки че 
експертите по обществено здраве препоръчват този период да бъде поне 14 дни. 

https://segabg.com/node/153788
https://segabg.com/hot/category-foreign-country/polsha-zaplashi-belarus-ednostranni-sankcii
https://segabg.com/category-foreign-country/nad-100-000-dushi-otnovo-izlyazoha-sreshtu-lukashenko-belarus
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Заразената Хоуп Хикс работи като близък помощник и съветник на Доналд Тръмп от години. Съветничката последно е 
пътувала с американския президент на Air Force One преди първия телевизионен дебат между него и Джо Байдън в Охайо. 
В сряда тя беше забелязана с него на борда на хеликоптера Marine One, отбелязаха репортери на Белия дом. 
31-годишната Хикс е сред най-близките помощници на Тръмп, която досега е дала положителен тест за COVID-19. Тя беше 
заснета да слиза от Air Force One във вторник в Кливланд без маска. Ден по-късно тя пътува с президента за митинг в 
Минесота. Белият дом тества регулярно помощници и персонал, който ежедневно влиза в контакт с президента. Тръмп 
отхвърляше дълго време носенето на маски и често е обвиняван, че не спазва социална дистанция с придружаващия го 
екип по време на официални ангажименти. 
- Френските власти могат да поставят Париж в максимална степен на тревога за вируси още в понеделник, което 
потенциално ще изисква всички барове да бъдат затворени, тъй като броят на случаите на COVID-19 нараства. Това заяви 
министърът на здравеопазването Оливие Веран вчера вечер, цитиран от БГНЕС. Столицата и най-близките й предградия, 
включващи близо 7 милиона души, вече са нарушили максималните прагове за предупреждение, каза Веран на 
пресконференция. "Нуждаем се от няколко дни, за да потвърдим тенденциите, но ако те се потвърдят, няма да имаме друг 
избор, освен да го поставим в максимална готовност, от понеделник", каза той и добави, че може да се наложи "пълно 
затваряне на баровете". 
- Лондон въведе карантина за пристигащи от Полша и Турция, предаде БНР. Британското правителство разпореди 
пристигащите в Обединеното кралство от Полша, Турция и три карибски острова да се самоизолират за 14 дни. Мярката 
влиза в сила от ранните часове на съботния ден. Решението за Полша е взето на базата на растящия брой на заразените, а 
за Турция - заради загриженост как се представят данните в страната. За отказ от самоизолация глобата може да достигне 
10 000 паунда. В събота влизат в сила още по-строги мерки в Ливърпул, Уорингтън, Хартлипул и Мидълзбро, които включват 
забрана за общуване с членове на друго семейство, освен ако това не става на открито, като паркове, например. Кметът на 
Мидълзбро Анди Престън обаче заяви, че ограниченията са неприемливи. Престън допълни, че мерките отиват твърде 
далеч и се оплака, че правителството е отказало да изслуша аргументите на местните власти 
- Близо 20 хиляди служители на "Амазон" са дали положителни резултати за коронавирус от началото на март досега, 
съобщиха от онлайн гиганта. Данните за разпространение на заразата сред 1.37-те милиона служители на компанията за 
електронна търговия, включително тези в хранителните магазини на Whole Foods Market в САЩ, показват по-нисък процент 
на инфекция от очакваното, смятат оттам. Публикуването на информацията е било предизвикано от критиката на някои 
работници в логистичните центрове към предпазните мерки на компанията по време на пандемията, както и нежеланието 
й да споделя информация за служители, които са били заразени. Според базираната в Сиатъл компания „Амазон” е 
увеличила тестовете до 50 000 на ден на 650 места. Ако степента на заразяване сред служителите на Amazon и Whole Foods 
съответстваше на тази сред останалото население на САЩ, броят на случаите би надхвърлил 33 000, твърдят от компанията. 
 
БНТ 
 
√ Хасан Адемов: Добавката от 50 лв. за пенсионерите е подкрепа с предизборен привкус  
"Единият от вариантите за осъвременяване на пенсиите за стаж и възраст е по така нареченото "швейцарско правило". 
Другият вариант е преизчисляване на пенсиите за тези, които вече са придобили право на пенсия и продължават да 
работят", каза в студиото на "Денят започва" депутатът от ДПС Хасан Адемов, председател на Комисията по труда и 
социалната политика. 
Друг елемент при определяне на размера на пенсиите е свързан с промяна на коефициента, който 1.2 за всяка година стаж. 
Размерът на пенсията се определя като доходът се умножи по този коефициент. Според реформата на министър Калфин 
този коефициент е трябвало да расте до 1.5, припомни Адемов, но управляващите са решили, че трябва да бъде фиксиран 
на 1.2. Депутатът обясни, че през този коефициент може да бъде индексиран осигурителният принос на лицето, което да 
се отрази на размера на неговата пенсия. 
За 50-те лева на месец за пенсионерите, обещани от премиера, Адемов заяви, че не са дори социално подпомагане. 
Според него става въпрос за една определена подкрепа е предизборен привкус. 
"Тези 50 лева по никакъв начин не отчитат осигурителния принос на пенсионерите. Няма никакво значение колко години 
си работил, върху какъв доход си се осигурявал. Единствената им връзка с пенсиите е, че се раздават заедно с пенсиите", 
заяви депутатът. 
По негово мнение в условия на тежка корона криза, съчетана със социална, здравна, икономическа криза, бюджетът по-
скоро трябва да има антикризисен характер, за да може да бъдат покрити потребностите на хората, които имат най-големи 
нужди от финансов ресурс. За Адемов е очевидно, че бюджетът за следващата година ще бъде приет в условия на дефицит, 
който трябва да се покрие или от увеличени данъци и осигурителни вноски, което не е приемливо, или от дълг. 
"На входа на системата трябва да има мерки, които да бъдат адекватни", смята депутатът. 
 
√ Над 22 000 работни места в туризма са запазени благодарение на мярката 60/40  
Повече от 22 000 работни места в сектора на туризма са били запазени с мярката мярката 60/40, която за хотелиери и 
ресторантьори е 80/20. Очаква се с този инструмент да се съхранят още 11 000 места в идващите месеци, или общо техният 
брой да надхвърли 30 000 позиции. Това съобщи вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова в приветствие 
към участниците в хотелски форум под мотото „Продължаваме заедно“. 
Факт е, че фалити засега няма, категорична беше Николова. По думите ѝ анализът на данните показва, че това е една от 
най-добре работещите мерки, която има точните адресати и постига очакваните цели. До момента по проекта за 
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краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията (мярката с 290 лв.) са одобрени заявления за компенсации на 
10 192 работници, служители и самоосигуряващи се в сектора. 
Преди броени дни стана ясно, че България е на 26-о място по заболеваемост от COVID-19 в Европа, информира министърът. 
Тя уточни още, че здравните власти и техните указания към населението, което в голяма степен отговорно ги изпълнява, 
не позволяват претоварване на здравната система. Заедно с още три държави сме единствените в Европа с отрицателна 
тенденция от минус 6,5% за новорегистрирани случаи, докато средната в Европа е покачване от плюс 22%. Това е логичен 
резултат от предприетите от правителството своевременни стъпки за противодействие на коронавируса, коментира 
министърът. 
Вицепремиерът припомни, че България е част от туристическите дестинации с печат за безопасност и хигиена, присъден 
ни от съобщение на Световния съвет за пътувания и туризъм. Тя допълни още, че той е и едно от най-големите ни 
конкурентни предимства, които с цената на безкомпромисни усилия трябва да пазим и умело да използваме за 
привличане на туристи. Нека заедно показваме и спазваме тези наши усилия, защото това е пътят от кризисни мерки да 
планираме възстановителни такива, посочи министърът. 
Организаторите благодариха на министъра Николова за участието във форума и посочиха, че това демонтира волята на 
правителството да работи съвместно с бизнеса както за разрешаване на проблемите му, така и в търсене на инициативи, с 
които да се насърчава устойчивото му развитие. 
 
Мениджър 
 
√ Извънреден труд до 300 часа годишно, но само при сключен колективен договор  
Извънредният труд да се увелиличи от 150 на 300 часа в годината, но само при постигнато колективното трудово 
договаряне, решиха депутатите, приемайки на първо четене промените в Кодекса на труда по предложение на 
Министерския съвет. "За" тях гласуваха 104 депутати, 8 се обявиха "против", а 33-ма "се въздържаха".  
Запазват се сегашните ограничения за продължителността на извънредния труд в рамките на месец, седмица и два 
последователни работни дни. 
В предложенията се предлага периодът на сумираното изчисляване на работното време да е от 1 до 4 месеца, а не до 6 
месеца, както е в момента. В мотивите се казва, че така ще се гарантира равномерен трудов процес и по-лесна отчетност. 
Същевременно се дава възможност с колективно трудово договаряне на ниво отрасъл или бранш да се удължи периодът 
на сумираното изчисляване за определени дейности до 12 месеца. Предвижда се Министреския съвет да издаде наредба 
за условията и реда, по които се установява сумираното изчисляване на работно време.  
С промените се предлага и повишаване на административната санкция за системни нарушения, свързани с използването 
на недеклариран труд и за неплащане в срок на дължимите от работодателя трудови възнаграждения или обезщетения. 
Въвежда се и дефииниране на "системни нарушения на трудовата дисциплина"- три или повече нарушения за период от 
една година. 
За осигуряване на превенцията и гарантиране на спазването на трудовото законодателство в това отношение е 
необходимо размерът на административната санкцията да е възпиращ, поради което се предлага работодателят да се 
наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 20 000 до 30 000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер 
от 10 000 до 20 000 лв. Предвижда се и възможност при установено нарушение на трудовото законодателство да се 
сключва споразумение за намаляване на санкцията, като се поставя ограничението, че нейният размер не може да бъде 
по-малък от 70% от минималната санкция за съответното нарушение. При повторни и системни нарушения се изключва 
възможността от подобни споразумения. 
Служителите ще могат да ползват платен годишен отпуск след 4 месеца трудов стаж вместо както е в момента след 8 
месеца. Ако той е придобит през първата година на работа на служителя, той има право да го ползва за същата година в 
пълен размер. Когато обаче част от него е придобита в две години, той има право на платен годишен отпуск за първата 
календарна година пропорционално на трудовия му стаж през тази година. За втората година вече придобива право на 
платен годишен отпуск в пълен размер. Като трудов стаж ще се зачита и работата на българите в международни 
организации, като ООН, НАТО, Международния валутен фонд.  
Законопроектът ограничава възможността за сключване на втори трудов договор с основния работодател за работа през 
определени дни от месеца (чл.114 КТ). Поставя се изрично условие този договор да е за извършване на работа, която не е 
в кръга на трудовите задължения по основната работа и извън установеното за него работно време.  
Освен това, трудовите договори на учителите няма да бъдат прекратявани едностранно от работодателя до момента, в 
който не придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при общите условия. В момента работодателят може 
да ги пенсионира при придобиване на право на ранна пенсия.  
С промяна в друга разпоредба се предвижда тютюнопроизводителите също да могат да наемат работници с еднодневни 
договори за краткотрайна селскостопанска работа по време на прибирането и обработката на реколтата.  
"Целта на промените в Кодекса на труда е да подобри трудовото законодателство съгласно действащата социално-
икономическа обстановка. Трудовите отношения по отношение на новите форми на заетост и синхронизиране на 
законодателството с международни стандарти и норми", каза по време на дебата в зала народният представител от ПГ на 
ГЕРБ и заместник-председател на Социална комисия Светлана Ангелова.  
"Значителна част от промените са подкрепени от социалните партньори, но от изразените становища на национално 
представителните организациите на работодателите и синдикатите става ясно, че теми като предложения механизъм за 
сумирано изчисляване на работното време, възможността за увеличение на извънредния труд до 300 часа годишно и 
възможността за разпространение на колективния трудов договор или отделни негови клаузи, са спорни и дискусионни. 
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Не може да се получи пълен синхрон и единно мнение по тези ключови теми, но трябва да има развитие по тези теми", 
допълни още Ангелова. Тя заяви, че ГЕРБ са готови да прецизират някои разпоредби между първо и второ гласуване. 
"Българските работници ще бъдат поставени в условията на това да работят в режим на сумирано изчисляване на 
работното време 12 месеца. Това е връщане назад в онези черни години, в които хората работеха изнурително и техният 
труд не се оценяваше. Неслучайна е Конвенцията на Международната организация на труда, която казва, че нормалната 
продължителност на работната седмица трябва да е не повече от 48 часа. Няма как да приемем сумираното изчисление 
на работното време да бъде 12 месеца, да бъде повече от 56 часа работната седмица. Това са недопустими неща за една 
членка на Европейския съюз", каза народният представител от ПГ на „БСП за България“ Надя Клисурска в пленарната зала. 
"С това изменение на Кодекса на труда се увеличава референтният период на извънредния труд – от 150 на 300 часа. 
Нормално ли е това предоставяне на възможността на работодателите да въвеждат много по-завишен референтен период 
на извънреден труд, при положение че говорим за защита на българските работници? Вслушайте се в разума и разберете 
– това е въпрос, който засяга всяко българско семейство и ние трябва да бъдем отговорни към всички тях", 
призова Клисурска. 
 
√ Преименуваха празника на 24 май  
Парламентът прие да се преименува празникът 24 май като Ден на българската писменост и култура и така да отпадне 
определението „славянска“. Предложението беше одобрено на първо четене с подкрепата на 73-ма депутати, 
четирима "против" и 34 "въздържали се", а новото име ще бъде записано в Кодекса на труда. 
"Без съмнение за нас този празник е най-важният и в момента. Не случайно 30 г. след приемането на българската 
конституция се води дебатът кой е националният празник на България – 3 март или 24 май. Този празник е празнуван като 
такъв за българската писменост. Подктепяме патриотите, че този празник е възникнал от България", каза депутатът от ГЕРБ 
Тома Биков. 
Той отбеляза, че управляващата партия ще подкрепи законопроекта на коалиционните си партньори, но под условие, че 
между двете четения участие в дебата ще вземат специалисти и учени, за да се "получи национално обединение, а не 
разделение". 
Патриотите пък изтъкнаха, че 24 май е наричан „най-българският празник“, а формулировката „празник на славянската 
писменост“ е внесена от БКП преди 30 г. 
Предложението на Патриотите за официален празник да се приеме и 15 август – Успение на Пресвета Богородица не бе 
прието на първо четене. 
 
√ Радев: Ветото върху Изборния кодекс трябва да бъде подкрепено от опозицията  
Ветото върху Изборния кодекс трябва да бъде подкрепено от опозицията, стига определени партии да решат дали са 
опозиция, или не. Това зависи от начина, по който гласуват. Мисля, че ще преодолеят ветото, колкото и основателни да са 
наложените от мен мотиви. Това каза пред журналисти президентът Румен Радев след откриването на 57-ата академична 
2020/2021 година във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". 
На въпрос как ще коментира разнобоя в БСП държавният глава отказа да коментира с мотива, че не се меси "в кухните на 
партиите. " 
След като вчера лаконично заяви, че отдавна е направил констатациите, изнесени в Доклада на ЕК за върховенството на 
закона у нас, президентът днес направи нов коментар. "Докладът констатира очевидни от години проблеми за българите, 
но когато коментираме този доклад трябва да си даваме сметка, че колкото той е критичен за България, толкова е и 
самокритичен за самия Европейски съюз, защото е самопризнание за дългогодишен провал в борбата срещу развиващата 
се корупция", заяви Радев. 
По думите му, продължаването на Механизма за сътрудничество и проверка, дори под различна форма, е доказателство, 
че правителството не получава европейска индулгенция именно заради този провал с корупцията. 
"Моята признателност и подкрепа за всички граждани, които спряха да чакат констатации и решения отвън за справяне с 
политическата корупция, лошата медийна среда, олигархичните зависимости, с безконтролността на главния прокурор и 
се борят така, че да си върнем държавата", допълни Радев.  
Според него, системното погазване на закона и на обществения интерес от страна на главния прокурор в неговия стремеж 
да опази на всяка цена правителството и определени олигарси и да атакува неудобните уронва устоите на правовата 
държава изисква реакция от цялата правосъдна система. 
"Вярвам, че с общи усилия ще дадем шанс на почтените български прокурори да започнат реална борба срещу корупцията 
и в защита на върховенството на закона", допълни президентът.  
 
√ Безработицата в ЕС и Еврозоната нараства за пети пореден месец  
Безработицата в Eврозоната се е повишила за пети пореден месец през август, достигайки съответно 7,4% и 8,1%, 
информира европейската статистическа служба Евростат. 
Предходният месец безработицата в ЕС бе 7,3%, а в Еврозоната –  8%. На годишна база също се отчита ръст, като през август 
2019 г. безработицата в Съюза бе 6,6%, а в региона на единната валута – 7,5%. 
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Повишение се отчита и в България, като у нас показателят е нараснал от 6,1% през юли до 6,2% през август. През август 
2019 г. безработицата в страната ни е бил на ниво от едва 3,9%. 
Според данните на Евростат 15,603 млн. мъже и жени в ЕС, от които 13,188 млн. в Еврозоната, са били без работа миналия 
месец. В сравнение с юли 2020 г. броят на безработните е нараснал с 238 хил в ЕС и 251 хил. в Еврозоната. 
През авуст 2020 г. 3,032 млн. младежи (под 25 г.) са били безработни в ЕС, кат от тях 2,460 млн. живеят в страни от 
Еврозоната. Равнището на младежката безработица през август е било 17,7 в ЕС през и 18,1% в Eврозоната спрямо 
съответно 17,4% и 17,8% през юли. 
 

 
 
√ От два стола на земята – може ли Европа да има и голям бюджет, и върховенство на закона?  
Европа се опитва да има едновременно и мащабен пакет от икономическа подкрепа, и върховенство на закона, но 
постигането на тази цел ще е по-трудно отколкото изглежда. Това пише в коментар за Блумбърг Андреас Клут, бивш 
главен редактор на германския вестник „Ханделсблат“ и автор на британското списание „Икономист“. 
Повече заради небрежност, отколкото поради лоши намерения, Европейският съюз успя да съчетае два от основните си 
проблеми тази седмица. За да се измъкне от положението блокът може би ще се наложи да пожертва правилото, че всички 
страни-членки трябва да спазват върховенство на закона. Другият вариант е да се отхвърлят плановете за икономическо 
възстановяване  и фискална кохезия. 
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Капанът беше заложен през юли. Под ръководството на Германия ЕС планира следващият многогодишен бюджет на 
общността да бъде рекордните 1,8 трлн. евро. В тази сума се включват и 750 млрд. евро, които ЕС ще набере от 
капиталовите пазари чрез издаването за първи път на еврооблигации. Все още предстои парламентът да гласува така 
направените предложения. 
Това предложение върви с не напълно прецизираното условие за върховенство на закона. Образно казано то включва 
основни обществени блага като независима съдебна система, свобода на печата и  други типични за либералната 
демокрация обстоятелства. На пръв  поглед изискването въобще не изглежда противоречиво. 
Това условие даде основание на държави като Нидерландия и Австрия, известни като „групата на пестеливите“, които не 
обичат да вземат кредити, за да осигуряват пари за харчене на други страни, да подкрепят плана за рекордния бюджет. 
Очевидните „жертви“ на условието за върховенство на закона са Унгария – която от 10 години отхвърля редица 
демократични норми и Полша, която прави това „само“ от 5 години. ЕС няма механизъм за изключване на страни-членки, 
но инициира прилагането на член 7, според който те може да бъдат лишени от глас в Брюксел. Но пред фактическото му 
задействане има толкова пречки, че режимите в Полша и Унгария по никакъв начин не реагираха. 
Ето защо „пестеливите“ приеха с одобрителни възгласи възможността Еврокомисията да въведе нов механизъм за 
дисциплиниране на двете страни. Te искаха да възродят неприето предложение от 2018 г., според което Комисията може 
да налага санкции на държави, нарушаващи ценностите на ЕС, стига 55% от членовете в ЕС да не гласуват срещу 
предложените мерки. Будапеща и Варшава никога не могат да съберат толкова голяма подкрепа. 
Тази седмица обаче Германия коренно измени първоначалната идея. Тя предлага вместо евентуалните санкции да 
се отхвърлят, те да трябва да бъдат одобрени от поне квалифицирано мнозинство от 55% от членовете на ЕС. Унгария, 
Полша и другите източноевропейски страни сега по-лесно могат да осигурят блокиращо малцинство. Освен това всяка 
предложена санкция трябва да е свързана пряко със злоупотреба с еврофонодове. В такъв случай трансформацията на 
един режим от демократичен в автократичен няма как да бъде санкциониран. А точно това се случва в Унгария според 
американския тинк-танк Freedom House. 
Ясно е защо Германия реагира така. Германският канцлер Ангела Меркел има само няколко месеца да остави позитивно 
наследство на ЕС. Нейната цел е одобрението на рекордния бюджет да мине безпроблемно и не иска да рискува той да 
бъде спрян с вето от Унгария и Полша. 
Комисията също е между чука и наковалнята. Тя трябва да посочи, че Унгария и Полша нарушават ценностите на ЕС, но не 
иска очевидно да ги посочи с пръст. Ето защо ЕК публикува тази седмица доклади за върховенството на закона за всички 
държави в ЕС. В тях се очертават проблеми както в България и Румъния, така и в Малта  и Испания. Но те са нищо в 
сравнение с главоболията, които предизвикват Полша и Унгария, последната наречена от еврокомисаря Вера Юрова 
„болна демокрация“. В отговор унгарският премиер Виктор Орбан призова за оставката на Юрова, като заяви, че тя обижда 
всички унгарци. Както винаги досега той цели да увеличи своята обществената подкрепа вътре в страната, като демонизира 
Брюксел.   
В същото време групата на „пестеливите“ държави вече заплашват, че няма да подкрепят плана, тъй като се ужасяват от 
мисълта, че върховенството на закона вече не е приоритет. Внезапно възможността целият процес да се парализира 
изглежда напълно възможна. 
Моята прогноза е, че Меркел все пак ще успее да постигне сделка. Но срещу определена цена, която все още предстои да 
се изясни. 
ЕС, който проповядва демократични ценности навсякъде по света, изглежда, че може да ги жертва за други цели, когато 
това му е удобно.  По-рано тази година се притеснявах, че ЕС постепенно губи своята тежест в световната история. И не бих 
казал, че последната седмица успя да разсее тези тревоги. 
 
√ ЕС задейства процедура срещу Великобритания за нарушения по сделката за Брекзит  
Европейският съюз започва процедура срещу Великобритания, след като премиерът Борис Джонсън не отговори на 
искането на Брюксел да отмени законодателство, нарушаващо споразумението за Брекзит и международното право, 
предаде „Гардиън“. 
Президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че Обединеното кралство е имало срок до края на 
септември да се откаже от спорните клаузи. Според нея страната не е изпълнила задълженията си да действа 
„добросъвестно“, след като се стреми да промени едностранно условията на споразумението за Брекзит, подписано 
миналата година. Тази сутрин до Лондон е изпратено уведомително писмо на комисията, което бележи началото на 
процедура за нарушение. Това е първата стъпка от правния процес, който може да приключи с дело в Европейския съд. 
„Поканихме британските си приятели да премахнат проблемните части от законопроекта за вътрешния пазар до края на 
септември. Този законопроект сам по себе си е нарушение на задължението за добросъвестност, заложено в 
споразумението за оттегляне. Оствен това, ако бъде прието такова, то ще бъде в пълно противоречие в Протокола за 
Ирландия“, коментира фон дер Лайен в свое изявление по темата. 
Процедурата за нарушение е често срещан инструмент, използван от Европейската комисия срещу държавите членки. 
Само за миналата година има 800 открити дела, като в Германия висящите са 47, а във Франция – 34. Всеки подобен процес 
отнема средно 35 месеца. 
Преговарящите от Великобритания и ЕС продължават да обсъждат търговията и сигурността след Брекзит. Най-вероятният 
резултат от спора за законопроекта за вътрешния пазар е в случай на успешни преговори блокът да даде на правителството 
избор между това да напусне без сделка или да се откаже от законодателството. 
Спорните клаузи 
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На 9 септември 2020 г. британското правителство внесе законопроект („Закон за вътрешния пазар на Обединеното 
кралство“), който, ако бъде приет, ще наруши Протокола за Ирландия/Северна Ирландия, тъй като ще позволи на 
британските власти да не вземат предвид правните последици от материалноправните разпоредби на Протокола съгласно 
Споразумението за оттегляне, посочват от ЕК. Представители на британското правителство признаха това нарушение, като 
заявиха, че целта му е била да позволи на Лондон трайно да се отклони от задълженията, произтичащи от Протокола, 
припомнят още от комисията. 
Правителството на Великобритания не оттегли спорните части от законопроекта въпреки исканията на Европейския съюз. 
С това властите в Лондон са нарушили задължението си да действат добросъвестно. Освен това правителството стартира 
процес, който — ако законопроектът бъде приет — ще възпрепятства изпълнението на Споразумението за 
оттегляне.Според Член 5 от Споразумението за оттегляне между ЕС и Великобритания страните трябва да предприемат 
всички мерки, за да гарантират изпълнението на задълженията си, както и трябва да се въздържат от всякакви мерки, които 
биха могли да застрашат постигането на тези цели. 
 
√ Германия форсира скок на промишленото производство в Еврозоната  
Производството в Еврозоната се разширява с най-бързите си темпове от повече от две години насам благодарение на 
силния подем в Германия, а рязкото повишаване на търговските обеми помага за изваждането на икономиката от 
рецесията, в която я потопи коронавируса. 
Продукцията, новите поръчки и увереността в перспективите за бизнес се подобряват, според проучване на IHS Markit, 
цитирано от Bloomberg. В същото време компаниите в региона продължиха да съкращават работни места, което е знак за 
скептицизъм, че текущият темп на възстановяване може да бъде запазен. След рязък първоначален отскок след края на 
локдауна, скоростта на растеж в Европа напоследък се забави, като повторното увеличиване на новозаразените в редица 
европейски страни с началото на есенния сезон повишава риска от повече ограничения за пътуване и движение. 
Експертите на ЕЦБ очакват икономическото възстановяване да продължи, но в същото време и предупреждават, че 
напредъкът ще бъде бавен и неравномерен във всички 19 държави от валутния съюз. 
Индексът на мениджърите по поръчките (PMI) в промишлеността за Еврозоната достига 53,7 пункта през септември от 51,7 
през предходния месец, в съответствие с предварителните стойности. При услугите PMI индексът обаче се свива осезаемо 
до 47,6 пункта от 50,5 пункта месец по-рано. Така той пада под прага от 50 пункта, който разделя свиването от 
разширяването. 
Германия носи около половината от печалбите в промишлеността на Еврозоната през септември. Производствената 
дейност бележи разширение с по-умерени темпове в останалата част от региона и е в застой в Гърция и Ирландия. Предвид 
факта, че страните от Южна Европа носят тежестта на пандемията, както и несигурните перспективи, „трябва да 
поддържаме значително количество парични стимули, докато постигнем солидно възстановяване“, заяви в четвъртък 
членът на Управителния съвет на ЕЦБ Пабло Ернандес де Кос. „Готови сме да калибрираме вече въведени мерки или да 
въведем нови мерки, ако е необходимо“, добави той.   
Секторите извън промишлеността в Еврозоната продължават да изпитват трудности. Доставчиците на услуги, особено в 
хотелиерския и ресторантьорския бранш, понасят щетите от новите рестрикции за социални събирания, въведени с цел 
ограничаване разпространението на вируса. 
 
√ Италия на път да удължи извънредното положение до края на януари  
Италианският премиер Джузепе Конте обяви, че ще поиска от парламента да бъде удължено извънредното положение 
заради Ковид-19 до края на януари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 
Правителството се опитва да избегне рязко увеличение на случаите на коронавирус, каквото се наблюдава в други 
европейски държави. Извънредното положение, чийто срок трябва да изтече в средата на октомври, дава по-големи 
правомощия на правителството, улеснявайки заобикалянето на бюрокрацията, която до голяма степен затруднява 
вземането на решения в Италия. 
"Ще предложим на парламента да удължи извънредното положение, вероятно до края на януари 2021 г.", заяви Конте 
пред репортери при посещение в Южна Италия. Правителството има мнозинство в парламента. 
Италия беше първата европейска страна, преживяла голямо разпространение на коронавирус през пролетта. Тя успя да 
ограничи заразяванията след строга карантина, продължила от март до май, но е на първо място в континентална Европа 
по смъртност от Ковид-19 с 35 894 починали. 
Ежедневните случаи отново се увеличават през последните два месеца, но остават под 2000, което е по-малко от нивото 
им във Франция и Испания, които са принудени отново да затегнат ограничителните мерки в някои райони. 
"Ситуацията остава критична, въпреки че заразяванията са под контрол", каза Конте. 
 
√ Арменският премиер: Турция отново върви по пътя на геноцида  
Премиерът на Армения Никол Пашинян обвини Турция, че отново напредва по пътя на геноцида, предаде Ройтерс. 
Обвиненията бяха отправени заради боевете в Нагорни Карабах. 
Десетки хора са загинали, а стотици - ранени от неделя насам в боевете в Нагорни Карабах, които съживиха опасенията 
относно стабилността в Южен Кавказ, коридор за тръбопроводите, доставящи газ и петрол до световните пазари, 
припомня агенцията. 
"Ситуацията е много по-сериозна от предишните сблъсъци (през 2016 г.). По-уместно би било да я сравним със случилото 
се през 1915 г., когато над 1,5 милиона арменци бяха избити по време на първия геноцид през 20 век", заяви Пашинян в 
интервю за френския в. "Фигаро". 
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"Турската държава, която продължава да отрича миналото, още веднъж е поела по пътя на геноцида", допълни той. 
Пашинян, казва, че Турция е изпратила хиляди сирийски наемници в района и че турски военни офицери са директно 
замесени в азерската офанзива, предава БТА. 
"Турция иска да укрепи ролята си и влиянието си в Южен Кавказ. Тя преследва мечтата да изгради империя, наподобяваща 
султанат, и поема по път, който може да възпламени района", предупреждава Пашинян. 
Тези изявления вероятно ще породят гнева на Анкара, която не признава избиването на арменците през Първата световна 
война за геноцид и оспорва данните за това, колко арменци са били убити тогава. 
Същевременно пред телевизия Фокс нюз американският държавен секретар Майк Помпейо призова Армения и 
Азербайджан да прекратят бойните действия в Нагорни Карабах, предаде ТАСС. 
"Призоваваме за прекратяване на огъня. Искаме и двете страни да дадат на заден ход. Говорихме с ръководствата и на 
двете страни и ги помолихме да направя това", каза Помпейо. 
 
√ Amazon лансира система за плащане с помахване на ръка  
Технологичният гигант Amazon лансира нова система за плащане, която изисква от потребителя единствено да помаха с 
ръка. 
Скенерът Amazon One регистрира снимка на дланта на хората, за да могат да извършват плащания в рамките на секунди, 
пише „Би Би Си“. Използването му вече се тества в два от физическите обекта на компанията в Сиатъл, но текат разговори 
„с няколко потенциална клиента“ за лансиране на услугата в магазини на други марки в бъдеще. 
Системата е приложима и за идентификация вместо използване на лична карта, както и за чекиране на работното място. 
Достъпът до нея не изисква регистрация в Amazon, а единствено въвеждане на банкова сметка. Биометричните данни се 
криптират и съхраняват в облачно пространство. Тях всеки може да изтрие чрез специален уебсайт. 
Технологията за сканиране на дланта на ръката не е съвсем нова и някои решения, свързани с нея, вече са комерсиално 
достъпни. 
„Базираната на дланта идентификация се основава на заснемане на вените на ръката“, обясни д-р Бейзъл Халак от 
университета в Саутхемптън. „Моделите са различни за всеки пръст и за всеки човек и тъй като са скрити под повръхността 
на кожата, фалшифицирането е изключително трудно“, добави още той. Нивото на сигурност се доближава до наличното 
при сканиране на пръстов отпечатък, но новият метод може да се използва и от дистанция, което го прави по-практичен. 
Неправителствената група Big Brother Watch критикува разработката. „Amazon продължава да пълни пазара с инвазивни, 
дистопични технологии, които решават несъществуващи проблеми“, смята директорът Силки Карло. Според него такива 
практики рискуват да бъде изграден свят, в който всички са по-лесно проследими. 
 
√ Повишения на европейските борси в първата сесия за месеца  
Основните индекси на водещите европейски фондови борси регистрираха повишения в ранната търговия в четвъртък на 
фона на поскъпването на акциите на шведския гигант в търговията с дрехи H&M и френско-италианския производител на 
чипове STMicroelectronics, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши 2 пункта, или 0,55%, до 363,09 пункта. Немският DAX отчете ръст от 23,63 
пункта, или 0,19%, до 12 784,36 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 57,16 пункта, или 
0,97%, до 5 923,26 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 35,89 пункта, или 0,75%, до 4 839,33 пункта. 
Ацкиите на H&M скочиха със 7,79%, след като компанията отчете печалба за третото тримесечие, надминаваща 
очакванията на анализаторите. Фирмата също така заяви, че продажбите продължават да се възстановяват през 
септември. 
Книжата на листнатата в Париж STMicroelectronics скочиха с 6,66%, след като компанията представи прогноза за 
продажбите за 2020 г. над тази на експертите. Това подкрепи акциите и на другите фирми в сектора, като тези на Infineon 
Technologies, Dialog Semiconductor и ASML поскъпнаха съответно с 7,61%, 5,03% и 1,26%. 
Положителни новини имаше и за германската икономика, след като индексът на мениджърите по доставките (PMI) за 
промишления сектор, изготвян от HIS Markit, достигна 56,4 пункта през септември. Границата от 50 пункта разделя растежа 
от свиването. 
Акциите на германският фармацевтичен гигант Bayer се понижиха с цели 10,55%, след като компанията предупреди, че 
печалбата и за следващата година може да се понижи. 
Ръст в САЩ 
Водещите американски индекси приключиха търговската сесия в сряда с повишения на фон ана надеждите, че Конгресът 
на САЩ ще постигне споразумение за пакета от икономически стимули. Въпреки това индексите на Уолстрийт завършиха 
септември с месечен спад, който е първи от март насам, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones напредна с 329,04 пункта, или 1,2%, до 27 781,7 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се повиши с 27,53 пункта, или 0,83%, до 3 363 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества 
Nasdaq регистрира ръст от 82,26 пункта, или 0,74%, до 11 167,51 пункта. 
Печалбите на индексите бяха ограничени в последните часове на търговията, след като председателят на Камарата на 
представителите Нанси Пелоси и финансовият Министър Стивън Манучин не успяха да постигнат сделка за плана за 
стимулиране на икономиката. 
Пазарите обаче бяха подкрепени от по-добрите от очакваното икономически данни. От компанията Automatic Data 
Processing Inc. (ADP) съобяиха, че работните места в частния сектор в САЩ са нараснали с 749 хил. през септември. 
Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха 600 хил. нови работни места. Същевременно с това очакващите 
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завършване продажби на жилища в САЩ са нараснали с 8,8% през август, което големият растеж в историята, сочат данни 
на Националната асоциация на брокерите. 
Акциите, зависими от икономическото възстановяване, включително тези на банките и операторите на крузини кораби, 
бяха сред най-големите печеливши. Книжата на JP Morgan, Goldman Sachs и Citiroup поскъпнаха с 0,96%, 2,12% и 1,63%, 
докато тези на Norwegian Cruise Lines скочиха с 3,32%. 
Въпреки тези позитивни резултати водещите индекси на Уолстрийт записаха първи месечен спад от март насам, най-вече 
заради разпродажбите в технологичния сектор. За септември S&P 500 се понижи с 3,9%, докато Nasdaq и Dow изтриха 2,3% 
и 5,2% от стойността си. 
Вниманието на инвеститорите бе насочено към първия дебат между президента Доналд Тръмп и опонента му на 
предстоящите през ноември избори Джо Байдън. На Уолстрийт се притесняват, че по-дългият от обикновеното изборен 
процес заради гласуването по пощата може да се отрази негативно на пазарите. 
„Това беше една дълга вечер и все още има много неща, които трябва да бъдат изяснени“, коментира Даниел Деминг, 
управляващ директор на KKM Financial. „Очевидно е, че всичко това няма да приключи на 3 ноември, като пазарите не са 
особено доволни от този факт“, допълни той. 
Инвеститорите се притесняват и от това, че резултатите от изборите на 3 ноември могат да бъдат твърде близки, което да 
накара и двамата кандидати да обявяват победа. Тази несигурност ще натежи на пазарите. 
Авария на борсата в Токио 
Токийската прекрати преждевременно търговията си за деня заради проблеми с хардуера, предаде Маркетоуч. 
Операторът на борсата работи по подмяната на авариралата техника и извършва проверка за предотвратяване на бъдещи 
аварии. 
Същевременно с това борсите в континентален Китай, Хонконг, Южна Корея и Тайван останаха затворени заради 
национални празници. 
Австралийският индекс ASX 200 се повиши с 57 пункта, или 0,98%, до 5 872,9 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 2,01 пункта, или 0,47%, до 425,54 пункта. BGBX40 се понижи с 0,40 пункта, или 0,42%, до 95,96 пункта. BGTR30 
изтри 0,97 пункта от стойността си, или 0,20%, достигайки ниво от 474,19 пункта. BGREIT се понижи с 0,15 пункта, или 0,11%, 
до 135,15 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Румен Радев ще удостои български военнослужещи с висше офицерско звание  
На церемония от 10.30 часа в Гербова зала на „Дондуков" 2 държавният глава и върховен главнокомандващ на 
Въоръжените сили Румен Радев ще удостои военнослужещи с висше офицерско звание. 
Президентът освобождава генерал-майор Цанко Стойков от длъжността командир на Военновъздушните сили и го 
назначава на длъжността заместник-началник на отбраната. Държавният глава ще го удостои с висше офицерско звание 
„генерал-лейтенант". 
Румен Радев освобождава бригаден генерал Димитър Петров от длъжността Командир на 3-та авиационна база и го 
назначава на длъжността командир на Военновъздушните сили, като го удостоява с висше офицерско звание „генерал-
майор". 
Държавният глава назначава полковник Николай Русев на длъжността командир на 3-та авиационна база и го удостоява с 
висше офицерско звание „бригаден генерал".  
Президентът освобождава бригаден генерал Стайко Прокопиев от длъжността директор на дирекция „Стратегическо 
планиране" и го назначава на длъжността директор на Щаба на отбраната, като го удостоява с висше офицерско звание 
„генерал-майор". 
Румен Радев ще удостои полковник Иван Маламов с висше офицерско звание „бригаден генерал". 
 
√ Росен Желязков и Лъчезар Борисов ще подпишат договора за безвъзмездна финансова подкрепа за автобусните 
превози  
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков и министърът на икономиката 
Лъчезар Борисов ще подпишат договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата 
„Подкрепа за малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите 
последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията". 
 
√ 117 години от рождението на Джон Атанасов  
В Ямбол и село Бояджик, от където са корените на бащата на компютъра Джон Атанасов, днес ще бъдат отбелязани 117 
години от неговото рождение. 
Проявите започват с лекоатлетически крос за ученици пред спортна зала „Диана" . Поради мерки за сигурност състезанието 
по информационни технологии, което се провежда по традиция в село Бояджик, тази година ще е в голямата зала на НТС 
в Ямбол. То е за ученици от 5 до 10 клас в две възрастови групи. 
Темите на мултимедийните презентации са „ Аз и Компютърът" за по- малките и „Компютърът и бъдещето за втората 
възраства група", уточни Милен Михайлов от НТС Ямбол: 
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"След състезанието участниците ще бъдат в село Бояджик, където по традиция ще бъдат наградени пред паметника на 
Джон Атанасов". 
Пред паметника на Джон Атанасов в село Бояджик ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на уважение пред неговото 
дело. 
 
√ Европейските лидери: Турция да не се меси в конфликта в Нагорни Карабах  
Турция да спре да се меси в конфликта в Нагорни Карабах и да играе конструктивна роля за деескалацията на 
напрежението. 
За това призоваха лидерите на страните членки на ЕС. В същото време френският президент Еманюел Макрон поиска 
обяснения от Анкара заради намесата на джихадистки групи в конфликта в Нагорни Карабах. Той посочи, че 300 бойци са 
напуснали Сирия, за да стигнат до сепаратистката територия в Азербайджан, преминавайки през Турция и уточни, че Русия 
също разполага с такива данни. 
Макрон заяви, че ще се обади на турския президент Реджеп Ердоган по темата и допълни, че скоро Франция, САЩ и Русия 
ще предложат инициативи за мир в Нагорни Карабах. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Пенсии, социални мерки и нови правила за формиране на работното време - гост депутатът от ДПС Хасан 
Адемов; 

- Умишлено причиняване на смърт при катастрофа за обвиняемия за смъртта на журналиста Милен Цветков - за 
престъплението и наказанието - адвокат Марин Марковски; 

- За маските, хората и битката със заразата - очаква ли ни ръст на заболелите - д-р Мирослав Ненков; 
- 4 месеца жители на кв. Дървеница в София са без топла вода - какъв е отговорът на Топлофикация?; 
- Конфликтът за Нагорни Карабах - за международния отзвук - коментар на Весела Чернева и Любомир Кючуков; 
- Защо премахват изградена велоалея по бул. "Пушкин" в столичния квартал Бояна и какъв ще бъде новият проект 

- на живо; 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Как заловиха крадеца, взел инсулина на болна жена?; 
- Има ли бум на заразените с COVID -19 столичани и какви са очакванията за есенно-зимния сезон? В студиото, 

директорът на РЗИ, д-р Данчо Пенчев; 
- Какви са критиките в евродоклада за медийната среда в България? Гост, председателят на СЕМ, Бетина Жотева; 
- В рубриката „Чети етикета" с Биляна Гавазова: Какво има в кренвиршите и отговаря ли етикетът на съдържанието 

- експеримент в лабораторни условия; 
- На живо от Ямбол: Връщат физзарядката в училище!; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- За доклада от Европа, политическата криза, исканите оставки в държавата и за яйцата срещу централата на ДПС - 

в студиото: Йордан Цонев; 
- Заплахата COVID-19 - сезон втори. Доц. Ангел Кунчев за мерките срещу заразата и контрола по спазването им; 
- Възможно ли е ремонт на участък от АМ "Тракия" да струва повече от строежа му? И още - кога ще се пътува 

безпроблемно по АМ "Хемус"?; 
- Служителка на куриерска фирма нападна клиент. Как се стигна до агресията?; 
- Обвинения за насилие в ясла. Родителите на 2-годишно дете твърдят, че е малтретирано и бито от възпитатели; 
- Велоалея на прицел. След протеста на родители - какво ще се случи със съоръжението пред столично училище?; 
- Ново лице в сутрешните новини на NOVA. Кой ще представя актуалните теми на най-ранобудните? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Общинският съвет в София ще обсъжда: Билетът за метро, автобус, трамвай и тролеи да важи между 60 и 90 
мин.; 
в. Монитор - С 30 000 души се увеличи средната класа у нас; 
в. Монитор - Над 200 пъти ветеринари гонили безпризорни животни по улиците; 
в. Телеграф - Детска банда запали София с кражби; 
в. Труд - Затварят училища при 15% хремави; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Всяка област решава как затяга мерките, ще има праг за заразени ученици; 
в. 24 часа - 19 души са лекувани с плазма във ВМА; 
в. 24 часа - "Чудовищна клевета" за България ще се гласува в комисия на Европарламента; 
в. 24 часа - Комисия ще пише новата конституция; 
в. 24 часа - САЩ: АЕЦ "Белене" е с остаряла технология; 
в. 24 часа - 15 624 българи със заплата над 9000 лева; 
в. Монитор - 9 тома нови доказателства срещу Атанас Бобоков; 
в. Телеграф - Премиерът Бойко Борисов: Ще осъвременим пенсиите следващата година; 
в. Труд - По мнението на Вашингтон "Турски" и "Балкански поток" са едно и също; 
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в. Труд - Частните фондове убиват втората пенсия; 
в. Труд - Умни магистрали спасяват животи; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Елен Герджиков, председател на Столичния общински съвет: Обсъждаме от 2021 г. с един билет да се пътува с 
метро и автобус между 60 и 90 минути; 
в. Монитор - Проф. Николай Овчаров, историк: Туристи се привличат с нови археологически находки; 
в. Телеграф - Член-кореспондент на БАН проф. Васил Николов: Провадийската солница се оказа с един век по-стара; 
в. Труд - Жанет Найденова, председател на Българската Е-комерс асоциация, пред "Труд": Онлайн търговията у нас се 
срина с 80% по време на извънредното положение; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Защо 20 г. държавата се проваля с възрастните българи; 
в. Монитор - Озаптете най-после Мангъров!; 
в. Телеграф - Кирилицата е създадена за българите; 
в. Труд - Турските и руските интереси в Нагорни Карабах. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 02 октомври 
София 

- От 10.30 часа в Гербова зала на „Дондуков" 2 държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените 
сили Румен Радев ще удостои военнослужещи с висше офицерско звание. 

- От 09.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание 
- От 10 ч. в сградата на КНСБ на площад "Македония" 1, конгресен център "Глобус", зала "Европа", ет. 2. ще се 

състои форум "Социалният диалог и колективното трудово договаряне в системата на предучилищното и 
училищното образование". 

- От 12.00 ч. в зала 3, в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 
Министър Росен Желязков и министърът на икономиката Лъчезар Борисов ще подпишат договора за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за малки и средни предприятия, извършващи автобусни 
превози. 

- От 10.30 ч. в зала 456 в сградата на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по политиките 
за българите в чужбина ще проведе заседание. 

- От 13.30 ч. ще се състои онлайн брифинг, организиран от Бюрото на Европейския парламент в България, с 
участието на Петър Витанов (С&Д), Илхан Кючюк (Обнови Европа), Ангел Джамбазки (ЕКР) и Андрей Ковачев 
(ЕНП). 

*** 
Благоевград 

- От 11.30 ч. в залата на Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП) ще се проведе брифинг. 
*** 
Търговище/с. Лиляк 

- От 10.00 ч. в с. Лиляк ще се състои „Гроздобер - възстановка на обред в частен дом“. 
*** 
Ямбол 

- От 07.30 ч. заместник кметът Енчо Керязов ще участва в утринната гимнастика на учениците от Професионална 
гимназия по строителство и архитектура „Кольо Фичето". 

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

