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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Дарик 
 
√ Васил Велев в «Седмицата на Дарик радио» 
Председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България е гост на слушателите на Дарик. 
В момента нещата потръгват, в икономиката има над 1 млрд лева схеми за безвъзмездна помощ, но не повече от 15 
процента са стигнали до хората и бизнеса, така описа ситуацията в икономиката от началото на коронавирусната епидемия 
Васил Велев.  
Той посочи, че трябва да се подготви антикризисно законодателство, което да може да се ползва във всяка една ситуация 
на криза, защото в пазарните икономики, кризите са циклични и рано или късно бизнеса се сблъсква с поредната 
икономическа криза. 
Това мнение изрази Велев, на въпрос какво трябва да се направи, за да се подпомагат хората в една по-тежка 
икономическа ситуация независимо от причината. 
При определени показатели да се задействат такива мерки, които да са в помощ на бизнеса, това е идеята на Асоциацията 
на индустрилания капитал в България. Това сме го предложили официално, зяави Васил Велев. 
Трябва да се помага са на тези, които имат спад заради външни причини, а не на тези, които са лоши мениджъри и бизнеса 
се управлява лошо, допълни още Велев. 
Мерките трябва да са справедливи и насърчетилни, а не да се помага на тези които са мързеливи, каза той. 
Най-справедливият начин е да не се взимат от икономиката пари, а не да се раздава, защото при раздаването има и 
субективност. 
Дали да се пипне корпоративният данък или не, това е спорно, посочи още Васил Василев и допълни, че според АИКБ 
трябва да не се дължи данък сгради и данък битови отпадъци, защото едно предприятие когато не работи не генерира и 
такива отпадъци. 
Велев беше категоричен, че данъчната ни система е много добра и не трябва да се пипа в никакъв случай, така той задочно 
отговори на КНСБ, които искат промяна в тази посока. 
Чуйте всички теми в разговора. 
 
БТВ 
 
√ Парите за втора пенсия: Каква е реалната им доходност? 
Топят ли се парите за пенсии в универсалните пенсионни фондове? 
Топят ли се парите за пенсии в универсалните пенсионни фондове – такива опасения се появиха след доклад на 
европейския институт "Бетър Финанс", според който 100 лева, внесени в частен пенсионен фонд в България, през 2002 г. 
са се стопили до стойността на 84 лева като покупателна способност в края на 2019 г. 
В „Тази сутрин“ Николай Марев от Управителния съвет на Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно 
осигуряване обясни, че такъв институт не съществува, а става въпрос за неправителствена организация, която се финансира 
с европейски средства и няма нищо общо с Европейската комисия, нито с европейските надзорни органи. 
Представител на пенсионен фонд: Парите ни за втора пенсия не се топят в кризата 
„Изчисленията, направени в този доклад на „Бетър Финанс", са направени от Любомир Христов, който е автор и на доклада, 
подготвен за икономическия социален съвет. Той цитира сам себе си. Дори самият автор си противоречи. Тези изчисления 
са манипулативни и са неверни. Дори не е обявил методология“, заяви Николай Марев. 
Той поясни, че 100 лева, внесени през 2002 г., номинално към 30 юни 2020 г. са 208,95 лева – тоест средствата се удвояват. 
„Ако извадим от тях инфлацията, натрупана за този период, сумата става 116,91 лева“, допълни той. 
„Няма такава методология по целия свят, където да се изчисляват реални доходности. Нито една банка, нито една 
инвестиционна компания ще ви цитира доходност, която е реална след инфлация. Винаги се цитират нетни доходности 
след таксите на съответното дружество, инвестиционна компания или банка“, поясни Марев. 
„Манипулация е, че няма доходност и тя е отрицателна. Втората лъжа е за прекомерните такси. Тази доходност, за която 
става дума, е след таксите, които са извадени“, каза от своя страна Васил Велев, председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. 
По думите му тези изчисления на Любомир Христов са вредни, опасни и дори – наказуеми. 
„Всява се паника и се създава обстановка за национализация на спестяванията на хората“, на мнение е Велев. 

https://darikradio.bg/vasil-velev-v-sedmicata~224323.html
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От Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване дадоха и примери за постъпили вноски, суми по 
партидите и реална доходност на клиенти, които са се осигурявали съответно върху минимален, среден и максимален 
осигурителен доход: 
„Показали сме точно колко са вноските и колко са разполагаемите средства по партидата. Цифрите горе показват, че 
реалната доходност на човек, който е на минимален доход, има 4029 лева разполагаеми като вноските му са били 3430 
лева. Тоест реалната му доходност над инфлацията и таксите, които са взети, е 10% за целия период. На човек със среден 
осигурителен доход той има разполагаеми около 13-14 000 лева, 11 000 лева от които са вноски, а останалото е доходност. 
За тези, които се осигуряват на максималния осигурителен доход, имат някъде около 23 000 лева. Доходността и там е 
положителна“, обясни Николай Марев. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Икономически живот 
 
√ Проф. Угърчински: Инвеститорите нямат стимули да идват в България  
Проф. д-р Богдан Угърчински е роден на 25 октомври 1943 г. в Долни Дъбник. Завършил е Военноморското училище във 
Варна. През 2003 г. е избран за професор хонорис кауза на Московския държавен университет „Ломоносов”. 
Президент на консорциума „Велграф Груп”, който обединява около 40 фирми от различни области – водно строителство, 
енергетика, информационни технологии, трансфер на технологии, консултантската дейност, човешки ресурси и 
чуждестранни представителства. Член е на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ).  
Целта на Консорциума е да се търсят и изпълняват проекти в България и в 
страните, в които фирмите имат контакти. За построената топлоцентрала в 
Ихтиман на биомаса лидерът на “Велграф” проф. Богдан Угърчински е 
избран за „Бизнесмен на България за 2009 г.“ Наградата е учредена от 
вестник „Икономически живот“ през 2000 година.  
В края на 2019 г. най-старото икономическо издание у нас поднови своята 
медийна дейност, но вече в онлайн формат. Възстановен е и конкурсът 
„Бизнесмен на България“, чиято церемония ще се проведе в края на 
октомври 2020 г. Това е поводът за разговора на Маргарита Димитрова с 
проф. д-р Богдан Угърчински. 
Какво се случи с бизнеса ви, проф. Угърчински? До кава степен успяхте да 
реализирате идеите си?  
България имаше най-добрата изградена хидромелиоративна система в 
Европа – напоителни и отводнителни канали опасваха територията ни. 
Имахме много добри специалисти, които са работили в Близкия Изток и в 
Африка – там много от напоителните системи и язовири са правени от 
българи. Нашата идея беше да обединим във „Велграф“ тези фирми, защото 
можеха да бъдат ефективни на пазара. За съжаление, оказа се, че това 
противоречи на политиката, която ни беше наложена отвън. Земите бяха 
върнати на собствениците им в реални граници. Там, където тръбите попадаха в частни имоти, бяха изкопавани и 
предавани за старо желязо. В момента вече няма и специалисти. За един проект се наложи да събирам кадри и се оказа, 
че всичките са над 70-годишни. Това е загуба на интелект, на опит, на знания. В момента България се оказа на дъното, 
страда от непрекъснати наводнения, заливания. Погледнете селата, там вече няма поливни площи. Съответно намаля 
производството на зеленчуци и плодове, защото те не стават без вода. А от всичко това зависи икономиката на България. 
И ядем полски ябълки, домати от Гърция, Турция и т.н. Затова се насочихме към няколко други области, които може да се 
каже, че и в момента са водещи за нашата страна. Обаче държавата не обръща внимание на това, което осигурява приходи, 
а на онова, което носи подкрепа на определени партии и групи. 
Кои са перспективните области?  
Още като създадохме „Велграф“ като холдингова структура, се концентрирахме в четири направления, едното от които е 
енергийната ефективност. Всъщност, ние сме инициаторите на Закона за енергийната ефективност. Сега в Европа много се 
говори за зелена енергия и това трябва да е основното, към което България да насочи вниманието си. Но не да се санират 
само блокове, а да се търсят начини, с които да се спестява енергия. Една от фирмите в нашата група – „Българска 
енергетична компания“, е лидер в енергийната ефективност. Наши консултанти са професори от три университета, 
работещи в тази област. В момента обаче не се изпълняват законите. Самите предприятия намериха начини да заобиколят 
изискванията за сертифициране на отделните енергийни мощности. В това отношение имаме и опит, и знания, и 
възможности, но няма постоянна реализация на нашите усилия. 
Имате опит в  дейността по наемане на чуждестранни специалисти за български фирми. Дефицитът на работна 
ръка е един от острите проблеми на бизнеса. Има ли начин той да бъде преодолян?  
Вече 2,5 милиона българи са зад граница, а икономиката страда от липсата на квалифицирани кадри. България се нуждае 
от огромно количество хора, но тук срещаме съпротивата на синдикатите, които искат българите да са с предимство. Но 
все пак имахме Национален съвет и приехме поправките и хармонизацията на нашия Закон за чужденците, с който 
успяваме да регламентираме и улесним вноса на работна ръка. Ние сме държавата, която има най-строгия ограничителен 
режим в Източна Европа. Примерно, в Чехия работят 70 000 виетнамци, в България – 500. Много фирми чакат да им 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/parite-za-vtora-pensija-kakva-e-realnata-im-dohodnost.html
https://ikj.bg/novini/ikonomicheski-jivot-konkurs-biznesmen-na-bulgaria/
https://ikj.bg/novini/ikonomicheski-jivot-konkurs-biznesmen-na-bulgaria/
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доставят работна ръка и срещат съпротивата и ограниченията, наложени от нашето законодателство. Защо „Шкода“ е 
евтина кола? Защото близо до заводите има общежития, където живеят виетнамски работници. Те получават заплати по 
500 – 600 долара и автомобилите са конкурентни на пазара. По същия начин и нашите заводи биха могли да привличат 
работници, ако им се даде възможност. Синдикатите обаче се борят срещу това със зъби и нокти. Те настояват за пазарен 
тест – в продължение на 15 дни да се види дали има български кандидати. Това вече го няма в Европа. 
Освен от работна ръка, страната ни се нуждае и от хора, които да инвестират тук.  
Ние сме инициаторите на т.нар. инвестиционна емиграция. Това е начин да се привличат богати инвеститори да получат 
постоянно жителство, или гражданство в България. Преди 14 години страната ни беше първата в Европа, която  създаде 
режима, според който инвеститори могат да получат право на постоянно живеене тук. Който вложи 1 млн. лева или над 
500 000 евро, може да получи статут на постоянно пребиваване заедно със семейството си в продължение на 5 години. 
Ние бяхме първи с тази идея в Европа, после 18 държави в ЕС последваха примера. По подобен начин Ирландия, Испания, 
Португалия, Малта, Кипър си осигуриха сериозни инвестиции. За съжаление, в момента сме последните. Нашата държава 
абдикира от управлението на този режим. Понеже се спекулира с гражданството и основно заради македонците, Европа 
ни санкционира и вече две години се чакат промените в Закона за българското гражданство. Идеята ни за инвестиционната 
имиграция беше прегърната и от президента Румен Радев. Той постави въпроса няколко пъти. Например, аз съм питал 
министъра на външните работи Екатерина Захариева защо не предоставяме по-свободно визи на китайски граждани. 
Под давление на посланика ни там е записано, че Китай е страна с голям емиграционен риск и затова ги ограничаваме, 
издаваме само 15 – 20 000 визи годишно. За сравнение, Франция издава 1,5 – 2 милиона визи. Затова инвестициите ни от 
Китай се измерват в десетки милиони, а в Сърбия са няколко милиарда. Сега Гърция строи най-голямото пристанище в 
Европа с китайски пари. 
И още идеи, които се удрят в съпротивата на чиновника 
През 80-те години Богдан Угърчински предлага на кмета на Столична община да направи карта на каналите и на 
елинсталацията. Това още не е станало. До ден-днешен се копае тук, там, късат се кабели, ремонтират се улици и после 
пак се копае… Това са непрекъснати разходи, които всички ние ги плащаме. Много трудно човек може да се пребори, казва 
бизнесменът. 
И допълва, че сериозна роля играе и заинтересоваността на човека, който предоставя поръчката. Тя е в ръцете на 
съответния чиновник и той я дава, когато ще му донесе някакакъв дивидент. 
Угърчински споменава още един пример. Чрез една от фирмите във „Велграф“ – „Интератоменерго“, искали да направят 
голям комплекс на мястото на неработещия атомен реактор на БАН в софийския квартал „Младост 1А“. 
Въпреки, че не е действащ, там все пак има радиоактивно заразяване и трябва да се вложат пари за почистването. Водени 
са разговори в кметството и в Агенцията по енергетика в Люксембург. Намерен е и инвеститор, който да финансира 
изграждането на хотел и офис сгради за австрийските фирми, които работят в България. Обаче теренът трябва да се 
почисти, което струва стотина милиона лева. По примера на Чехия може да се използват фондовете за радиоактивна 
безопасност, които предоставят безвъзмездни средства. 
Право да кандидатства има столична община, но е необходим проект. Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“ 
разполага със специален фонд, който обаче е разпределен. Така няма кой да разработи проекта. 
Управляват ни хора, които не мислят за развитието на България, казва проф. Богдан Угърчински с нескрито разочарование. 
 
Vesti.bg 
 
√ След намесата на АОБР: "Топлофикация София" прекрати спорен договор за продажба на ток 
Дружество бе критикувано от индустриалците, че е сключило сделка за над 8,5 млн. лв. на непазарни цени  
След намесата на АОБР "Топлофикация София" прекрати спорен договор за продажба на ток. На 1 октомври общинското 
дружество "Топлофикация София" трябваше да започне да продава електроенергия на анонимен поради борсовите 
правила търговец на ток по цени, които са със 17% под пазарните в момента. По информация на "Капитал" обаче договорът, 
сключен още на 16 юли, е бил прекратен  заради обществения натиск срещу него. 
На 24 юли Асоциацията на организациите на българските работодатели сигнализира за продажбата на електроенергия на 
занижени цени, която може да доведе до загуби от 2,2 млн. лв. за "Топлофикация София". 
Сега дружеството ще продава тази енергия през сегмента "Ден напред", където в момента цените са по-високи - между 85 
и 105 лв./мВтч. Но тъй като оперативно това изисква повече усилия, а и има голям пазарен риск цените да се понижат при 
евентуални нови ограничения заради коронавирус, е планирано провеждането на нов търг за дългосрочен договор. Това 
обаче ще стане след анализ на пазарната ситуация. 
Каква е историята 
На 16 юли на енергийната борса беше сключена анонимна сделка за доставката на електроенергия през последното 
тримесечие на тази година. Тя беше осъществена на рядко използвания сегмент "Непрекъсната търговия", при който не се 
подава предварителна информация, а продавачите и купувачите остават анонимни. Последната голяма сделка на този 
боров сегмент беше през 2017 г. и пак предизвика съмнения за манипулации. Тогава АЕЦ "Козлодуй" предложи 
електроенергия за около 100 млн. лв. на цена с 10% под средната за пазара. 
В сегашния случай бяха изтъргувани 50 мВт базова мощност на цена 78,10 лв./мВтч, или общо 8,62 млн. лв. за времето от 
1 октомври до 31 декември, като изпълнителният директор на "Топлофикация - София" Александър Александров 
потвърди, че продавач е именно общинското дружество. 
Проблемът освен анонимността в случая беше и цената. Към момента на сделката тя беше с 25% по-висока от пазарната, 
но фючърсите още тогава показваха, че през последното тримесечие на 2020 г. се очакват нива от и над 90 лв./мВтч. По 

https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/10/03/4121767_toplofikaciia_sofiia_prekrati_sporen_dogovor_za/?fbclid=IwAR1dlRdqueoHMpLFJ12hdAr4eBSYog2LlZeiZHoneKMyO3wsWl4vlVyToJU
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този повод в писмо до комисиите за енергийно и водно регулиране и за защита от конкуренцията от Асоциация "Свободен 
енергиен пазар" обявиха, че сделката манипулира пазара на едро с електроенергия заради значително по-ниската цена от 
очакваната за края на годината и на практика е направен подарък на някого от около 2 млн. лева. 
Какво показват сметките 
Данните на Българската независима енергийна борса сочат, че средната цена за септември е била около 92 лв./мВтч, а 
фючърсите за четвъртото тримесечие от септември бяха на нива над 93 лв./мВтч. Освен това на 25 септември на сегмента 
за дългосрочни договори бяха изтъргувани 90 мегавата мощност за четвъртото тримесечие на цена от 92 лв./мВтч. За 
първите 3 дни на октомври регистрираните сделки са средно за малко над 90 лв./мВтч. 
Всичко това ясно показва, че борсовата цена на електроенергията се движи около и над 90 лв./мВтч, като очакванията на 
пазара са за леко повишение към края на годината. За сравнение подписаният на 16 юли договор от "Топлофикация София" 
е при цена 78,1 лв./мВтч. Предвид количеството електроенергия по него - 110 400 мегаватчаса, разликата е съществена. 
Как реагира АОБР? 
През юли Асоциация на организациите на българските работодатели, председателствана от КРИБ с председател Кирил 
Домусчиев, сигнализира за продажбата на електроенергия на занижени цени от „Топлофикация София“. От Асоциацията 
внесоха и сигнал до главния прокурор.  
В становището си Асоциацията посочи, че Столичната община е ощетена като собственик на дружеството – собственик, 
трайно проявяващ невежество и незаинтересованост какво става в „Топлофикация София“. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНР 
 
√ НСТС обсъжда удължаване на мярката 60:40 
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно онлайн заседание. Социалните партньори ще 
обсъдят проект за промени с правителственото постановление за мярката за запазване на заетостта 60:40. Предвижда се 
срокът на действието ѝ да бъде удължен до края на годината. Очаква се на заседанието да бъдат дискутирани и варианти 
за повишение на пенсиите през 2021 г.  
"Основните промени в постановлението за мярката 60:40 предвиждат срокът на действието ѝ да бъде удължен от 1-ви 
октомври до 31-ви декември. 
Освен това средства за запазването на заетостта при облекчените условия, определени вече за хотелиерството и 
ресторантьорството с новия дизайн на мярката, действащ досега, ще могат да се изплащат и за икономическа дейност 
„транспорт“ - по-специално за т. нар. "случаен превоз" в туризма. Средствата за запазване на заетостта ще се изчисляват в 
размер 60 на 100 от осигурителния доход за август 2020 г. Прецизира се начинът за определяне на средствата, като това 
ще става на база на среднодневен осигурителен доход.  
Промените влизат в сила от 1 октомври. Заявленията, подадени преди тази дата, ще се разглеждат и финансират по 
досегашния ред. Според прогноза на Агенцията по заетостта, посочена в доклада на социалния министър Деница Сачева 
до МС към проекта за промени, средногодишният брой на регистрираните безработни при сценарий за бързо 
възстановяване на хотелиерство и ресторантьорство и преработваща промишленост, се очаква да достигне 253 000 души. 
А в случай, че това не се реализира, се очаква броят им да скочи до 274 000. 
Към 25 септември регистрираните в бюрата по труда са малко над 237 800 безработни. 
За сравнение, на същия ден през 2019 г., те са били 172 602-ма или има увеличение с почти 38%. 
 
√ ЕП обсъжда върховенството на закона в България 
Евродепутатите ще обсъдят продължаващите протести в страната ни тази вечер в Европейския парламент в Брюксел. За 
първи път ще бъде гласувана резолюция за България, което се очаква да стане в четвъртък.  
Събитията, които се очакват днес, бяха предшествани от заседание на мониторинговата група към Комисията по 
граждански свободи в края на август, дебати в същата комисия, посветени на резултатите от прилагането на механизма за 
сътрудничество и проверка в България в началото на септември и заседание на 1-ви октомври, когато резолюцията получи 
мнозинство.  
В документа се казва, че в България има значително влошаване на принципите на правовата държава, демокрацията и 
основните права и се добавя, че липсва рамка за търсене на отговорност от Висшия съдебен съвет и главния прокурор. 
Изразява се също така загриженост от сериозното влошаване на свободата на медиите и работните условия на 
журналистите през последните 10 години, както и от твърдения за използването на сила от българската полиция срещу 
деца, жени и репортери по време на протестите.  
Преди началото на дебатите проф. Велислав Минеков от "Отровното трио" заедно с други българи  ще говори пред 
Европейския парламент. 
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√ Президентът на посещение в Благоевград, ще връчи и наградите „Джон Атанасов“ 
Президентът Румен Радев ще връчи наградата „Джон Атанасов“ за 2020 година и отличията на лауреатите в другите 
категории на конкурса. 
Инициативата е под патронажа на държавния глава, започва през 2003 година и носи името на световноизвестния 
изобретател на първия електронен цифров компютър. Церемонията се провежда за 18-а поредна година. Отличията в 5 
категории се връчват на изявени млади български учени, постигнали изключителни резултати в областта на компютърните 
науки. Сред лауреатите са ръководители във водещи изследователски институти и световни компании, които работят в 
областта на компютърните науки, компютърната лингвистика, роботиката и квантовите технологии. 
Днес президентът ще бъде гост и на Благоевград, където ще вземе участие в честванията, посветени на 108-ата годишнина 
от освобождението на Горна Джумая от османско иго.  
По традиция тържествата на 5 октомври започват в двора на централния храм „Въведение Богородично“, където се намира 
мемориалът на Делчевия род и паметникът на майор Иван Орлински, руски офицер, с чието име се свързва първото 
освобождение на Горна Джумая през 1878 година. Кратка свобода, тъй като Ньойският договор оставя под османско 
владичество цяла Пиринска Македония до 1912 година. 
В двора на храма ще бъде открит още един паметник - на  генерал Спас Георгиев, ръководил прочутата Рилска дивизия, 
която преди 108 години освобождава града. 
В 10 часа на площад „Македония“ ще започне ритуалът по издигането на националното знаме, с участието на военно 
формирование 26 400 и духовия оркестър на Сухопътните войски. 
Молебен за здраве и благоденствие ще отслужи Неврокопският митрополит Серафим.  
Празничните събития ще продължат през целия ден, а в 18 часа към тях ще се присъедини и президентът на България 
Румен Радев. След официалното му посрещане на площад „Георги Измирлиев-Македончето“ ще започне тържественият 
преглед на реплики на бойните знамена с участието на Национално дружество „Традиция“.  
Празникът ще завърши с концерт на Ансамбъл „Пирин“, група „Сигнал“ и  светлинно шоу. 
 
√ САЩ и Русия ще преговарят по въпросите на стратегическата стабилност 
В Хелзинки са насрочени еднодневни руско-американски преговори по въпросите на стратегическата стабилност. Това 
съобщи руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков. 
Сергей Рябков ще обсъди със специалния посланик на американския президент по контрола над оръжията Маршал 
Билингсли бъдещето на изтичащия през февруари догодина двустранен Договор за съкращаване и ограничаване на 
стратегическите настъпателни оръжия. Състоялите се през лятото два кръга на преговорите не доведоха до сближаване на 
позициите на Москва и Вашингтон. 
Американската администрация настоява двустранното споразумение за съкращаване на ядрените бойни глави да бъде 
заменено с тристранно с участието на Китай. Русия предлага договорът да бъде преподписан в настоящия му вид, а в едни 
бъдещи преговори по въпросите на стратегическата стабилност да се включат Франция и Великобритания като съюзници 
на Съединените щати. 
Договорът за стратегическите настъпателни оръжия беше подписан през 2010г. в Прага от президентите Дмитрий 
Медведев и Барак Обама. 
 
Investor.bg 
 
√ Борисов: В новия бюджет ще има с 460 млн. лв. повече за здравеопазване 
Щом протестиращите могат да изразяват недоволството си, значи има демокрация, каза премиерът по повод на  
С 460 млн. лева повече са предвидени в новия бюджет за здравеопазване, каза премиерът Бойко Борисов, който посети 
Габрово, предава БНР.  
Той посочи, че е важно да не се увеличава броят на заразените с Covid-19 и апелира към кметовете да продължават да 
вземат необходимите мерки.  
"Затова ние не затваряме нищо, а впрягаме максимално системата на здравеопазването, затова 460 млн. повече в новия 
бюджет и за здравеопазването сме заделили, за да може да пазим психическото здраве", каза Борисов. 
Той припомни, че с 30% са увеличени заплатите на социалните работници, които имат повече ангажименти заради 
пандемията. 
Премиерът коментира и антиправителствените протести. "Недоволни винаги ще има, но щом могат да изразяват 
недоволството си, значи има демокрация", заяви Борисов. 
"Сегашните демократи, техните родители ни смазваха. Виц не можеше да се каже срещу бай Тошо. За виц арестуваха. 
Гледа ли дебата в Щатите колко политически беше, с какви епитети са замерваха. Даже след този дебат се успокоих, че и 
в България е нормално така да се обиждат хората", пише Борисов във Facebook. 
Премиерът и вицепремиерът Томислав Дончев провериха днес стената на язовира, който захранва Габрово и региона. 
Стана ясно, че язовирът е пълен, проблеми с водата няма и към него трябва да се свържат габровските села и Севлиево. 
Борисов поиска доклад до сряда. Затова ще са нужни към 14-15 млн. лева. 
По-рано днес премиерът разгледа в Габрово новия храм "Св. Онуфрий", който ще бъде осветен на 1 ноември. 
 
√ Започва ремонтът на първите 12 км от магистрала "Тракия" в платното за Бургас 
Очаква се ремонтът от 156-ти до 168-и километър да приключи в края на октомври или началото на ноември  
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От днес започва ремонтът на първите 12 км от автомагистрала „Тракия“ в платното за Бургас от общо 52 км, които ще бъдат 
обновени поетапно, съобщата от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Участъкът, който ще се ремонтира, е от 156-ти км, 
след пътен възел „Белозем“, до 168-ми км преди пътен възел „Оризово“. 
По време на строителните дейности трафикът ще се осъществява двупосочно в платното за София, като скоростта на 
движение ще е до 70 км/ч. Необходимо е шофьорите да карат с повишено внимание и да спазват стриктно поставената 
пътна сигнализация. 
От днес работата стартира с поставяне на необходимата сигнализация и пътни знаци за въвеждане на временната 
организация на движение в 12-километровия участък, за да може от вторник на обекта да започне същинската строителна 
дейност. 
 

 
 
Заради ремонтните работи ще бъде затворена връзката на пътен възел „Плодовитово“ от АМ „Тракия“ в платното за Бургас 
към третокласния път III-666 Оризово – Плодовитово – Първомай. Пътуващите за Първомай могат да слязат от магистрала 
„Тракия“ при Чирпан и да се върнат обратно към Плодовитово и Първомай по второкласния път II-66. 
Дейностите в 12-километровата отсечка включват цялостна подмяна на асфалтовата настилка, подобряване на 
отводняването, полагане на нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи. Ремонтът ще се 
изпълнява от дружеството „Автомагистрали“, с което Агенция „Пътна инфраструктура“ има договор по ЗОП за поддържане 
на автомагистрала „Тракия“. 
Предвижда се ремонтът на 12-те км да приключи в края на октомври - началото на ноември. Ако времето позволи, след 
това строителните работи в посока Бургас ще продължат в 40-километровия участък от Оризово до Стара Загора. Когато 
завърши ремонтът на платното за Бургас, през следващата година ще се ремонтира и платното за столицата. 
 
В. Сега 
 
√ Въпреки кризата приходите от ДДС за сделки в страната растат 
Фирмите плащат по-малко данък печалба, а гражданите повече подоходен налог  
С близо 11% по-малко корпоративни данъци в държавната хазна са превели фирмите до края на август спрямо същия 
период на миналата година, показват данните на финансовото министерство. Внесеният данък печалба за първите осем 
месеца е 1.414 млрд. лв., което е със 172 млн. лв. по-малко от миналата година. 
Заради COVID-пандемията и блокирането през пролетта на редица бизнеси държавата удължи крайния срок за 
окончателното плащане на данъка върху печалбата, реализирана през миналата година, от 31 март на 30 юни. 
Изоставането донякъде е наваксано, но сега спадът в приходите от този налог основно се дължи на по-малките авансови 
вноски по корпоративния данък, които превеждат фирмите. Заради кризата, породена от коронавируса, фирмите получиха 
разрешение да правят авансовите си вноски на базата на прогнозната печалба за тази година, а за редица сектори тя е 
нулева. И ако до 30 юни фирмите изплащаха данък за финансови резултати от успешната 2019 г., то тепърва бюджетът ще 
търпи загуби заради намалелите печалби по врече на пандемията. 
Тези дни Българска стопанска камара дори призова правителството да освободи от данък печалба фирмите за две години, 
като вид подпомагане в условията на задълбочаваща се икономическа криза. Приходите от този данък през последните 
години е 2.3-2.6 млрд. лв., които трябва да останат на разположение на фирмите, смятат от БСК. 
Пандемията е свила силно и постъпленията от ДДС от внос, показват данните на МФ. Към края на август от ДДС от внос в 
хазната са влезли 2.268 млрд. лева., което е с 596 млн. лв. по-малко (20,8 %) в сравнение със същия период на 2019 г. 
Причините за този спад е както намалената стопанска активност вследствие от ограничителните мерки, свързани с 
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разпространението на COVID-19, така и спадът на цените на редица суровини - петрол, черни и цветни метали, а също и 
курсът на щатския долар спрямо еврото, посочва финансовото министерство. В много по-голяма степен обаче 
влияние оказва въведената в средата на 2019 г. възможност за отложено начисляване на ДДС при внос на стоки от страни 
извън ЕС. Ефектът от прилагането на този режим за периода януари-август 2020 г. е неначислен ДДС при внос в размер на 
708 млн. лева. Общо 62 вносители са се възползвали от отлагане на ДДС, като с най-значим дял са "Руди, шлаки и пепели“ 
(443,8 млн. лв.) и „Мед и изделия от мед“ (86,9 млн. лв.), посочва финансовото министерство. 
В същото време при някои данъци има ръст в постъпленията въпреки коронакризата. 
От облагането на доходите на физическите лица до края на август в хазната са влезли 2.777 млрд. лв., което е с 84,9 млн. 
лв. повече (или с 3,2 %) от миналата година. Това увеличение на подоходния данък се случва на фона на съкращения и 
принудителен неплатен отпуск на десетки хиляди работещи. 
Основна заслуга за по-големите постъпления се оказва, че имат повишените заплати в държавния сектор. От началото на 
годината с 10% бяха увеличени възнагражденията на всички държавни служители, а с над 15% - на учителите. Освен това 
за поредна година с 50 лв. бе увеличена и минималната работна заплата, с което се разширява кръгът на работещите на 
най-ниското месечно възнаграждение. 
Според финансовото министерство за повишените постъпления от подоходния налог роля е изиграла и мярката за 
запазване на заетостта „60/40”, както и допълнителните възнаграждения за медицински персонал, полицейски органи и 
други служби на първа линия в борбата с пандемията. От МФ напомнят също, че от 1 юли работещите в сектор 
"Хотелиерство и ресторантьорство" вече са с увеличен минимален месечен осигурителен доход - 800 лв., а от 1 август над 
33 000 държавни служители получиха 30% ръст на заплатите, също заради натовареността по овладяване на пандемията. 
Всичко това е довело до 5.5% ръст на данъчните приходи по трудови договори (авансово платения данък) и към август 
2020 г.  те са 2.252 млрд. лв. - със 117 млн. лв. повече спрямо миналата година. 
В същото време негативният ефект от COVID-кризата ясно си проличава от данъчните постъпления на хора със свободни 
професии и доходи от граждански договори. Към август те са в размер на 270,5 млн. лв., което е с 30 млн. лв. (10%) по-
малко от преди година. 
За разлика от падащите приходи от ДДС от внос, постъпленията от този данък за сделки в страната са нараснали в 
сравнение с миналата година. 
Постъпленията от ДДС на сделки в страната към август 2020 г. възлизат на 4.799 млрд. лв. и нарастват с 261,5 млн. лв. (5,8 
%) спрямо същия период на предходната година. 
Финансовото министерство не дава никакви пояснения на какво се дължи този ръст. А той е изненадващ на фона на 
затворените по време на извънредното положение бизнеси като ресторантьорство, хотелиерство, редица услуги, които 
все още трудно се съвземат, както и на огромния спад в туризма това лято. Още повече, че от 1 юли бе намалена ставката 
на ДДС от 20 на 9% за храната в заведенията, книгите, бебешките храни и пелени, а от 1 август с по-ниска 9% ставка са и 
спортните зали, басейни, фитнеси, както и консумацията на вино и бира в заведенията. Само от намалената ставка на ДДС 
на храната в заведенията разчетите на финансовото министерство бяха, че бюджетът тази година ще загуби над 70 млн. 
лв. 
Вероятно обяснение за ръста на ДДС от продажби в страната е по-голямо потребление в резултат на завишените доходи 
от труд на редица групи данъкоплатци - държавни служители, учители и др. Освен това по време на извънредното 
положение имаше презапасяване с хранителни стоки, което може би е компенсирало срива на потреблението на други 
стоки и услуги.  
Възможно е също така от 1 юли ресторантьорският бизнес да е излязъл на светло, каквото обещание даде пред премиера 
Бойко Борисов, с чиято благословия получи по-ниско облагане с ДДС.  "Още е рано да правим оценка за ефекта от тази 
данъчна промяна. Но едва ли ще има драматичен ефект, защото ресторантьорството не е сектор, който да тежи чак толкова 
върху данъка - от този тип дейност приходите не са толкова значими. По-ясна картина ще имаме към края на годината", 
коментира Петър Ганев от ИПИ. 
В същото време приходите от акцизи логично отчитат спад при горивата - заради ограниченията в пътуването и 
икономическата активност на предприятята, както и при алкохола - заради затворените почти два месеца заведения. 
Специфичният налог за горивата е намалял с близо 100 млн. лв. и в края на август е 1.506 млрд. лв. Приходите от акциза 
на алкохолните напитки е паднал с 18 млн. лв. и достига 184 млн. лв. 
Впечатление прави, че са се повишили акцизните постъпления от цигари на 1.847 млрд. лв. при 1.780 млрд. лв. преди 
година.  
Мита 
Заради затруднената търговия в следствие на затворени заради коноравируса граници се отчита спад и в постъпленията 
на мита. В края на август от мита в хазната са влезли 138,9 млн. лв., като в сравнение със същия период на предходната 
година те са с 14,4 млн. лв. (9,4 %) по-малко. 
Половината от митата се събират от вноса на стоки от Китай и за тях намалението е с 4.5%. На второ място по приходи от 
мита е вносът на стоки с произход Русия, които са в размер на 15,6 млн. лв. и отчитат намаление с 11,5%. Следват приходите 
от мита при внос на стоки от САЩ с дял от 5.1% - те възлизат на 7,2 млн. лв., но за тях се отчита повишени с 1%. 
По видове стоки най-голям спад на събраните мита се отчита за пластмасовите изделия - спад с близо 20%, следвани 
от електрически машини и апарати (17,1 %), торове (32,3 %), алуминий и изделия от алуминий (13,9 %) и автомобили (9,5 
%). 
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√ Светът се нуждае от един геополитически ЕС, но такъв още не се задава 
Липсата на армия и правото на вето от членките му затрудняват много повече решенията, отколкото 
изпълнението им  
Урсула фон дер Лайен, бивш германски министър на отбраната и протеже на Ангела Меркел, понастоящем председател 
на Европейската комисия, многократно е казвала, че Европа трябва да мисли и да действа геополитически. Тя е права, но 
съдейки по последните събития, скоро не се задава геополитически ефективен Европейски съюз, пише Уолтър Расъл Мийд 
за Wall Street Journal.  
Ситуацията беше достатъчно лоша още преди Арменя и Азербайджан отново да започнат битка за Нагорни Карабах. ЕС е 
изправен пред кризи на север (Беларус), изток (сирийската война и напрежението в Източното Средиземноморие), юг 
(Либия) и запад (безпътицата Brexit), като среща трудности да отговори на която и да е от тях. За да бъдем честни, всички 
тези проблеми са сложни и никой от тях няма лесно решение, но основният въпрос е, че ЕС не е устроен да бъде 
геополитически фактор. 
Това отчасти е проблем на процеса. Европейският съюз не е създаден за висока скорост. По важни външнополитически 
въпроси, при които всяка от 27-те държави членки може да блокира решения с вето, постигането на консенсус изисква 
толкова много компромиси, че окончателната политика често губи всякаква последователност и реални шансове за успех. 
Толкова време е необходимо, за да се стигне до този тип неефективно политическо решение, че докато ЕС пристигне на 
гарата, влакът вече е потеглил. 
Вземете кризата в Беларус. След седмици спорове Жозеп Борел, върховният представител на ЕС по въпросите на външните 
работи и политиката на сигурност, свика 27-те външни министри на съюза в Брюксел за кулминационна среща. Планът 
беше да се подкрепят протестите в Беларус срещу изборните измами и да се възпре Русия, като се наложат санкции срещу 
ключови поддръжници на режима. Но нищо не излезе от срещата. Правителството на Кипър, избрано от около 900 хиляди 
граждани в своята част от острова, отказа санкции срещу Беларус, докато останалата част от ЕС (с население около 440 
милиона) не предприеме мерки срещу Турция във връзка с техен спор. Нова среща на високо равнище е насрочена за 12 
октомври. Кремъл - който упражнява значително влияние върху Кипър благодарение на дълбоките си банкови и 
финансови връзки - сигурно се тресе от страх. 
Правилото за единодушие би могло да бъде променено, така че външнополитическите решения да се вземат с мнозинство. 
Но самата реформа също изисква единодушно съгласие, като е трудно да си представим, че страните членки, големи или 
малки, ще се откажат от ветото си. 
Но става въпрос и за нещо повече от проблем с процеса. Европейският съюз няма собствени въоръжени сили, а 
дипломатическата му служба има ограничени правомощия и трябва да се конкурира с дипломатите на страните членки, 
за да направлява световни събития. Германия, Франция и Италия, най-мощните държави в съюза, често говорят 
развълнувано за необходимостта от обща външна политика на ЕС, но когато стане напечено те остават привързани към 
собствените си възгледи и национални интереси. Италия и Франция подкрепят противоположни страни в либийската 
гражданска война. Що се отнася до спора, който изправя Кипър и Гърция срещу Турция относно въглеводородните ресурси 
в Източното Средиземноморие, Франция изпрати военни кораби в района в подкрепа на гъркофоните. Германия, в която 
има около три милиона турски имигранти и която се опасява, че турският президент Реджеп Тайип Ердоган ще отприщи 
нова дестабилизираща бежанска вълна, се опитва да посредничи за компромисно решение и не иска да бърза със санкции, 
които биха разгневили турците. Нито Париж, нито Берлин смятат, че Борел трябва да има властта да разрешава 
разногласията им. 
На ниво външна политика Европейският съюз често изглежда не толкова като отделен играч, преследващ стратегическа 
визия, колкото като група от конкуриращи се средни и по-малки държави, които се стремят да са отслабят взаимно. Дори 
когато ЕС говори с един глас, посланието му често остава нечуто. Не само суперсилите САЩ, Китай и Русия пренебрегват 
Европа, когато им е удобно. Средни играчи като Турция, Израел и Иран се противопоставят на Брюксел без особен страх. 
Докато ЕС се раздира от спорове, в съседство нещата продължават да се влошават. След като беларуският лидер 
Александър Лукашенко се принуди да се обърне за помощ към Владимир Путин, за да оцелее, Русия сега изглежда има 
възможност да привлече Беларус в много по-близка и зависима орбита. Отчуждението на Турция от Европа продължава 
да се задълбочава. Войната в Сирия протича до голяма степен така, сякаш ЕС не съществува. Никой не очаква Брюксел да 
има думата при разрешаването на арменско-азербайджанската криза. Европа загуби позиции спрямо Китай в Африка и 
беше поставена в трудна ситуация от неотдавнашното преориентиране на арабите от Персийския залив от палестинците 
към Израел. 
Много се изписа за това как неконвенционалните, разрушителни и понякога противоречиви външнополитически възгледи 
на Доналд Тръмп са подкопали западния съюз. Критиците на американския президент имат право, но неспособността на 
ЕС да действа ефективно на международната сцена е много по-сериозната тревога - и много по-трудната за отстраняване. 
Фон дер Лайен е напълно права, че светът се нуждае от една геополитическа Европа, но тя още не е разкрила стратегия за 
създаването й. 
 
Дума 
 
√ Държавният дълг е 19,4% от БВП  
Държавният дълг на България към края на август 2020 г. възлиза на 22,812 млрд. лв. Това е 19,4% от БВП. Вътрешните 
задължения са в размер на 5,643 млрд. лв. (толкова бяха и в края на юли), а външните -  17,169 млрд. лв. (17,180 млрд. лв. 
в края на юли). Спрямо месец по-рано, когато бе в размер на 22,824 млрд. лв., намалението на общия държавен дълг е с 
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11,4 млн. лв., става ясно от данни на МФ. Дългът, гарантиран от държавата, през август 2020 г. възлиза на 1,703 млрд. лв., 
вътрешните гаранции са 72,9 млн. лв.  
Дългът на централното управление, в който влизат всички държавни предприятия, възлиза на 24,295 млрд. лв. Вътрешните 
задължения са 5,986 млрд. лв., а външните - 18,309,4 млрд. лв. В структурата на дълга по инструменти към края на периода 
с най-голям относителен дял продължават да са еврооблигациите, емитирани на МКП (53,3%), следвани от кредитите 
(23,6%) и ДЦК, емитирани на вътрешния пазар, (23,1%). В края на август съотношението на дълга на централното 
управление към БВП възлиза на 20,7%, като делът на вътрешния дълг е 5,1%, а на външния дълг - 15,6%. Направените 
плащания по дълга към края на август възлизат на 1,763 млрд. лв., от които 1,332 млрд. лв. погашения и 431,2 млн. лв. 
лихви.  
 
√ Икономическият министър: Стремим се сривът на БВП да е до 7%  
Стремежът на правителството е в края на годината спадът на брутния вътрешен продукт на страната да е около 7%. Това 
обясни икономическият министър Лъчезар Борисов пред Дарик радио. Той допълни, че цената на пандемията се вижда 
най-вече през второто тримесечие, когато икономическият срив е бил 8,5%. Все пак сме 5-6 пункта по-добре от редица 
страни от ЕС, каза Борисов. Той обясни, че не може да даде прогноза за икономиката през следващата година, и уточни, 
че докато не е преодоляна кризата с коронавируса, рискът за икономиката остава. Моята надежда е, че следващата година 
България може да възстанови всичко загубено от коронакризата, каза министър Борисов. Неговата надежда не се подкрепя 
от прогнозите на икономическите анализатори. На въпрос "краде ли се бизнес в България?" министърът отговори, че 
трябва непрекъснато да се подобрява бизнес средата. Борисов допълни, че е изпратил писма на 200 компании на случаен 
принцип, в които ги пита дали и какви проблеми и оплаквания имат. 
 
√ Плащаме в евро от 2023 г. 
Започват тестове за въвеждането на дигитална единна европейска валута 
България ще е готова да приеме еврото през 2023-2024 г., твърди управителят на БНБ Димитър Радев в интервю за 
списание на Българска стопанска камара. "Нашето очакване, както и това на европейските ни партньори, е престоят във 
валутния механизъм да не се проточва във времето. 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. След изпълнение на този и останалите маастрихтски критерии, както и при постигната съответна степен на 
институционална и реална конвергенция България ще е готова да приеме еврото през 2023-2024 г.", посочва управителят 
на БНБ. 
Приемането на еврото няма да доведе до повишаване на цените, смята гуверньорът на БНБ. Това било спекулативно 
твърдение, което не е подкрепено с факти от историята на единната валута. "В дългосрочна перспектива както цените, така 
и доходите в България се очаква 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", посочва управителят на БНБ. 
Междувременно от Европейската централна банка обявиха началото на серия от тестове за въвеждането на дигитално 
евро. Трябва да имаме готовност да пуснем дигитално евро, ако това се окаже необходимо, посочва в комюнике 
президентът на банката Кристин Лагард. То ще бъде електронна форма на валутата на централната банка, която подобно 
на банкнотите ще "дава възможност на всички - както на домакинствата, така и на компаниите, да извършват всекидневни 
разплащания бързо, лесно и при пълна сигурност", обяснява ЕЦБ. Електронното евро ще съществува успоредно с 
наличните пари и няма да ги замества, уточнява Франкфурт, уверявайки, че при всяко положение ще продължи да емитира 
банкноти и монети. В съобщението на ЕЦБ почти в прав текст се признава, че една от основните причини за усилията  за 
въвеждането на дигитално евро е то да е в противовес на криптовалутите. 
 
√ Ресторантьорите са внесли 60% по-малко ДДС 
Ресторантьорите са внесли в държавната хазна с близо 60% по-малко средства по линия на данък добавена стойност през 
юли и август спрямо същия период на миналата година. Номинално спадът е с приблизително 22 млн. лв. спрямо 2019 г., 
като това обаче се отнася за двата най-активни летни месеци в годината. Това показва справка на финансовото 
министерство, предоставена след въпрос от БСП. Отчетът обхваща двата месеца, тъй като от началото на юли влезе в сила 
първото намаление на ДДС ставката за сектора -  върху храната, приготвяна и сервирана в ресторантите, и върху кетъринга, 
а през август и върху бирата и виното в заведенията. 
С близо 11% по-малко корпоративни данъци в държавната хазна са превели фирмите до края на август спрямо същия 
период на миналата година, показват данните на финансовото министерство. Внесеният данък печалба за първите осем 
месеца е 1,414 млрд. лв., което е със 172 млн. лв. по-малко от миналата година. Пандемията е свила силно и постъпленията 
от ДДС от внос. Към края на август от ДДС от внос в хазната са влезли 2,268 млрд. лв., което е с 596 млн. лв. по-малко 
(20,8%) в сравнение със същия период на 2019 г. Причините за този спад е както намалената стопанска активност 
вследствие ограничителните мерки, свързани с разпространението на КОВИД-19, така и спадът на цените на редица 
суровини - петрол, черни и цветни метали, а също и курсът на щатския долар спрямо еврото, посочва финансовото 
министерство. В много по-голяма степен обаче влияние оказва въведената в средата на 2019 г. възможност за отложено 
начисляване на ДДС при внос на стоки от страни извън ЕС. Ефектът от прилагането на този режим за периода януари-август 
2020 г. е неначислен ДДС при внос в размер на 708 млн. лв. 62 вносители са се възползвали от отлагане на ДДС, посочват 
финансовото министерство. 
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√ С 8 на сто поскъпнаха храните за година 
Само за седмица цените на колбасите скочиха с близо 11%, а на брашното - с 9,5% 
Храните на едро са поскъпнали с близо 8 на сто за година. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите 
боси и тържищата. Този ръст е над шест пъти по-голям от ръста на инфлацията в страната. По данни на НСИ през август на 
годишна база инфлацията е 1,2 на сто. Храните обаче са най-потребяваните стоки и основното, което купуват най-бедните 
и пенсионерите в страната. 
Същевременно даните на комисията по тържищата показват и значително поскъване само за последната седмица на някои 
основни храни. Сред тях са колбасите - с близо 11% повишение, и брашното - с 9,5%. Увеличили са се и цените на едро на 
яйцата, пилето, кренвиршите, кашкавала, сиреното, олиото, маслото, ориза и захарта.  
Цената на брашното тип 500 се е повишила за седмица с 9,5% до 1,04 лв. за кг. Лещата е поскъпнала с 5,8% и се е продавала 
по 2,44 лв. за кг. Яйцата също са поскъпнали над 5 на сто и са се продавали средно по 20 ст. за брой. 
Зрелия фасул се е вдигнал с 5,2% до 4,05 лв. за кг. Олиото е поскъпнало с 3,5% до 2,34 лв. средно за литър на едро. 
Замразеното пиле е поскъпнало с 3,1% до 3,99 лв. за кг. Кашкавалът "Витоша" е поскъпнал с близо 3 на сто до 10,92 лв. за 
кг. Доматите, произведени на полето, също са поскъпнали с 3% до 1,37 лв. за кг, Цената на кравето сирене се е вдигнала с 
2,6% до 7,02 лв. за кг. Оризът е поскъпнал с 2,3% средно до 2,21 лв. за кг. Пилешките кренвирши са поскъпнали с 1,8% до 
3,96 лв. за кг, захарта - 0,7% до 1,35 лв. за кг, а пакетчето масло от 125 грама - с 0,5% до 1,91 лв. 
При плодовете на седмична база комисията отчита най-голямо поскъпване при дините - с 16,7% до средно 63 ст. за кг на 
едро. Ябълките са поскъпнали с 15 на сто до 1,38 лв. на кг. Гроздето се е повишило с 11,1% до 1,60 лв. за кг, а прасковите - 
с 9,3% до 1,65 лв. 
През изминалата работна седмица повечето млечни, месни и селскостопански храни са поскъпнали. При плодовете 
преобладават поскъпналите, при зеленчуците поевтинелите. 
При млечните, месните и другите продукти на седмична база най-много е поевтинял трайният варено-пушен салам - с 
10,3% до 8,62 лв. за кг. От зеленчуците най-много са поевтинели морковите - с 16,7% до 60 ст. за кг. Следват оранжерийните 
краставици с 15,4% намаление - до 1,32 лв. за кг. Цената на зрелия кромид лук е паднала с 8 на сто до 69 ст., а на картофите 
- с 6,2% до 61 ст. за кг, на зеления пипер - с 5,9% до 1,11 лв. за кг. Оранжерийните домати са поевтинели с 4,9% до 1,96 лв. 
за кг, зелето - 4,6% до 62 ст. кг,, зрелият чесън - с 2,8% до 4,22 лв. за кг, червеният пипер - с 0,7% до 1,37 лв. за кг. От 
плодовете най-много са поевтинели лимоните - с 10,8% до 2,48 лв.за кг. 
 
√ Как да спре войната Ереван - Баку? 
Пропагандно-дезинформационната машина действа с пълна сила, ориентацията е трудна, но загиват и цивилни 
Когато на 1 октомври, при откриването на новата сесия на Меджлиса (парламента) на Турция, Ердоган произнесе 
встъпителното си слово, той започна с "новият ред, който ще бъде създаден", но акцентът бе върху ситуацията около 
Нагорни Карабах и войната, която водят Армения и Азербайджан. Според него "създаденият след Втората световна война 
от победителите ред се разпада във всяко едно отношение" и "светът вече е по-голям от 5-те", визирайки членките на 
Съвета за сигурност на ООН. Убедено твърди, че ще бъдат създадени "нови органи, които ще определят изцяло бъдещето 
и благоденствието на човечеството". После побърза да заяви: "не приемам призивите за прекратяване на огъня на 
Минската тройка, след като този въпрос бе пренебрегван 30 години". За пореден път потвърди: "ние гледаме на 
Азербайджан като на две държави, една нация и ще продължим да го подкрепяме с цялото си сърце и възможности". 
Турция е единствената държава, която открито и еднозначно подкрепи едната от страните, Азербайджан, в тази война. И 
не само подкрепи, но и според информации в сериозни медии на Запад и в Москва  
пряко участва във военните операции 
Макар и с наемници от свободната сирийска армия от Сирия и Либия, които са привлечени с възнаграждения от 2500 
долара и обещания за турско гражданство. Справка - изказване на президента Макрон. 
Азербайджан е повече от важен за Анкара, защото оттам идва не само евтин газ по тръбопровода ТАНАП, което намали 
частта на руския газ, не само Баку е голям потребител на турско въоръжение, което постепенно намали руското участие на 
този пазар, но и се явява "Високата порта" към Кавказ и Каспийско море. Отделно е общата религия, макар че се отбелязва 
"шиитски Азербайджан" при "сунитска Турция". Поне така пишат турските медии. А там всички - и управляващи, и 
опозиция, са на едни и същи позиции относно пряката намеса на Турция на страната на Азербайджан и амбициите й за 
роля и в този регион. Което на практика я сблъсква с руските интереси, защото това е Кавказ. Това е предмостие за влияние 
и контрол в Централна Азия, което, както и да се гледа, е зона за сигурност на Русия и тя е наясно, че става въпрос за 
геополитика. Василий Небензя, постоянен представител на Русия в ООН, казва: "ние подкрепяме намирането на мирно 
решение с край на боевете", което "не означава, че подкрепяме Армения срещу Азербайджан". Напротив, всички 
изказвания на Путин и Лавров във връзка с настоящата война говорят, че за Москва най-добрият принцип е баланс на 
силите. Личи, че в Москва има разбиране, че в крайна сметка мирът и сигурността са нужни на всеки. Което оспорва 
твърдения за "пасивна политика и страх по този въпрос". В руската столица живеят и работят, главно на битака, повече от 
един милион арменци и поне 700 хиляди азери. Понякога се бият, но имат толкова много олигарси сред тези общности, че 
боевете приключват набързо. Вреди на бизнеса. Москва знае как да ги помири.   
Любопитното в случая с тежките боеве около Нагорни Карабах и отказа на лидерите на двете страни да приемат призивите 
на Минската група -Русия, САЩ, Франция, за "незабавно спиране на огъня" е как някои т.нар. опозициони медии в Анкара 
обръщат внимание на събитията от последните години в Армения и  
ролята на премиера Пашинян  
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в провежданата политика на Ереван напоследък. Не пропускат да цитират Евгений Пригожин - милиардерът, наричан 
"готвача на Путин", с "в Русия има безпокойство от привързаността на Пашиян към САЩ" и още с "важно е Турция да не 
преминава границата с Армения". 
Конфликтите между Армения и Азербайджан не са от вчера, но дори и след тежки сражения, като през 1994 г., двете страни 
сядаха на масата на преговори под егидата на Москва. Но след 2018 г., когато на власт в Ереван дойде Никол Пашинян, 
многобройни американски НПО-та са започнали да действат в Армения. Според близкото до малката лява турска партия 
Ватан издание "Айдънлък" "спецификата на проблема е, че там сблъсъците ги подкокоросват американците". Цитира се и 
изказване на президента на Азербайджан Илхан Алиев, който пред руския ТВ-канал "Русия 24" е заявил, че "зад Пашинян 
стои Сорос". Допълнено с "в Армения има режим на Сорос". Казва се, че "превратът, който не успя в Беларус преди 2 
години, успя в Ереван". И още - "днес в Ереван Пашинян е слуга на Сорос". На перфектен руски. 
Силно смущаващи слова, но някои в Анкара подкрепят подобни твърдения с припомняне на факти от политическото 
израстване на Никол Пашинян. Той е журналист, който през 2013 г. е един от основателите на "Граждански договор". През 
2015 г., когато в Ереван са бунтовете против увеличаване цените на електроенергията, Пашинян излиза на преден план. 
Тези демонстрации са били подкрепени по познат начин от "Отворено общество". После е онова нападение през 2016 г. 
над полицейски участък, което отново изважда Пашинян на сцената. На изборите през 2016 г. Серж Саркисян е победител 
и до 2018 г. е президент на Армения. Но с призив "отхвърли Серж" Пашинян оглавява движение, което е главен участник в 
улични протести. След силова намеса на полицията Саркисян подава оставка. Като единствен кандидат на проведените на 
1 май 2018 г. избори Пашинян не успява да спечели вота, но се отправя към площада на Републиката с призив за масови 
протести. На 3 май водещите партии в Армения дават подкрепа на Пашинян и той взема властта в Ереван на 8 май. В Анкара 
пишат, че "премиерът Пашинян е анти-Путин и русофоб".  
Срещу политиката на Москва за баланс  
в отношенията с Армения и Азербайджан, Пашинян "под калъфа за независимост на Ереван от Русия започва да развива 
връзки с НАТО и ЕС". Той се обяви срещу ЕИС (Евразийски икономически съюз) и изрази несъгласие с участието на Баку в 
него. "Айдънлък" изрежда по години сумите, изразходвани от фондацията на Сорос за Армения в подкрепа на развитие на 
гражданското общество. През 2019 г. достигат до 57 млн. долара. 
Армения се определя от десетилетия за враг на Турция и не само "арменският геноцид" е причината. Отношенията с Ереван 
са сложни, но и липсващи. Нормално е в ситуация на война и заявената позиция за пълна и всеобхватна подкрепа за Баку 
в Анкара да се изнасят всякакви данни, включително негативни и злепоставящи, за политиката и лидерите в Ереван. Но 
когато фактите са неопровержими поради действия, изказвания и финансова или друга подкрепа, тогава си струва да им 
се обърне внимание. За да се получи по-пълна картина на случващото се. Без да се взима страна. Защото за нас, българите, 
православна Армения и приятелски Азербайджан са еднакво близки и ценени. Имаме арменска общност и "Арменци" на 
Яворов, но и възстановяването на хълма "Трапезица" стана с помощта на Баку. Без да се споменава азерския газ. Докато в 
Анкара дори опозицията казва, че "да се защитават азерите е като да се защитават турците". Било едно и също. Казват още: 
"нашата задача е да се защитава Ватана (отечеството), а азербайджанската земя е турски Ватан". Казват, че "Ереван напада 
нашата родина и ще я отбраняваме". Друг въпрос е доколко е достоверна информацията, че на страната на Армения 
воюват бойци на сирийските кюрди, от военната им организация YPG, и дори от руската "Вагнер". Пропагандно-
дезинформационната машина на Ереван и Баку действа с пълна сила. Ориентацията е трудна, но загиват и цивилни.  
Това е проблемът 
Впрочем, посланикът на Армения в София дали е ходил при патриарх Неофит? Защото посланичката на Азербайджан 
посети главния мюфтия. Има ли значение? Не е ясно, но ако и религията се набърка, става още по-объркано. 
По всеобщо мнение - най-сложно е за Москва. Няма как да се зове за "дружба между народите", защото СССР е в миналото. 
Азерите се позовават на връщането на Крим в Русия и твърдят, че ще си върнат заграбеното от Армения - Нагори Карабах 
и още седем района наоколо, наричани буферни. Арменците в Нагорни Карабах няма да се дадат без бой до смърт, макар 
и непризнати от никого. Въпросът е ще се удаде ли на Москва да събере лидерите на двете страни на своя територия и да 
съгласува взаимно приемлив компромис. Кое е по-изгодно - компромис със спиране на огъня или продължаване на 
сражения заради спиране на газоподаване по тръбите, които са в близост? 
Едно е ясно - не е приемлива намесата на чужди играчи на този терен, който е приоритет за сигурността на Русия. И че 
много от действията за омиротворяване стават без "излагане на нещата на показ". Дори и притисната с проблеми като 
Беларус, Украйна, военни учения под носа й, Навални и "Северен поток 2", Русия ще трябва да излезе от ситуацията без 
огорчения в нейна вреда от арменците и азерите. Как ще го направи и няма ли да й пречат другите геополитически играчи? 
Предстои да видим. 
 
Икономически живот 
 
√ Пандемията застигна и фискалните правила  
Анализът на Петър Ганев е от бюлетина на Института за пазарна икономика 
Един месец преди да бъде официално представен проектът на държавен бюджет за 2021 г., Министерство на 
финансите публикува предложения за промени в Закона за публичните финанси, които касаят изцяло фискалните правила. 
Предложения за промени в рамковия закон за бюджета по дефиниция трябва да се разглеждат с повишено внимание, а 
когато се променят фискалните правила, непосредствено преди да бъде внесен бюджет в година на криза, повишеното 
внимание граничи с подозрение. В такава ситуация най-вероятно се променя само фискално правило, което в противен 
случай би било нарушено. Кои правила са предложени за промяна и къде се крие опасността за фискалната устойчивост? 

https://www.minfin.bg/bg/legislation1/304
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Първата промяна е директно обвързана с пандемията. Допуска се бюджетният дефицит, изчислен по европейската 
методология (начислена основа), да надвишава 3% при появата на извънредни обстоятелства. Подобен текст вече 
съществува по отношение на правилото за бюджетен дефицит на касова основа – може да надвишава 2% при извънредни 
обстоятелства, както и по отношение на средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит. Звучи объркващо, но 
накратко – разширява се обхвата на правилото за отклонение при извънредна ситуация (например спад на БВП с над 3%), 
което в някои случаи, така или иначе, е неизбежно. 
Втората промяна обаче е много по-спорна. Най-разпознаваемото „българско” фискално правило е, че бюджетният 
дефицит по консолидираната фискална програма, изчислен на касова основа, не може да надвишава 2% от БВП на 
страната. Това правило е най-познато, тъй като при внасянето на бюджета е изключително лесно да се види колко е 
планираният дефицит на касова основа по консолидираната рамка, която включва всички публични бюджети. Да, 
европейското правило за начислена основа е структурно по-добро, но след като разписваме и представяме бюджета на 
касова основа, „касовото” правило е първата и най-бърза проверка. 
Предложението сега е този праг да се вдигне от 2 на 3% от БВП. Имайки предвид изказванията на финансовия министър, 
както и аргументите в мотивите за повече „гъвкавост”, няма съмнение, че промяната е директно обвързана с 
проектобюджета за следващата година – предвиждат да внесат бюджет с по-висок дефицит и затова променят фискалното 
правило. Целият смисъл на фискалните правила обаче е да бъде гарантирана някаква рамка, която да не подлежи на 
краткосрочна политическа целесъобразност. Фискалното правило не казва дали да се вдигат и свалят данъци, нито дали 
да се харчи за пенсии или магистрали. Това са въпроси на политика. Фискалното правило казва колко е границата на 
дефицита – и точка. 
Фискалните правила нямат за цел да бъдат някакъв параван на бюджетната политика в добрите години и да се променят 
в лошите. Напротив, особено правилото за дефицита е писано именно с цел да ограничи фискалните недоразумения в 
лоши години. Ясно е, че точно тогава натискът за харчове и раздуване на дефицита ще е най-голям. Това са и периоди със 
спад на приходите, което автоматично води до ръст на дефицита, при липса на насрещни мерки. Дългосрочният ефект от 
промяната в правилото обаче е дори по-важен. Една промяна на правилото за дефицита сега – покрита от тежката 
икономическа ситуация и пандемията, ще си остане в сила за постоянно и ще позволи по-голям дефицит и в наглед 
нормални години. 
Някои биха казали, че при пандемия и голяма криза е неизбежно да се получи по-голям дефицит. Не трябва да забравяме 
обаче, че законът вече предвижда отклонения при извънредни обстоятелства и голям спад на икономиката. След 
актуализацията на бюджета за текущата година например, предвиденият дефицит на касова основа вече е 3,5 млрд. лв. 
(близо 3% от БВП), което е допустимо спрямо закона именно поради наличието на извънредна ситуация. Ако през 
следващата година има нова порция тежки мерки и ново извънредно положение, то фискалните правила отново биха дали 
нужната гъвкавост. 
Друга важна промяна е свързана с правилото за разходите по консолидираната фискална програма – в момента 
ограничени на 40% от БВП. Тук предложението е от правилото да отпаднат европейските средства, както и националното 
съфинансиране. Водещият мотив е ясен – покрай пандемията и новите инструменти на ЕС, в България през следващите 
години ще влезнат много големи суми от Европа. Имайки предвид, че в последните години разходите се движат в рамките 
на 36-39% от БВП (без дори да отчитаме спада на БВП през 2020 г.), то границата от 40% може да ограничи възможността 
за разходване на новите европейски средства. Има обаче и друга страна на монетата. 
Изключването на европейските средства и националното съфинансиране от правилото за 40-те процента, ще даде голямо 
пространство за ръст на националните разходи. За 2020 г. например разходите по националния бюджет бяха първоначално 
планирани да са около 35% от БВП с тенденция да стигнат около 33% през 2022 г. Това означава, че при нормализиране на 
икономическата ситуация, с новото правило ще се открие фискално пространство от поне 5% от БВП за ръст на 
националните разходи, без да бъде покрито от фискалното правило за разходите. Отново промяна, която е свързана с 
пандемията, но ще има по-дългосрочен ефект върху бюджета у нас. 
В допълнение се правят и някои промени, които дават повече гъвкавост на Министерски съвет да прави вътрешни промени 
в бюджета, в т.ч. в бюджетните взаимоотношения на централния бюджет с други бюджети. Общата посока на промените 
обаче е ясна – повече „гъвкавост” и пространство за разходи и повече инструменти за ръчно управление на бюджета. В 
криза така може и да изглежда по-лесно за управление, но фискалните правила у нас ще бъдат отслабени по принцип, 
което подкопава бюджетната стабилност и след края на пандемията. Това всъщност е и първата по-сериозна криза от 
приемането на фискалните правила у нас. Тяхната роля ще бъде поставена пред сериозен въпрос, ако още при първата 
буря претърпят сериозен ремонт. 
 
√ 6,4 млн. лева за пчелари догодина, приемат документи от 26 октомври  
Държавен фонд „Земеделие” отваря на 26 октомври приема за 2021 г. по Националната програма по пчеларство, която 
действа в периода 2020-2022 г. Финансовият ресурс е 6 400 202 лева. 
Документи ще се приемат в областните дирекции на Фонда по постоянен адрес на физическото лице и по адресна 
регистрация на юридическото. Приемът ще продължи до 6 ноември т.г. 
Пчеларите могат да изтеглят образец на заявлението за подпомагане от интернет страницата на ДФЗ-РА. Там е публикувана 
и информация за условията за финансиране по мерките от програмата 
Информация се получава и на място в областните дирекции на Фонда, както и в Централно управление в отдел 
„Пчеларство, мляко и интервенции“ на дирекция „Селскостопански пазарни механизми“. 
Пчеларските сдружения и организации също могат да кандидатстват за подпомагане от 26 октомври до 6 ноември 2020 г. 
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За тях обаче има и допълнителни възможности, сред които е финансиране на изследване на мед и прашец за остатъчни 
количества пестициди. 
 
Класа 
 
√ Енергийните общности ли са бъдещето на възобновяемите енергийни източници?  
Налице е нова тенденция при възобновяемата енергия с доста идилично звучащ термин: енергийни общности. Тези 
общности са създадени като модел за смелия нов свят на произвеждащите потребители - индивиди, които не само взимат 
енергия от мрежата, но я връщат обратно в нея чрез своите лични устройства за производство на енергия, най-често 
соларни панели. Тези „потребители“ променят начина, по който комуналните услуги функционират в общността и си 
взаимодействат с нея, и повдигат въпроси за това как да продължим напред в бързо променящия се енергиен пейзаж, 
пише Oilprice. 
Има няколко подхода към тази енергийна еволюция. Един от тях е използването на блокчейн технология за ефективно и 
прозрачно управление на взаимодействието на потребителите с местната енергийна мрежа. Блокчейн пасва добре на 
бързия растеж на децентрализираното генериране на енергия (DER) и потребителите, които произвеждат повече енергия, 
отколкото могат да консумират, и следователно я подават обратно в мрежата.  
Въпреки че тези производители-потребители извършват революция в начина, по който енергийният пазар работи в малък 
мащаб, те остават микрокосмос на установения пазарен модел, тъй като тяхната покупко-продажба на енергия остава под 
контрола на компаниите за комунални услуги. Въпреки това, с въвеждането на децентрализираната мрежа на блокчейн 
технологията, производителите и потребителите най-накрая ще могат да се възползват от тази система и да търгуват с 
енергия директно в определена зона.  
Друг отличителен подход към елемента на произвеждащите потребители на развиващите се енергийни пазари са именно 
енергийните общности, които се появиха като особено популярна идея съвсем наскоро. По-рано тази година Европейската 
комисия (ЕК) публикува доклад от 60 страници за нововъзникваща тенденция в рамките на сектора на възобновяемата 
енергия, известна като енергийни общности. Докладът разделя тези енергийни общности на две различни категории: 
„възобновяеми енергийни общности“ и „граждански енергийни общности“. 
Като цяло в доклада се посочва, „енергийните общности могат да се разбират като начин за„ организиране “на колективни 
енергийни действия около открито, демократично участие и управление и осигуряване на ползи за членовете или местната 
общност.“ 
  

 
  
Съвременните конвенционални енергийни системи могат да се възползват в редица начини чрез прилагането на 
енергийните общности. Тези общности могат да внесат гъвкавост в локалните мрежи и „да облекчат необходимостта от 
традиционни надстройки на мрежата“. Хетерогенността на системите на енергийните общности ги прави трудни за 
стандартизиране, но също така предлага по-устойчиви и съобразени модели, които са създадени така, че да отговарят най-



14 

 

добре на общностите, които обслужват. „Клиентите могат също да се възползват от по-ниските цени на енергията и достъпа 
до частен капитал от инвестиции за възобновяеми източници чрез гражданско участие“, се казва в доклада на ЕК. 
Лесно е да се разбере защо Европейският съюз (ЕС) е нетърпелив да интегрира модели на енергийната общност в своите 
планове - само за 30 години се очаква, че почти половината от всички домакинства в блока ще произвеждат възобновяема 
енергия. „Енергийните общности ще останат до голяма степен свързани с енергийната система, въпреки че могат да се 
прилагат самостоятелни системи, например на острови или в отдалечени райони. Тяхното интегриране в енергийната 
система трябва да бъде направено по икономически ефективен начин, като се отчитат реалните спестявания в енергийната 
система като цяло и се предоставя стойност на всички клиенти “, изтъква още ЕК. 
И докато Европа планира да създаде рамка за интеграция на енергийните общности в бъдещото енергийно управление на 
ЕС, Чили успява да я изпревари. Чилийското правителство току-що представи нов план за децентрализирано производство 
на енергия, който ще бъде пуснат в действие до 6 ноември. Тези нови правила „ще предоставят възможността за достъп 
до системи с производствена мощност не по-голяма от 300 kW на множество потребители. Такива енергийни общности ще 
позволят на потребителите да координират споделен фотоволтаичен масив с единична мрежова връзка, за да върнат 
излишната мощност обратно в електрическата мрежа". 
Тази идея е част от плана за зелено стимулиране на страната, който има за цел да възстанови националната икономика 
след щетите, нанесени ѝ от пандемията от COVID-19. 
Решението на Чили е в съответствие със световната тенденция за икономическо възстановяване, основаващо се на чиста 
енергия и „зелени стимули“. 
 
√ Обединена Германия: 30 години по-късно Изтокът продължава да изостава  
Трийсет години след Обединението в Германия сякаш отново има две различни държави: за равни условия в източните и 
западните провинции и дума не може да става. И не 
само в икономическия смисъл. 
Защо Изтокът изостава? 
30-годишните в Германия са сравнително млади. На тази 
възраст майките раждат първото си дете, независимо в 
коя част на Германия са – сочи статистиката. Преди 
Обединението показателите са различни – в старите 
федералните провинции младите жени са раждали 
първото си бебе на 27 години, в новите – на 24. 
Пълномощникът на федералното правителството за 
новите федерални провинции Марко Вандервиц има 
право, когато казва, че от 1990-а година насам в 
Германия по редица линии е постигнато сходство – 
например по отношение на прекарването на свободното 
време. Според него „общото е повече от различното“. 
Но дали е така наистина? Икономиката на петте нови 
федерални провинции достига само 73 процента от 
средните показатели за страната, а и заплатите изостават 
от западното ниво – съставляват само 89 процента от 
западните. Надеждите за наваксване на разликите се 
свързват с настаняването в новите източни провинции на 
високотехнологични компании, като заводите на „Тесла“ 
край Берлин. За перспективни се смятат също 
инвестициите в мобилността, „зелените“ водородни 
технологии и изкуствения интелект. 
Има ли„задоволство от Обединението“? 
Дагмар Екелман, председателка на близката до Лявата 
партия фондация „Роза Люксембург“, е на мнението, че 
въпреки оставащите различия, равносметката е позитивна: „Това бе път, който бе правилен за повечето хора в Германия“. 
Марко Вандервиц обаче изразява загриженост по отношение на по-ниската стойност на демокрацията в очите 
на източногерманците – само 78 процента виждат в нея най-добрата форма на обществото, докато на Запад процентите 
са 91. Вандервиц се позовава на високите изборни резултати на десните партии и не относително високия брой 
престъпления с дясноекстремистка мотивация. На това политиците и обществото трябва да обърнат повече внимание, 
включително по икономически причини. 
Все още много млади хора заминават на Запад, защото там са базирани почти всички големи предприятия от 
автомобилната и химическата промишленост, респективно има повече и по-добре платени работни места. Въпреки това 
пълномощникът на правителството за новите провинции се надява, че ще се стигне и до вътрешногерманска миграция в 
източна посока. 
Надеждата е свързана с мигрантите 
Но докато очакванията на Вандервиц за вътрешната миграция са предимно пожелателни, все по-интензивно се мисли за 
притока на хора от други държави, и най-вече от Европа – поради културната близост. Вандервиц предполага, че поляците, 
които вече не могат да останат във Великобритания заради Брекзит, ще се насочат по-интензивно към Източна Германия.  

https://www.dw.com/bg/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8/a-51129150
https://www.dw.com/bg/%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D1%8F%D1%85%D0%B0-%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0/a-50687252
https://www.dw.com/bg/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%8A%D1%82-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%82-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5/a-45736089
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С това обаче източногерманците очевидно имат по-големи проблеми от сънародниците си на Запад. Както личи 
по изборните успехи на дяснопопулистката „Алтернатива за Германия“, във всичките пет източни провинции партията е в 
силни позиции и е представена във всичките местни парламенти там, при това с по над 20 процента. 
А тази партия изобщо не е източногермански феномен – от 2017 година тя е най-голямата опозиционна сила в Бундестага. 
И е с доста добри позиции също и на Запад – в баварския Ландтаг има над 10 процента, а в Баден-Вюртемберг – дори над 
15. 
 
√ Турският енергиен министър: Догодина изпращаме втори сондажен кораб в Черно море  
Турция планира да разположи втори сондажен кораб в Черно море в началото на следващата година, след като обяви, че 
е открила най-голямото находище на природен газ в тези води в края на август, съобщава Bloomberg. 
Плавателният съд на име „Канъни“ ще се присъедини към другия кораб, търсещ допълнителни петролни и газови 
находища, заяви енергийният министър Фатих Дьонмез в интервю за държавната информационна агенция Anadolu.  
През август президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган обяви откриването на 320 милиарда кубически метра природен 
газ и заяви, че производството може да започне през 2023 г. Находището е намерено при сондаж на 20 юли в зоната „Туна-
1“. Ердоган определи новината като "най-голямото откритие на природен газ в историята на Турция". 
Корабът, направил това откритие, "Фатих", все още проучва за нови залежи в полето „Сакария“ в Черно море. 
През последните години Турция купи три сондажни кораба, тъй като разшири проучването на енергията в Черно море и 
оспорваните води на Източното Средиземноморие. „Канъни“, който в момента се намира на пристанище Мерсин в 
Средиземно море за поддръжка, е построен през 2012 г. в Южна Корея и е бил експлоатиран първоначално от Petrobras. 
Поредната новина за турските сондажни начинания в Черно море се появява в момент на сериозен териториален спор с 
Гърция и Кипър в Източното Средиземноморие. Анкара търси петрол и газ във води, за които претенции имат двете страни 
от Европейския съюз. Франция временно увеличи военното си присъствие в региона в опит да блокира действията на 
Турция, а германският канцлер Ангела Меркел предупреди по-рано през седмицата, че ЕС е притеснен заради 
нарастващото напрежение в региона. 
 
√ Играта с „Китайската карта“ няма да реши проблемите на САЩ  
Разиграването на "китайската заплаха" е почти консенсусен "заговор" на общите избори в САЩ. Но истината е, че Китай не 
представлява заплаха за САЩ. 
Тъй като чичо Сам е изправен пред предизвикателствата, породени от глобалната епидемия и свиващата се световна 
икономика, съчетани с вътрешни проблеми като расова дискриминация, социална несправедливост и криза в 
здравеопазването, някои американски политици пренебрегват факта, че проблемите в Съединените щати обикновено са 
собствено производство и не може да бъдат разрешени чрез прехвърляне на вината върху Китай. 
Риториката им, задвижвана от предизборната кампания, ескалира наскоро, като американският държавен секретар Майк 
Помпео и неговите съмишленици дори тръбят за т. нар. „Глобална коалиция“ срещу Китай. Дивото им желание да създават 
конфликти, а не политика, основана на национални интереси, отклонява обществения поглед и екстернализира 
противоречията. Това е не само фундаментално неефективен път при решаването на нарастващите, сериозни и системни 
проблеми в американското общество, но и сериозно уврежда международните отношения . 
Трябва да се подчертае, че общите избори в САЩ са вътрешна работа на САЩ и Китай никога не е имал интерес да се 
намесва. Като независима държава, Китай има право да защитава собствения си суверенитет, интересите на сигурността и 
развитието си и няма да жертва собствените си принципи, за да влезе в изборната игра на САЩ. 
Китай не представлява екзистенциална заплаха за американците, нито за начина им на живот. За големи държави като 
Китай и САЩ никоя външна сила не може да ги накара да рухнат. Това, което наистина може да доведе до колапс, е 
вътрешна криза. Логиката на историята не може да бъде променена чрез злоупотреба с "китайския въпрос" в 
предизборната кампания в САЩ. Късогледите политически изчисления никога няма да доведат до дългосрочни печалби. 
Здравословното развитие на китайско-американските отношения отговаря на общите стремежи на двата народа. Въпреки 
че в историята на отношенията им е имало възходи и падения, данните показват, че съвместните усилия и 
сътрудничеството между Китай и САЩ водят до значителни печалби. 
„Разкъсването“ на връзките и дори конфликтът между двете страни са в разрез с интересите на двете страни и на хората 
по света. Китай и САЩ трябва да се стремят към съжителство и общо развитие, а не към конфронтация. Политиците в САЩ 
трябва да спрат да създават външни съперници за сметка на интересите на своите хора. 
 
БНТ 
 
√ 24 май - Ден на славянската или Ден на българската писменост? 
Депутатите приеха на първо четене предложението на Патриотите 24 май да бъде определен като "Ден на българската 
писменост, просвета и култура“, вместо "Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост". 
Това породи спорове - и научни, и външнополитически. В студиото на "Денят започва" по БНТ темата коментираха доц. 
Милен Михов от "Обединени патриоти - ВМРО, и доц. Ваня Мирчева от Института по български език при БАН. 
Според доц. Мирчева българска азбука или българска писменост е напълно основателна, но да откъсваме делото на Кирил 
и Методий от цялата славянска общност, значи да намалим нашата собствена историческа стойност. Защото делото им 
започва в Моравия и Панония. След погрома в Моравия учениците им идват в България и благодарение на това то 
съществува. 

https://www.dw.com/bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3-%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8/a-50250843
https://www.investor.bg/evropa/334/a/turciia-e-otkrila-nai-goliamoto-gazovo-nahodishte-na-teritoriiata-si-v-cherno-more-310668/
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"Аз съм дълбоко убедена, че кирилицата е българска азбука, дори съм един от съавторите на становището на 
Института по български език за промяна на названието на кирилицата в европейските документи и институции. Тя 
наистина е българска азбука, създадена в България от българските книжовници в Преслав. Имаме пълно основание да 
я наричаме българска. Въпреки, че тя е компилативна - има 24 букви от гръцката азбука и 12 или 14 знака от 
глаголицата, които са за специфичните старобългарски звукове", допълни доц. Мирчева. 
Според доц. Михов становището на Института по български език и Центъра по кирилометодиевистика е противоречиво. 
"Там се цитира Вазов: "И ний сме дали нещо на света и на вси славяни книга да четат". Можем ли да дадем нещо чуждо 
на другите? Дали сме нещо наше. Това наименование не променя или не омаловажава делото на светите братя Кирил 
и Методий. Те са български не защото можем да спорим за национална, етническа или друга принадлежност, а те  са 
български, защото са преки български учители. Това са нашите учители. България е центърът, който превръща 
делото на Кирил и Методий от едно научно постижение в реална културна действителност, в исторически факт. и 
оттук насетне това дело от България се разпространява в света", коментира той. 
Доц. Мирчева допълни, че името на празника трябва да бъде променено, но без да изключваме думата славянска, и даде 
пример: Ден на българската писменост и на славянската книжовност. "Защото в момента този ден се празнува от Русия, 
Украйна, Беларус, Сърбия, Черна гора, Северна Македония и Словакия, и Чехия. Не бива да се изключваме от този ареал 
на почит към славянските просветители", каза още тя. 
 
√ Марияна Николова: Килимите ни са достойни за културното наследство на Европа  
Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова посети цеха за ръчно тъкани килими в Костандово, община 
Ракитово. Продукцията на семейното предприятие е позната на многобройни ВИП-клиенти и културни институции от 
Европа, САЩ и Азия. 
Министър Николова беше силно впечатлена от майсторството на тъкачките и пое ангажимент този труден занаят да бъде 
популяризиран и през Министерството на туризма, така че да стане част от програмите за културно-историческите турове 
в страната. 
Сред редовните клиенти на българската фирма, освен британската кралска фамилия, са и много от най-емблематичните 
музеи в света и кралски семейства в Европа. 
Над 200 замъка в Англия са обзаведени с килими от Костандово, стана ясно по време на разговорите. 
Преди няколко дни цехът е изпратил две пътеки, произведени по поръчка на музея "Джордж Вашингтон" в САЩ. 
Стаята на кайзера в прочутия виенски музей "Албертина" също е обзаведена с вълнен килим от Костандово, вече е готов и 
килим, изтъкан за двореца "Версай". Емблематичната Банк ъф Ингланд също е собственик на килим, произведен по тяхна 
заявка. 
Уникалните произведения имат качества да станат част от културното наследство на Европа, подчерта вицепремиерът 
Николова. 
 
√ Около 1500 малки и средни автобусни фирми могат да получат безвъзмездна помощ  
Стартира нова схема за 30 млн. лв. в подкрепа на засегнатите от COVID-19 малки и средни автобусни фирми. Средствата се 
отпускат от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". 
Автобусните превозвачи могат да кандидатстват за суми между 3 000 и 450 000 лв. 
От Министерството на транспорта са изчислили, че около 1500 са малките и средни автобусни фирми, които могат да се 
възползват от безвъзмездната помощ. 
От бранша поискаха по-малко бюрокрация при кандидатстването. 
"Това, което на практика очакваме, е да се проведе една наистина облекчена процедура. Наистина е жизнено важно 
за нас тя да стартира, защото тя ще даде една глътка въздух, за да можем да оцелеем", коментира Магдалена 
Милтенова от Конфедерацията на автобусните превозвачи. 
Транспортният министър ги успокои. 
"Парите ще се разпределят по оборота на фирмата, съвсем обективно. Достатъчно е да имате качеството и 
валиден лиценз за извършване на дейността", каза Желязков. 
Проверка за корупционни практики сега е във фокуса на вниманието на Министерството на икономиката. Лъчезар Борисов 
заяви, че неговото ведомство кандидатства пред Брюксел за цялостен анализ на бизнес средата у нас. Вече имало и 
резултати от анкета сред произволно избрани 200 фирми за административен произвол. 
"Пряка корупция не сме установили. Имаме 11 сигнала, които се работят от правоохранителните органи. Над 37 
сигнала, които са общи, които са за административно забавяне", каза министър Борисов. 
Скоро 173 млн. лв. ще бъдат на разположение за микрофирмите чрез Оперативна програма "Конкурентоспособност", 
заяви Борисов. Той увери, че документите на 6000 отхвърлени по процедурата компании ще бъдат преразгледани отново.  
 
√ Асоциацията на заведенията: Мерките с намаляване на ДДС спасиха повече от 70% от бранша  
Над 80% е спадът в туризма в България. В големите градове има абсолютна липса на туристи. Това коментира в "Денят 
започва с Георги Любенов" председателят на Асоциацията на заведенията Ричард Алибегов. 
"Възстановяване за нашия сектор е много рано да се каже. Мерките с намаляване на ДДС успяха да спасят повече от 70% 
от бранша. Спадът е над 45% в момента, което обаче не доведе до освобождаване на персонал поради мярката 60/40. С 
тези две мерки успяхме да съхраним бизнеса и служителите", обясни Алибегов. 
В нашия сектор сме много притеснени поради информацията, която идва отвън, каза още той и допълни, че зимният 
туризъм ще пострада. 

https://bnt.bg/bg/a/denyat-zapochva-s-georgi-lyubenov
https://bnt.bg/bg/a/denyat-zapochva-s-georgi-lyubenov
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Определено има разлика между това, което виждахме в началото на епидемията, и това, което виждаме в момента, посочи 
Момчил Баев – експерт по обществено здраве. 
Според него има недостиг в упражняване на контрол при спазване на мерките. Реално отговорност носят здравните власти, 
но за съжаление регионалните здравни инспекции нямат нужния капацитет да осъществяват контрол навсякъде. 
На мнение е, че мерките трябва да бъдат по-категорични и да се контролират. 
Вижте още във видеото. 
 
√ Либерализацията на тока за малките фирми забуксува  
Ще поскъпне ли токът за малките фирми, които от 1-ви октомври трябваше да излязат на свободния електроенергиен 
пазар? Колко от тях успяха да спазят срока и какво се случва с останалите, които останаха на регулирани от КЕВР цени? Кога 
домакинствата ще сменят ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО-ПРО с търговци, които ще им доставят ток от борсата? 
Отдавна трябваше да се случи, отдавна се знаеше и се чакаше. И въпреки това системата като че ли изглежда неподготвена, 
а процедурите не докрай премислени. България е една от последните страни в ЕС с регулиран пазар на тока. И затова 
държавата ни търпеше много критики. Като всяка радикална промяна и тази не протича гладко. От 300 хиляди фирми, едва 
20% напуснаха регулирания пазар. За останалите 80 законодателят бе предвидил гратисен период. Който изтече на първи 
октомври. 
И сега на ход са малките фирми. Но се оказва, че именно те са рискови за търговците на ток и могат да станат причина за 
някои бъгове в системата. 
Любослава Асенова е търговски мениджър. Първо научава от медиите, че фирмата трябва да смени доставчика. Оказва се, 
че през лятото информацията е твърде оскъдна, липсва и мащабна информационна кампания от страна на държавата, 
която да ориентира потребителите какви стъпки да предприемат. 
Любослава Асенова - търговски мениджър във фирма: "Нашата фирма доскоро получаваше ток от регулирания пазар. 
След като разбрахме, че законодателството е променено и на 1 октомври трябва да излезем на свободния пазар не 
искахме да чакаме до изтичане на крайния срок и още през лятото започнахме да проучваме какви стъпки трябва да 
предприемем". 
Първата стъпка към извеждането на потребителите от регулирания пазар бе с промяната в Закона за енергетиката, с която 
държавата задължи трите електроснабдителни дружества ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО-ПРО да информират малките фирми, че 
трябва да излязат на свободния борсов пазар на ток. 
Жечо Станков - зам.-министър на енергетиката: "За нас като държава бе важно, създавайки закона да може да се даде 
възможност на самите граждани, на първо време да получат информация от сегашния си доставчик, който задължихме до 
26 юли да изпрати уведомителни писма, че от 1ви октомври вече няма да им доставя енергия". 
Досега фирмата на Любослава Асенова се е снабдявала с ток на регулирания пазар от ЧЕЗ. Енергодружеството спазва 
закона и информира клиента си какви стъпки трябва да предприеме, за да излезе на свободния пазар. 
Тодор Матев - директор на "ЧЕЗ Електро България": "Процесът по либерализация в България протича на вълни. Винаги 
има нагоре и надолу. В следствие на промяната, която беше тази година в законодателството, клиентите са задължени да 
си изберат търговец. С договора за продажба, клиентът упълномощава търговеца да сключи договор за достъп и до пренос 
със съответния оператор на електроразпределителна мрежа, който са "ЧЕЗ Разпределение България", 
Електроразпределение ЮГ, Електроразпределение Север. На второ място клиентът трябва да има сключен договор с 
доставчик от последна инстанция, които се държат отново на териториален принцип от трите дружества - ЧЕЗ Електор, ЕВН 
и ЕНЕРГО-ПРО". 
Затова без да губи време, Любослава Асенова проучва на кого да се довери, за да придвижи цялата необходима 
документация, за да може фирмата й да се раздели с досегашния си снабдител ЧЕЗ и да получават ток от борсата. 
Любослава Асенова - търговски мениджър във фирма: "Първото, което направихме бе да си изберем търговец на ток. 
Това стана лесно, след като на страницата на КЕВР бе публикуван списък с всички лицензирани търговци. Упълномощихме 
го да извърши прехвърлянето към свободния пазар и от тук всичко стана лесно и без проблеми". 
Най-важното, за да стартира този процес е да нямаме задължения към предишния снабдител. Било то ЧЕЗ, ЕВН или 
ЕНЕРГО-ПРО. Договорът, който сключихме беше изключително изгоден, тъй като предложената от нашия търговец цена се 
оказа по-евтина от тока, който досега плащахме на регулирания пазар". 
Оказва се, че най-голямата отговорност в процеса на либерализация на малките фирми ще понесат търговците на ток, 
блокирани в момента от тежка бюрокрация. 
Соня Кадиева - председател на Асоциация "Свободен енергиен пазар": "Това, което в момента се случва е, че ние като 
търговци, трябва да изминем един много дълъг път на регистрация на клиентите на пазара и смяна на доставчика, 
досегашния доставчик, който е бил от ЕРП към доставчик на свободен пазар. Тази процедура изисква изключително много 
време, човекоресурси. Всъщност неща, които ние не бяхме ги предвидили, когато започна самата процедура по 
регистрация, защото в момента на процедурата се сменят и договорите за пренос, и достъп от самите ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО-
ПРО, което допълнително изисква повече време за смяна на доставчика". 
Търговците на ток се оплакаха от прекалена бумащина, която пречи за бързото финализиране на процеса по извеждането 
на техните клиенти на свободния пазар и упрекнаха държавата, че е абдикирала от своите задължения. 
Соня Кадиева - председател на Асоциация "Свободен енергиен пазара": "Всъщност, един голям проблем, който ние 
забелязваме е, че след като държавата провежда политика по либерализация на пазара на електроенергия, трябваше да 
бъде извършена регистрацията на самите клиенти на пазара служебно, а не ние, като търговци, да минаваме цялата 
процедура, което всъщност изисква много време, човекоресурс и усилия от нас". 
От бранша предупредиха и за други малки камъчета, които обръщат колата. 

https://bntnews.bg/news/asociaciyata-na-zavedeniyata-merkite-s-namalyavane-na-dds-spasiha-poveche-ot-70-ot-bransha-1076765news.html
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Соня Кадиева - председател на Асоциация "Свободен енергиен пазара": "Оказа се, че много от клиентите, които на 
практика си мислят, че нямат задължения към досегашния доставчик и са си платили фактурата в пълния размер, имат 
лихви в размер на няколко стотинки, които се явяват допълнителна спънка за регистрация на пазара и смяната на 
доставчика." 
Но ЕРП-тата не смятат, че е възможно да излязат изненадващи лихви. 
Тодор Матев - директор на "ЧЕЗ Електро България": "Всеки един клиент, на всяко едно от тези дружества, може да 
провери своите задължения по всеки един канал за обслужване на клиенти. Това са телефонния център, имейл, на място 
в центъра за обслужване на клиенти, където ще получи еднаква информация. Като съответно на телефона на ЧЕЗ Електро 
това може да стане и автоматично само с въвеждане на клиентски номер". 
Огромната тежест по регистрацията на малките фирми не е дори съизмерим с икономическия ефект за търговците на ток. 
И това също мъти водата на либерализацията. Все повече търговци губят стимул да доставят ток на малките фирми. 
Соня Кадиева - председател на Асоциация "Свободен енергиен пазара": "В крайна сметка това усилие не е много 
икономически целесъобразно, защото за един търговец набирането на голям брой клиенти в портфейл означава в крайна 
сметка незначителен товар, за който ние трябва да осигурим енергия, а в същото време тези клиенти имат възможност да 
сменят доставчика във всеки един месец, както е предвидено в Закона за енергетика, без допълнителни неустойки. И в 
крайна сметка, набирането на клиентите за нас означава една несигурност". 
Поради бавния процес много от малките фирми не успяха още на 1-ви октомври да излязат на свободния пазара. За тях 
законодателят е предвидил гратисен период, в който служебно им се назначава снабдител на ток от борсата, обвързвайки 
ги с така наречените "типови" договори, одобрени от КЕВР. 
Жечо Станков - зам.-министър на енергетиката: "Тези типови договори са за тези, които след 1-ви октомври все още не 
са взели своето информирано решение и ще останат към същия си доставчик, но вече в ролята му на търговец на 
електроенергия и тези типови договори защитават техните интереси. Така че, погледнати и стиковани от страна на 
независимия регулатор, да не ги поставят в по-неизгодно положение. Даже обратно. На базата на това, че вече дружествата 
публикуваха своите цени за тези типови договори, средната цена показва, че те ще бъдат облагодетелствани и ще получат 
по-добри условия. 
Министерството на енергетиката и ЕРП-тата предупреждават, че след 1 юли, когато изтича гратисния период фирмите, 
които до тогава не са излезли на свободния пазар, ще минат към служебно назначен доставчик при по-високи цени. 
Тодор Матев - директор на "ЧЕЗ Електро България": "Ако клиентът не си избере търговец дотогава, той ще премине на 
цените на "доставчик от последна инстанция", които се определят ежемесечно и обикновено са над 20, до 30, а може и до 
50 % над пазарните, тъй като такава е функцията на доставчика да осигурява постоянно и сигурно пристанище, ако 
търговецът фалира или отпадне от пазар и затова и цената е малко по скъпа, Същевременно клиентът да е стимулиран и 
по -бързо да си избере търговец. 
Жечо Станков - зам.-министър на енергетиката: "Доставчикът от последна инстанция" е, как да кажем, е спешната стая 
на енергетиката и там цената на енергията е по-висока, защото е за такива клиенти, останали без доставчик. От тази гледна 
точка горещо препоръчваме на небитовите потребители да се възползват максимално от възможността в този гратисен 
период, между 1 октомври 2020 и 1-ви юли 2021 г., тези 9 месеца, за да получат колкото се може повече информация и да 
изберат своя доставчик на енергия, дългосрочно". 
Смяната на ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО-ПРО с нови доставчици не означава, че клиентите се развеждат завинаги с трите ЕРП-та -
монополисти на мрежите в Северна, Южна и Западна България. 
Тодор Матев - директор на "ЧЕЗ Електро България": "Раздялата с текущия доставчик на електроенергия не означава, че 
клиентите сменят оператора на разпределителната мрежа, тоест те си остават към съответната територия и към съответния 
оператор, който поддържа мрежата, отстранява авариите, сменя електромерите, отчита електромерите". 
Поради тази причина в новите си фактури, освен цената за ток от свободния пазар, клиентите ще плащат и мрежови такси 
към трите ЕРП-та за преноса на енергията по техните мрежи. 
Любослава Асенова - търговски мениджър във фирма: "Моят съвет към всички е да не чакат изтичането на гратисния 
период, който е 9 месеца и да си изберат търговец, който да ги изведе на свободния пазар, за да не останат на доставчик 
от последна инстанция на 1-ви юли 2021 година". 
Според плановете на Министерството на енергетиката, от 1 юли догодина и битовите потребители трябва да преминат на 
ток от борсата. До тогава обаче трябва да стане ясно как ще бъдат защитени енергийно бедните. Около 400 000 души, 
според Евростат. Ще трябва да се плати и още една сметка. Тази на обществения доставчик НЕК. 
Заради основната му функция, а именно да осигурява ток за бита на по-ниски цени, поради което сметките му винаги са на 
червено и която ще отпадне при либерализацията. Така че реалната цена на тока вероятно ще си я платим отново. И 
поддържането на ниски цени, никога не е еднозначно. 
 
√ Служител от правосъдното министерство е с COVID-19, затварят сградите за дезинфекция 
Днес, 5 октомври 2020 г, сградите на Министерството на правосъдието на ул. "Славянска" и ул. "Аксаков" ще бъдат 
затворени за пълна дезинфекция, заради установен служител, заразен с коронавирус. 
Съгласно препоръките на Столичната регионална здравна инспекция, всички контактни лица на служителя ще бъдат 
тествани. Предприемат се и всички необходими мерки, предписани от Министерство на здравеопазването. 
 
√ "Топлофикация София": По-малко от 1% са жалбите за изравнителните сметки  
И тази година имаше сигнали за проблеми с изравнителните сметки за парно на столичани. Жалбите са около 2 000 на над 
400 000 абоната. 
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"С изравнителните сметки вече сме на финала. Някои от топлинните счетоводители заради пандемията не успяха да 
отчетат навреме уредите и това доведе до забавяне на изравнителните сметки. От друга страна, една значителна част от 
потребителите не осигуриха достъп до дома си за отчет, може би заради притеснение. Сега се налага 24% от 
изравнителните сметки да бъдат преизчислени, защото тези хора в рамките на законовия срок са подали сигнал до своя 
топлинен счетоводител и са поискали повторен отчет на уредите", обясни в "Денят започва" Елизабет Павлова - пресаташе 
на "Топлофикация София". 
Тя подчерта, че дори до един апартамент в сградата да не е осигурен достъп при отчитането, се налага преизчисляване на 
всички изравнителни сметки в сградата. 
Павлова припомни, че срокът за подаване на жалби беше удължен до 30 септември, като в рамките на удължаването са 
подадени около 340 сигнала. 
"Общо по-малко от 1% са жалбите на нашите потребители по отношение на изравнителните сметки. Надяваме се до 
няколко дни топлинните счетоводители да ни предоставят окончателните изравнителни сметки и да кажем, че със 
сметките за месец септември ще приключим изравнителния период", обобщи пресаташето на "Топлофикация София". 
 
√ Днес е Световният ден на учителя  
Световният ден на учителя се отбелязва на 5 октомври в над 100 страни по света. 
Той влиза в световния календар през 1994 г. по препоръка на ЮНЕСКО по повод годишнината от приемането на 
Препоръките, касаещи статуса на учителя, чиято цел е да се подчертае важната роля на учителите в обществото. 
През 2020 г. темата на празника е "Учителите: Водещи в криза, преосмислящи бъдещето“. Денят е повод да отбележим 
учителската професия по целия свят, да направим равносметка на постиженията и да насочим вниманието към гласовете 
на учителите, които са в основата на усилията за постигане на глобалната образователна цел - нито един човек по света да 
не остане необразован. 
 
Мениджър 
 
√ Възможно е да има още облекчения по новия вариант на мярката 60/40  
По последния вариант на 60/40 до момента са кандидатствали 5493 работодатели за изплащане на компенсации на 150 
705 души, като вече са платени близо 151 млн. лв. Заедно с първия дизайн на мярката са разплатени над 337 млн. лв. на 
бизнеса, така са запазени почти 250 хил. работни места. Това заяви в интервю за в. "24 часа" социалният министър Деница 
Сачева.  
В сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" са запазени почти 30 хил. работни места, където мярката стига 80/20. В 
транспорта се говори за запазването на работата на около 6000 души. По програмата "Заетост за теб", която отпуска 
минимална заплата за нает безработен, са подадени 4493 заявления за 12 693 свободни работни места. Преобладават тези 
в "Преработващата промишленост" - 33%, следват тези в сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" - 26,5% и "Търговия и 
ремонт на автомобили" - 15,9%. С помощта от 290 лв. подкрепихме и 197 самоосигуряващи се. Тази мярка ще продължи и 
през зимния сезон отново със средства от ЕК, отчете Сачева.  
"Желанието ни е да удължим и променим мярката “Заетост за теб”, като тя обхване и общински предприятия, и да 
увеличим квотата, за да помогнем на малките фирми. Досега фирмите с до 10 души персонал можеха да наемат двама 
безработни по програмата, а с новите правила те ще са четирима. Така ще отговорим на засиления интерес на малките 
фирми към тази мярка", каза социалният министър.  
В понеделник новият вариант на мярката 60/40 ще бъде разгледан от Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
"Средствата за запазване на заетостта предлагаме да са в размер 60 на сто от размера на осигурителния доход за август. 
Няма да има нужда работодателите да кандидатстват с пълния комплект документи. Тези, които вече са кандидатствали 
по програмата, ще подават списъчния състав на служителите, за които кандидатстват. Има още няколко дребни 
облекчения. Имаме неофициална съгласувателна процедура с Европейската комисия и имаме разрешение към сектора с 
дерогациите да включим и транспорта. Т.е. както туризма, така и транспортът ще могат да ползват мярката за сезонни 
работници. Говорим за случайния превоз, който обслужва туристическия сезон. Няма да имат ангажимента да запазват 
работните места след края на мярката, но за следващия сезон ще трябва да пазят работното място", каза Сачева. 
По повод обявеното от премиера Борисов, че бонусът от 50 лв. към пенсията ще се дава до края на мандата, а после ще 
има справедливо решение за вдигането на пенсиите, социалният министър заяви, че се работи по няколко варианта. "Един 
от тях бе за преизчисляване на най-ниските пенсии с дохода от 2015 г. Това би струвало около 1,2 млрд. лв. Този вариант 
вероятно няма да бъде приет, защото при него ще могат да бъдат преизчислени пенсиите на 1,1 млн. пенсионери. По-
справедливото решение е преизчисляване на всички пенсии", обясни тя.  
"За да се запази съотношението между най-ниската и най-високата пенсия, разглеждаме и предложението таванът да 
стане 1440 лв. Тук ще трябва да проведем сериозни дебати с работодателите, защото това е свързано с вдигането на 
максималния осигурителен доход на 3200 лв. Това е причината все още да водим преговори и по какъв модел да се 
преизчислят пенсиите. Все още не можем да кажем окончателния вариант, но търсим възможности да се запази 
солидарният и справедливият модел на пенсионната система", добави Сачева.  
По думите й, пенсионната система е стабилна и средствата, които се намират в универсалните фондове за пенсионно 
осигуряване, са налични. Сребърният фонд също е в много добро състояние. Общият паричен ресурс на фонда към 31 
август е в размер на 3,285 млрд. лв. и се инвестират по изключително консервативен начин.  
 
 

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/9078245
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√ И превозвачите ще получат безвъзмездна помощ заради COVID-19  
Около 1500 фирми, занимаващи се с превозваческа дейност ще могат да се възползват от безвъзмездна финансова помощ 
по процедура за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19. Средствата за подпомагане в размер на 30 
млн. лв., са отпуснати по линия на програма "Иновации и конкурентоспособност, а мярката беше отворена с подписването 
на договор за предоставяне на финансовата подкрепа  за малки и средни фирми, извършващи автобусни превози от 
министрите на транспорта Росен Желязков и на икономиката Лъчезар Борисов. 
Кандидатстването ще бъде по облечена процедура. Малките фирми ще могат да получат между 3 000 и 450 000 лв., а 
условието е да са имали 8% оборот за миналата година. Средствата се предоставят чрез схема за подпомагане от 
транспортното министерство. 
"Това е една доста дълго чакана от нас мярка. Много труд положихме с колегите и от двете министерства, за което много 
им благодаря. Наистина е жизнено важно за нас тя да стартира, защото тя ще даде една глътка въздух, за да можем да 
оцелеем. Ситуацията наистина е много драматична във всичките сфери на транспорта, било то случайни превози, било 
превоз по редовни автобусни линии, специализирани превози. Виждате, че постоянно сме в стрес дали децата ще 
продължат да учат, дали хората на практика извършващи този вид превози ще могат да работят през зимния период. По 
отношение на туристическите пътувания ситуацията също е доста тежка", коментира Магдалена Милтенова от 
Конфедерацията на автобусните превозвачи.  
 
√ Бюджетът към края на септември все още с излишък от 890 млн. лв.  
Приходите в държавния бюджет продължават да са повече от разходите към края на месец септември, като излишъкът 
възлиза на 890 млн. лв. Това показва предварителната оценка на Министерството на финансите за изпълнението на 
бюджета.  За сравнение към края на август излишъкът възлизаше на 1,6 млрд. лв. Очакванията са до края на годината обаче 
България да надхвърли сериозно заложения дефицит, тъй като от една страна понижената икономическа активност ще 
доведе до спад на данъчните приходи, а от друга – държавата въведе редица мерки за финансово подпомагане на бизнеса. 
Към края на септември разходите на държавата обаче са 31,5 млрд. лв., което е точно толкова, колкото бяха разходите на 
държавата за първите 9 месеца и на  миналата година. „При съпоставката със същия период на миналата година следва да 
се има предвид ефекта в 2019 г. от извършените разходи по реализирането на проекта за придобиване на нов тип боен 
самолет за българските ВВС, които са с еднократен характер“, коментират от Министерството на финансите. През юли 2019 
г. България сключи сделка за придобиване на 8 изтребителя за 2,2 млрд. лв. 
В същото време приходите към хазната се стабилизират. Данъчните приходи, помощите и даренията за първите 9 месеца 
на 2020 г. възлизат на 32,4 млрд. лв.,  което е само с около 1% по-малко в сравнение със същия период на миналата година. 
Съпоставени със същия период на 2019 г., данъчните и неданъчните приходи свиват със 763 млн. лв., докато постъпленията 
от помощи нарастват с 363 млн. лв. „През последните месеци се наблюдава плавно подобрение при основните данъци, с 
което постепенно се компенсира натрупаното забавяне през първите месеци след избухването на пандемията“, добавят 
от министерството. 
Както е известно в средата на септември България изтегли от международните  капиталови пазари дълг от 2,5 млрд. евро, 
за да покрие очакваните допълнителни разходи по справянето с COVID-19 кризата. 
 
√ МОН с готовност да отвори Център за електронно обучение на деца от вкъщи  
22-23 дни от началото на учебната година има 100 заразени деца и ученици и 99 учители. Това заяви в ефира 
на БНТ министърът на образованието Красимир Вълчев. 
"Процентът не е висок. Това са 4 пъти по-малко от общите стойности за страната", коментира той. Министърът съобщи, че 
има готовност за отваряне на един Център за електронно обучение на деца от вкъщи. 
"Карантинираните паралелки са 5 на 1000, т.е. 5 не учат, 995 учат. Сега започнаха да се връщат първите карантинирани в 
началото на годината, тъй като мина 14-дневният период, така че, ако се запазят тези стойности средно дневно 200, това 
очакваме да бъде и стойността на карантинираните, процентът на карантинираните паралелки - половин процент", 
категоричен бе Вълчев. 
По думите му е много вероятно през януари и февруари да има по-значително затваряне на училища и детски градини. 
"Пак не говорим за цялата система, както беше пролетта, а в отделни общини, области, при достигане на праговите 
стойности за грипните вируси. Знаете, че децата много повече боледуват от грипни вируси, обратно на коронавируса, 
където при тях процентът е много по-нисък", каза министърът на образованието. 
"Нашият режим в училище е по-либерален отколкото в други страни, където се изискват да стоят през цялото време с маски 
в час. В общия случай под 10% да прекосят коридора, да излязат навън на двора или да отидат до тоалетна се налага. 
Относно позволените дни за отсъствие от училище, по решение на родителя са 10 дни, 3 - от класния ръководител, 10 - от 
директора. Ние сме в такава ситуация, в която постоянно трябва да търсим баланса между правото на образование и 
правото на здраве", каза министър Красимир Вълчев.  
 
√ Ръст на ипотечните кредити у нас  
"Към края на септември имаме ръст на търсенето на ипотечни кредити спрямо миналата година. Хората, които имат 
спестени пари, предпочитат да ги вложат в жилище. Други вече не искат да живеят под наем. За българина недвижимият 
имот е най-сигурната инвестиция". Това заяви в предването "Събуди се" по Нова телевизия кредитният анализатор 
Тихомир Тошев. 

https://bntnews.bg/news/krasimir-valchev-100-sa-zarazenite-ot-covid-19-uchenici-i-deca-uchitelite-99-1076767news.html
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„Хората от засегнатите сектори обаче се изтеглиха от кредитния пазар. Говорим за хотелиери, ресторантьори. Те 
предпочитат да не задлъжняват в този период. От другите сектори обаче забелязваме засилен интерес към 
кредитирането", поясни специалистът. 
По думите му трябва внимателно да обмислим дали да изтеглимегленето на кредит. Важно е да преценим дали 
икономическата криза има вероятност да се отрази на доходите ни. Безработицата расте в ЕС. Ако сме в сигурен сектор, 
няма проблем да изтеглим кредит. България остава една от страните с едни от най-ниските лихви", поясни Тошев. 
 
√ Какво отговориха българските власти на 29-те въпроса от групата LIBE в европарламента  
Комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, известна още и като групата 
LIBE разпространи отговорите на българските власти на 29-те въпроса, зададени писмено в средата на миналия месец от 
членове на групата. 
Евродепутати питат Гешев разследва ли сигналите срещу Борисов 
Отделен и обстоен отговор е изпратила българската прокуратура. В него се отбелязва, че в последните две години е 
предприела действия за налагане на закона, невиждани от 1989 г. насам. Отчита се, че за първи път в последните 
десетилетия са били повдигнати обвинения на действащи министри и зам.-министри, наред с търсенето на наказателна 
отговорност и на други предполагаеми закононарушители, сред които са изброени Васил Божков, Цветан Василев, Пламен 
и Атанас Бобокови, Вълчо и Маринела Арабаджиеви, Николай и Евгения Баневи, Миню Стайков. Посочва се, че до края на 
миналата година е било иззето имущество за над три милиарда лева, за което има съмнения, че е придобито незаконно. 
За сигналите срещу премиера 
Държавното обвинение обръща специално внимание и на предприетото досега по т.нар. афера "Барселонагейт"в отговор 
на въпрос "работи ли прокуратурата у нас и на какъв етап е разследването по повод публикуваната в испански медии 
информация за текущо разследване, което свързва, както се твърди, министър-председателя Бойко Борисов със схема за 
изпиране на пари в Барселона." 
 От премиера Бойко Борисов са снети обяснения във връзка с преписката за къща в Барселона, посочват от прокуратурата. 
Уточнява се, че по разследването у нас, открито по публикациите на испанското издание "Периодико", се очакват данни от 
испанската страна. Добавя се, че досега испанската страна не е предоставила възможност за пряка връзка между 
българските и испанските прокурори по случая, а това искане е било поставено от испанските представители, за да 
запознаят българските си колеги с данни от хода на следствието.  
Във връзка с проверката е възникнала необходимост да бъде изискана информация от съдебните власти в Испания, поради 
което с постановление на наблюдаващия прокурор от 4 март е било възложено на дирекция „Международно оперативно 
сътрудничество“ при МВР да изиска от разследващите органи в Испания информация дали има разследване относно 
изнесените данни в статията на вестник „El Periodico“, уточняват още от държавното обвинение. 
Междувременно към преписката е била присъединена нова статия в испанския вестник „El Periodico“ относно продажбата 
на посочената в сигнала къща в Испания. 
На 10 юли в МВР е постъпило писмо с информация относно разследването в Испания. В него се изяснявало, че то се води 
от Автономна полиция на Каталуния и Специализираната прокуратура срещу корупцията и организираната престъпност на 
Барселона. 
Разследването било с гриф "поверително", поради което исканата от България информация можела да бъде предоставена 
само при установяване на контакт между наблюдаващите прокурори, обясняват от прокуратурата. 
Затова било отправено ново запитване за предоставяне на имената на наблюдаващия прокурор по случая в България и 
данни за контакт. Исканата информация била предоставена на компетентните власти в Испания с писмо от 22 юли от 
наблюдаващия преписката прокурор в Специализираната прокуратура. 
Въпреки предоставените данни за контакт и изминалия дълъг период от време, към настоящия момент обаче съдебните 
власти в Испания все още не са се свързали с българските институции. "Проверката по случая не е приключила, като в тази 
връзка е необходимо да се изчакат резултатите от възложените ревизии на физически и юридически лица, както и 
поисканата информация от компетентните власти в Испания", се казва в отоворите на нашата прокуратура до 
евродепутатите. 
Прокуратурата пояснява още, че не е приключила проверката на разпространените в медиите звукозаписи, за които се 
предполага, че са с гласа на премиера Бойко Борисов. Уточнява се, че се проверяват истинността на записите, както и 
съмненията за извършено престъпление. В отговорите на държавното обвинение фигурира и извинение. "Прокуратурата 
поднася извинения за съобщението, че закритото заседание в ЕП през август, посветено на нашата страна, е било описано 
в нейно съобщение като инициатива на българския главен прокурор!" Уточнява се, че това е недоразумение, допуснато от 
пресслужбата на българската институция.  
За независимостта под заплаха 
Държавното обвинение подчертава още, че образува разследвания единствено съобразно закона, както и че изявленията 
на политици за избирателност и неравенство в това отношение са пряк опит за намеса в независимостта на държавното 
обвинение. Политическият и медийният натиск могат да попречат на работата на прокуратурата и да създадат истинска 
заплаха за наблюдението над върховенството на закона и за върховенството на закона в България, се посочва в 
отговорите.  
"В изявленията на политици от последните месеци се излагат твърдения за неравнопоставеност и избирателност при 
провеждане на разследвания срещу лица, заемащи високи държавни длъжности, което представлява директен опит за 
намеса в независимостта на прокуратурата и поставянето в ситуация на зависимост от политически субекти", се посочва в 
отговорите. Като примери за подобна намеса са изброени изказванията на редица родни политици. 
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Един от цитираните примери е изказването на вицепремиера Красимир Каракачанов, който е и лидер на ВМРО. При 
задържането на бившия министър на околната среда Нено Димов той определи ареста му като „показно убийство“. 
Втори пример е изявление на Корнелия Нинова, лидер на БСП, чиято парламентарна група е втора по численост в 
българския парламент. От прокуратурата съобщават, че нейната атака била след като главният прокурор отправи питане 
до КС във връзка с имунитета на президента Румен Радев. Тогава тя нарекла тези действия „опит за сплашване“ на 
държавния глава. 
Внушения за политически влияния били направени и от премиера Бойко Борисов, който е и лидер на най-голямата партия 
ГЕРБ. Напускайки спецпрокуратурата, където беше призован на разпит като свидетел по досъдебно производство, той 
заявява, че с тези си действия „прокуратурата угажда на Радев“, тоест на президента, пише в отговорите още на 
държавното обвинение. 
Като "политически мотивирани" били определени действията на прокуратурата и от държавния глава. "На 9 юли 2020 г. на 
политически протест с негово участие, той нарича прокуратурата „мафия“.", се посочва в отговорите наред с тълкуване, 
че най-вероятно изказванията на Радев срещу прокуратурата са били мотивирани от действията по наказателните 
преследвания, предприети срещу двама служители в администрацията на президента, във връзка с извършени от тях 
престъпления, относими към службата им - Пламен Узунов и Илия Милушев. От прокуратурата обясняват и за какво са 
разследвани двамата. 
Друг пример за оказване на политическо влияние, който от прокуратурата посочват, са поредица изказвания на Христо 
Иванов, председател на „Да, България“ и бивш правосъден министър. В последните месеци той е отправял нееднократно 
призиви за „изчистване и реподбор на прокурорите“. 
Отговорите на правителството 
В отговорите на въпросите до изпълнителната власт се посочва, че правителството не ограничава по никакъв начин 
свободата на словото в страната. Допълва се, че заплахите срещу журналисти и срещу всеки друг у нас подлежат на 
проверка от МВР и прокуратурата.  
 
√ Втори пореден месец на дефлация в Еврозоната увеличава натиска над ЕЦБ  
Цените на потребителските стоки се понижават за втори пореден месец в Eврозоната, показват данните на Евростат за 
септември. През изминалия месец годишната инфлация е отрицателна от -0,3%. Това е най-ниската стойност на 
инфлацията в еврозоната за последните 4 години. Припомняме, че през август показателят беше -0,2%. 
Принципната цел на Европейската централна банка е да се поддържа „здравословно“ ниво на инфлацията във валутния 
съюз от 2%, което е признак за устойчивост на икономиката. Отрицателната стойност на индекса на потребителските цени 
означава нов натиск върху ЕЦБ да добави нова ликвидност  на пазарите, пише Файненшъл таймс. 
Най-голямата тежест за това понижение оказва спадът на цените на енергийните ресурси. През септември 2020 г. те струват 
с 8% по-малко в сравнение със септември 2019 г., което е приблизително същия показател от август месец. Понижение, 
макар и минимално, има при неенергийните индустриални стоки (-0,3%). Храните, алкохолните напитки и тютюневите 
изделия обаче поскъпват с 1,8%. Специално необработената храна повишава най-много цената си с 2,3%. Леко ръст имат 
и цените на услугите, с 0,5% на годишна база. 
Сред 19-те страни от Еврозоната единствено в 7 държави - Австрия (1,4%), Словакия (1,4%), Финландия (0,3%), Франция 
(0,2%), Литва (1,2%), Нидерландия (0,3%) и Малта (0,7%) – има положителна инфлация. Най-много се понижават цените на 
потребителските стоки в Кипър (-2,9%) и Гърция (-2,3%). 
 
√ МВФ очаква гръцката икономика да се свие с 9,5% през 2020-а  
Международният валутен фонд /МВФ/ очаква икономиката на Гърция да се свие с 9,5% през 2020 г., преди да започне 
постепенно възстановяване в средносрочен план, съобщава АНА-МПА, позовавайки се на съобщение на фонда. 
"Силната зависимост на Гърция от туризма я прави особено уязвима. Очаква се възстановяването през 2020-2022 г. да бъде 
със среден растеж от 5 процента годишно", посочва МВФ, цитирано от БТА.  
Пандемията от коронавирус прекъсна процеса на икономическо възстановяване на Гърция, като брутният вътрешен 
продукт се сви със 7,9% през първата половина на 2020 г. - рязък спад спрямо 1,9-процентния растеж през 2019 г., отбелязва 
фондът. Нивото на безработицата нарасна осезаемо от март въпреки съществените мерки в подкрепа на заетостта. 
"Първичният дефицит за 2020 г. се очаква да достигне 6,75 процента заради понижената икономическа дейност и 
правителствените мерки за стимулирането й", прогнозира МВФ. 
 
√ Меркел подкрепя Путин, Тръмп и Макрон за конфликта в Нагорни Карабах  
Германският канцлер Ангела Меркел е провела телефонен разговор с премиера на Армения Никол Пашинян, в който е бил 
обсъден конфликтът в Нагорни Карабах, предаде ТАСС, цитирайки говорителката на германското правителство Улрике 
Демер. 
"Канцлерът изрази безпокойство от продължаващите сблъсъци и увеличаването на жертвите. Тя подчерта, че всички 
страни трябва незабавно да прекратят бойните действия и да възобновят преговорите, каза Демер. 
Меркел е подкрепила изцяло изявлението на съпредседателите на Минската група на ОССЕ (Русия, САЩ и Франция) от 1 
октомври, допълни говорителката. 
Франция, Русия и САЩ поискаха незабавно примирие между Азербайджан и силите на етническите арменци в Нагорни 
Карабах и призоваха за незабавно връщане към преговорите. 
Меркел също така е отправила апел враждуващите страни да договорят хуманитарно примирие за изнасяне на телата на 
загиналите войници от зоните на бойни действия. 
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√ Компаниите с най-големи печалби на фондовия пазар въпреки кризата  
Това, че кризата с COVID-19 има безпрецедентно въздействие върху фондовите пазари, не е нищо ново. Повечето 
компании, свързани със сектори като туризъм или индустрия, са претърпели сериозни спадове поради лошите глобални 
икономически перспективи. Всъщност Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) изчислява, че 
световната икономика ще спадне с 4,5% тази година. 
Както се казва обаче „в мътна вода най-лесно се лови риба“. Нуждите, които пандемията разкри и промените, които тя 
предизвика в много аспекти, доведоха до това, че не малко компании отбелязват грандиозна година на фондовия пазар. 
Такъв е случаят с онези компании в областта на здравеопазването, технологиите или храните, пише испанското 
икономическо издание eleconomista.es.  
Технология  
Без съмнение технологията досега беше големият победител тази година. Достатъчно е да се види развитието на 
технологичния индекс NASDAQ-100, който от януари регистрира ръст от 24%. Едно от най-популярните имена в това 
отношение е Zoom, компанията за видео разговори и виртуални срещи, която през 2020 г. се превърна в най-възходящата 
компания в индекса. Благодарение на този грандиозен ръст от 580%, групата вече струва над 132 млрд. долара на 
фондовия пазар, като по този начин надминава други компании като Qualcomm и се приближава до T-Mobile. През второто 
тримесечие на годината печалбата му достигна 186 милиона долара, в сравнение с 5,5 милиона, постигнати за същия 
период на предходната година. Според пазарните данни, които Bloomberg събира, се очаква през 2020 г. компанията да 
спечели около 704 милиона или 28 пъти повече отколкото през 2019 г., когато е получил 25,3 милиона.  
Друга от известните фирми в този сектор е, също американска - Nvidia, производител на микропроцесори. През тези девет 
месеца акциите му са поскъпнали над 100%. Традиционно най-силната област на компанията са игрите, главно 
благодарение на нейните графични карти, но през второто тримесечие обяви, че за първи път печели повече 
от подразделението си за центрове за данни, постигайки 1,75 млрд. долара в сравнение с 1,65 млрд. евро от игрите.  
В Европа шведската Sinch е тази, която има водеща роля, ставайки въпрос за покачвания на фондовия пазар: от януари тя 
е нараснала с над 160%, водейки в индекса STOXX Europe 600. Платформата на фирмата за облачни изчисления поддържа 
съобщения, глас и видео и обработва 40 млрд. транзакции годишно. Очаква се през 2020 г. печалбата й да бъде 49 милиона 
евро, почти 90% повече от миналата година. 
Здраве 
Наред с технологиите, здравето е от секторите, който се откроява най-много сред инвеститорите. В това 
отношение Moderna несъмнено е една от най-популярните. С отскок от над 230% за годината, това е една от петте най-
нарастващи компании на NASDAQ-100. Фирмата е един от пионерите в търсенето и разработването на ваксина срещу 
COVID-19 и очаква да публикува предварителни данни за нейната ефективност през ноември. През първата половина на 
годината компанията успя да намали загубите с 10% до 240,9 милиона долара. 
С над 100% увеличение е испанската Pharma Mar, световен лидер в разработването на лекарства от морски произход и 
която наскоро се присъедини към IBEX 35. Една от новостите на годината е, че Pharma Mar създаде звено на вирусология, 
област, която фирмата определя като ключова за в бъдеще. Aplidine, едно от неговите лекарства, вече е в изпитания, за да 
провери ефективността му при лечението на COVID-19. В тази връзка, изчисленията на анализаторите са се удвоили от 
януари. Ако в началото на годината прогнозите сочеха, че през 2020 г. тя ще регистрира нетна печалба от 74 милиона евро, 
то сега се очаква тя да надхвърли 150 милиона евро. 
От своя страна West Pharmaceutical също отбелязва повече от 100% ръст. Дизайнерът и производител на системи за 
администриране и опаковане на инжекционни фармацевтични продукти е спечелил 91,2 милиона долара през второто 
тримесечие на годината, което води до подобрение с 38% в сравнение със същия период на предходната година. 
Хранене 
Хранителният сектор е един от секторите, които са пострадали най-малко през 2020 г., тъй като това е основна 
необходимост. Всъщност само в Испания разходите за храна са достигнали до 38% през март в сравнение със същия период 
на 2019 г., според Pulse, инструментът на Banco Sabadell, който позволява да се анализира развитието на търговската 
дейност. 
Испанската компания, която преживява своята златна година на фондовия пазар, е Deoleo с ръст от над 800%, което я прави 
най-развиващият се производител на испанския пазар. Това е най-добрият баланс на фондовия пазар в историята на 
компанията. Трябва да се има предвид, че Deoleo попада в рамките на компаниите с ниска пазарна стойност, малка 
ликвидност и висока волатилност. Когато започна 2020 г., акциите им бяха на ниво от 0,026 евро и сега те са на 0,26 евро. 
Водещият производител на зехтин в света и собственик на марки като Koipe или Carbonell достигна 251 милиона евро 
печалба през първата половина, за разлика от загубите от 15 милиона, регистрирани през същия период на предходната 
година, главно поради изключително въздействие на процеса на преструктуриране и доброто представяне на бизнеса във 
всички региони. 
140% е покачването на HelloFresh, германска компания за доставка на прясна храна, която е видяла бизнеса си подсилен 
от извънредното положение. С присъствие на големи пазари като САЩ, Германия, Обединеното кралство, Австралия и 
Канада, през първата половина на годината фирмата е спечелила 155,5 милиона евро, докато за същия период на 2019 
г.  е загубила 51 милиона. 
От своя страна британският онлайн супермаркет Ocado е постигнал ръст от 120% до момента през тази година. Очаква се 
през 2020 г. все още да понесе загуби от 182 милиона евро, но те ще бъдат с 25% по-ниски от тези през 2019 г. Разбира се, 
до 30 август тя обяви, че приходите й са нараснали с 52% благодарение на огромното търсене на поръчки по интернет, 
които генерира пандемията. 

https://marcas.eleconomista.es/estar-donde-estes-negocio/noticias/10796614/09/20/Estas-son-las-companias-que-mas-estan-ganando-en-bolsa-en-esta-nueva-normalidad.html
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Други сектори 
Един от най-неочакваните увеличения на фондовия пазар е този на Tesla, която отчете над 360% ръст през годината. Трябва 
да се помни, че Tesla (със сериозни проблеми с ликвидността само преди две години) изненада с резултатите от 
последните няколко тримесечия, натрупвайки цяла година с печалба. През второто тримесечие на 2020 г. и въпреки 
ограниченията, дължащи се на коронавируса, компанията отчете само с 5% по-малко в сравнение със същото тримесечие 
на 2019 г.  
В индустрията за онлайн търговията се откроява Etsy с годишен ръст от над 150%. Интересното е, че уебсайтът за различни 
продукти, много от които ръчно изработени, грабна мястото на Tesla в S&P 500 и от 21 септември е член на един от най-
важните индекси в света. Само през второто тримесечие на годината продажбите му са се увеличили със 137% до 429 
милиона долара.  
Секторът на игрите включва Evolution Gaming, базиран в Швеция. Групата онлайн казина е нараснала със 103% тази година 
и прогнозите сочат за печалба от 265 милиона евро тази година, което е със 77% повече спрямо 2019 г.  
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Чакат ли ни слънчеви дни и през октомври. Прогнозата от синоптика Анастасия Стойчева; 
- В сезона на есенните вируси и COVID-19. Kак да различим симптомите? Гост: проф. Ива Христова; 
- Ден на славянската или ден на българската писменост е 24 май? Дискусия в студиото. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 2021 г.: още 460 млн. лв. за здраве, по 1000 лв. бонус за хората на първа линия остават; 
в. Монитор - Изръсихме се с близо 47 млн. лева за PCR тестове; 
в. Телеграф - Изкупихме дрехите втора ръка от нета; 
в. Телеграф - НАП погна онлайн търговци през куриерите; 
в. Труд - 50 лева втора пенсия след 23 години вноски; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Анорексията и булимията са болести, сети се държавата; 
в. 24 часа - "Триото" праща човек в Брюксел да организира акция срещу Борисов; 
в. 24 часа - 5 от 9 фонда за втора пенсия губят пари през септември; 
в. 24 часа - Два пъти по-малък ДДС от заведения; 
в. 24 часа - Синдиците на КТБ върнаха близо 1,5 млрд. лева; 
в. 24 часа - Средната заплата е 1205 лева - и в пандемията е по-висока от големите Пловдив и Бургас; 
в. Монитор - 460 млн. лв. повече за здравеопазване в новия бюджет; 
в. Монитор - Бобокови овладяват завод за $3 375 000 срещу $590 000 кеш; 
в. Телеграф - Премиерът Бойко Борисов разкри: Заделили сме 460 млн. лв. повече за здравеопазване в новия бюджет; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Мариус - Рене Барбу, управител на COSLO-ZINCA SRL: Готови сме да пуснем ферибот между Румъния и 
България при Силистра, с който да се реши проблемът с тежкия трафик през града; 
в. 24 часа - Евгений Иванов, изпълнителен директор на КРИБ: Няма нужда от избори сега, а служебното правителство ще 
съсипе държавата; 
в. 24 часа - Кметът Живко Тодоров: Заради нови инвеститори работим бившето летище да стане бизнес зона с писта за 
малки самолети; 
в. Монитор - Ген. Константин Попов, председател на комисията по отбрана в НС: С новите F-16 ще имаме способност да 
пазим и Скопие; 
в. Телеграф - Проф. Йонко Мермерски: Тръмп ни почерпи с бонбони в болницата; 
в. Телеграф - Академик Богдан Петрунов: Надяваме се COVID ваксината да дава 75% защита; 
в. Труд - Експертът по международна сигурност Симеон Николов пред "Труд": Войната в Кавказ цели да изтласка Русия от 
региона; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Българите били вампири? Напротив, нашата кръв изтича!; 
в. Монитор - Приказка за истинската къща; 
в. Труд - Пандемия от лъжи; 
в. Труд - Разхлабването на фиска ощетява данъкоплатците. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 05 октомври 
София 

- От 15.00 ч. в Гербовата зала на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще връчи Наградата „Джон Атанасов" за 
2020 година и отличията на лауреатите в другите категории на конкурса. 

- От 10.00 ч. в аула „Максима" на УНСС ще се състои конференция „България и еврозоната - възможности и 
предизвикателства". 
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- От 10.30 ч. на Околовръстен път и Симеоновско шосе ще бъде открит нов графит от поредицата "Алчни за спорт". 
- От 11.00 ч. на ул. Париж №1 ще се състои представянето на "Софияплан". 
- От 11.00 ч. в аулата на ВУЗФ ще се състои официална церемония по откриването на академичната 2020/2021 

година. 
- От 11.00 ч. в Мраморното фоайе на Столична библиотека ще се състои откриването на двуезичната фото-

документална изложба „Избухване" (Outbreak Epidemics in a Connected World ) на Националния природонаучен 
музей при Института Смитсониън в САЩ. 

- От 11.00 ч. във вътрешния двор на Медико-биологичния комплекс на ул. „Здраве" 2 ще се състои тържествено 
откриване на учебната година в Медицинския университет. 

- От 14.00 ч. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно онлайн заседание. 
- От 19.00 ч. на сцената на Театър Азарян ще се играе постановката „Отело - Гибелта на иделиста". 

*** 
Банско 

- От 09.00 ч. в църквата „Света Троица" ще бъде отслужена тържествена света литургия по повод освобождението 
на общината. 

- От 09.30 ч. до 17.30 ч. в Музеен комплекс - Банско ще се проведе ден на отворените врати. 
От 10.00 ч. на язовир Белизмата ще се състои Риболовен турнир „Детето риболовец без дрога". 

- От 10.30 ч. пред паметника „Банско помни героите" ще се състои възпоменание. 
- От 16.30 ч. на стадион „Свети Петър" ще се проведе благотворителен турнир „Боби, ние сме с теб!". 
- От 18.00 ч. на площад „Никола Вапцаров" ще се състои празничен концерт - спектакъл „Тук сърцето ми е цяло" с 

участието на художествени състави и изпълнители към Народно читалище „Никола Вапцаров". 
*** 
Благоевград 

- От 18.00 ч. на площад „Георги Измирлиев" ще се състои ритуал по посрещане на президента Румен Радев по 
случай 108 години от Освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония и присъединяването им към 
България. Държавният глава ще поздрави почетния караул и ще произнесе слово, след което ще се състои 
преглед на реплики на бойните знамена светини. 

- От 09.00 ч. в двора на храма „ Въведение Богородично " ще бъде открита паметна плоча на генерал Спас 
Георгиев и ще бъдат положени венци и цветя на паметника на майор Иван Орлински. 

- От 10.00 ч. на площад „Македония" ще се състои ритуал по издигане на националното знаме на Република 
България, с участието на военно формирование 26 400 Представителния духов оркестър на Сухопътните войски. 

- От 11.00 ч. на площад „Мите Марков" ще се състои ритуал по полагане на венци и цветя на паметника на 
Македоно-Одринското опълчение „Майка България". 

- От 11.30 ч. в зала „ 22-ри септември" ще се проведе тържествена сесия на Общинския съвет. 
- От 15.00 ч. в Регионалния исторически музей ще се проведе урок по родолюбие , с участието на дружество 

„Традиция". 
- От 16.30 ч. в Регионалния исторически музей ще бъде излъчен документален филм за войводата Стоян 

Мълчанков. 
*** 
Бургас 

- От 16.00 часа в ДТ „Адриана Будевска" ще започне прожекцията на филми, част от „София филм фест на брега". 
- От 18.00 часа в Дома на писателя ще започне „Вечер на бургаската поезия" като част от „Есенни литературни 

празници" с представяне на „Отложена е есента". С участието на актьорите Невена Цанева и Тони Минасян. 
- От 19.00 часа в бар „Таргет" ще започне моноспектакълът „Смях без завеса" на Николай Урумов. 

*** 
Добрич 

- От 13.00 ч. във фоайето на Общински младежки център „Захари Стоянов" ще бъде открита изложба под мотото 
„Дунав - река с много обща история". 

*** 
Пловдив 

- От 10.00 ч. в Университета по хранителни технологии тържествено ще открие новата академична 2020/2021 
година. 

*** 
Разград 

- От 18.30 ч. в Общинския културен център ще се проведе Вечер на ансамблите от Североизтока. 
*** 
Стара Загора 

- От 09.45 ч. в Катедрален храм „Св. Николай" ще се проведе празничен молебен за Стара Загора по случай 
празника на града. 

- От 10.15 ч. в парк „Пети октомври" ще се състои поднасяне на венци и цветя на паметника „Защитниците на 
Стара Загора -19 юлий 1877 г." и символичния камък за възстановяването на Стара Загора. 

- От 10.30 ч. на площада пред Общината ще се състои ритуал за издигане на националното знаме на България, 
както и предаване на символичния ключ на града на кмета на Млада Загора. 
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- От 10.45 ч. на площада пред Общината ще се състои фолклорен концерт с участието на Детски фолклорен 
ансамбъл „Загорче", Детски фолклорен ансамбъл „Траянци" при ЦПЛР. Детско - юношески народен хор 
„Жарава" при читалище „Родина - 1860" и Детски танцов състав „Загорци". 

- От 12.00 ч. в парк „Пети октомври" Общинският духов оркестър ще отправи празничен поздрав. 
- От 16.30 ч. в парк „Артилерийски" ще се състои концерт на Общински фолклорен ансамбъл „Загоре". 
- От 17.00 ч. в зала „Байер" ще се състои Есенен салон 2020 - традиционна годишна изложба на старозагорските 

художници. 
- От 17.00 ч. в парк „Зелен клин" ще се състои Празник за деца и кучета. 
- От 18.00 ч. на площада пред Общината ще се състои концерт на Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени". 

*** 
Шумен 

- От 17.30 ч. в изложбената зала на Регионална библиотека „Ст. Чилингиров" ще се състои „Спомен за приятеля 
Румен Михайлов" - изложба на картини и пластики". 

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

