Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
БНТ
√ АИКБ настоява в позиция: Без политическа намеса в бизнеса
Расте усещането за липса на правова държава и сигурност на частната собственост, пишат от асоциацията
И незрящите в България виждат как политическото напрежение в страната нараства с всеки ден. Преобладаващо е
мнението, че развитието на България в последните години не се осъществява с необходимите темпове и
дистанцията спрямо другите страни в преход в ЕС се увеличава. Това пише в своя позиция Асоциацията на
индустриалния капитал в България.
От Асоциацията изброяват основни вътрешни задържащи фактори според тях:
Проблемна бизнес среда, особено по отношение на малкия и среден бизнес, където се трудят близо3/4 от наетите и който
създава над 2/3 от брутната добавена стойност. Мерките, съгласувани с правителството в рамките на тристранния диалог,
или се изпълняват мудно и половинчато, или както е в мнозинството от случаите – изобщо не се изпълняват;
Недостатъчна прозрачност и контрол върху обществените поръчки. Усещането е, че те са лобистко-партизирани и се
използват политически за захранване на поредица от "обръчи";
Корупцията се усеща повсеместно и ежедневно;
Електронното управлението закъснява отчайващо;
Ключовите за всяко производство енергоносители се ценообразуват по непазарен, лобистки, национално-предателски
начин;
Качеството на законодателството и законотворчеството е ниско, а приложението на законите е избирателно.
"Списъкът може значително да се продължи, но най-обезпокоителното е, че все по-често в него се включват и нови
злокобни практики: рекет през държавната машина с цел отнемане на бизнес; сплашване чрез законоохранителните
структури с цел политическо послушание", допълват от АИКБ.
Расте усещането за липса на правова държава и сигурност на частната собственост. Това са причините за незадоволителния
размер на инвестициите през последните години (потвърждава се и от данните на НСИ за разходите за придобиване на
ДМА, както и от данните на БНБ за ПЧИ в България). Връзката е пряка – липсата на върховенство на правото и сигурност за
собствеността, лошото регулиране и корупцията водят до ниско равнище на инвестициите и оттам – до по-ниски ръстове
на БВП и жизненото равнище и увеличаване на разликата (изоставане) спрямо другите бивши соцстрани.
Истината трябва да се каже на висок глас – при такива условия за работа значима част от българския бизнес напуска
страната така, както направи и значима част от населението. Така България отново губи – и данъци, и предприемачески
талант, и бъдеще", посочват още в позицията си от Асоциацията.
News.bg
√ АИКБ осъжда политическата намеса в бизнеса
Бизнесът и всички негови представители, служители и работници имат равни и неотменими граждански права и
отговорности, включително правото на протест и задължението за опазване на социалния мир. Каквато и да била намеса
в бизнеса от страна на държавни и правоохранителни органи по повод свободната воля за политически избор и
политическо действие на собственици или служители е престъпление, което следва да се разследва и наказва. Това се
заявява в официална позиция на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
От организацията са категорични, че расте усещането за липса на правова държава и сигурност на частната собственост и
напомнят за акцията отпреди дни в "Хиполенд". Освен това дават пример със законопроекти за заграбване на "спящите
акции" или нововъведенията в Наредба Н-18, съпроводени с ненужни разходи за бизнеса.
Според АИКБ на това се дължи незадоволителният размер на инвестициите през последните години.
Те посочват пряката връзка между липсата на върховенство на правото и сигурност за собствеността, както и лошото
регулиране и корупцията с ниското равнище на инвестициите и по-ниските ръстове на БВП и жизненото равнище.
"При такива условия за работа значима част от българския бизнес напуска страната така, както направи и значима част от
населението. Да, производствените разходи в ЕС и САЩ са по-високи, но законността е гарантирана. Така България отново
губи - и данъци, и предприемачески талант, и бъдеще", заявяват от Асоциацията.
Те подчертават, че гражданско и партийно действие се прави извън предприятията и държавните органи нямат място в тях
по повод на политически изяви на свързани с тях лица.
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Според АИКБ основните вътрешни задържащи фактори на бизнеса са: проблемна бизнес среда, особено по отношение на
малкия и среден бизнес; недостатъчна прозрачност и контрол върху обществените поръчки; корупцията; закъсняването на
електронното управление; ценообразуването на енергоносителите по непазарен и лобистки начин; ниското качество на
законодателството и законотворчеството и избирателното приложение на законите.
От АИКБ изтъкват и нови злокобни практики, като рекет през държавната машина с цел отнемане на бизнес и сплашване
чрез законоохранителните структури с цел политическо послушание.
В. Дума
√ АИКБ: Държавната машина рекетира бизнеса
Обществените поръчки се използват политически за захранване на поредица от "обръчи", заявяват работодателите
Acoциaциятa нa индycтpиaлния кaпитaл в Бългapия (AИKБ) излезе с изключително остра позиция срещу управляващите.
"Корупцията се усеща повсеместно и ежедневно, а електронното управление закъснява отчайващо. Ключовите за
производството енергоносители се ценообразуват по непазарен, лобистки, национално-предателски начин. Списъкът с
негативи може да продължи, но най-обезпокоителното е, че все по-често в него се включват и нови злокобни практики рекет през държавната машина с цел отнемане на бизнес и сплашване чрез законоохранителните структури с цел
политическо послушание", заявяват от АИКБ.
Работодателската организация, оглавявана от Васил Велев, заклейми действията на държавата срещу "Хиполенд" като
престъпление 6 дни след опита за политическа разправа срещу веригата за детски играчки заради активното участие на
собственика Мариан Колев и служителите му в протестите. "Всяка намеса на държавни и правоохранителни органи в
бизнеса по повод свободната воля за политически избор и политическо действие на собственици или служители е
престъпление, което трябва да се разследва и наказва. Гражданско и партийно действие се прави извън предприятията и
държавните органи нямат място в тях по повод политически изяви на лица, свързани с тях. Бизнесът, служителите и
работниците имат равни и неотменими граждански права, включително да протестират", заявяват от организацията.
"Липсата на върховенство на правото и сигурност за собствеността, лошото регулиране и корупцията водят до ниско
равнище на инвестициите и оттам до по-ниски ръстове на БВП и жизненото равнище и изоставане спрямо другите бивши
соцстрани. И в материален, и в духовен план. Истината трябва да се каже високо - при такива условия за работа значима
част от бизнеса ни напуска страната, както направи и значима част от населението, и България отново губи и данъци, и
предприемачески талант, и бъдеще", подчертават от АИКБ.
Работодателите посочват като системен проблем недостатъчната прозрачност и контрол върху обществените поръчки, за
които има усещането, че са "лобистко-партизирани и се използват политически за захранване на поредица от "обръчи".
Manager.bg
√ АИКБ зове: Без политическа намеса в бизнеса!
Бизнесът и всички негови представители, служители и работници имат равни и неотменими граждански права и
отговорности, включително правото на протест и задължението за опазване на социалния мир. Каквато и да била намеса
в бизнеса от страна на държавни и правоохранителни органи по повод свободната воля за политически избор и
политическо действие на собственици или служители е престъпление, което следва да се разследва и наказва. Това се
казва в официалната позиция на Асоциация на индустриалния капитал в България /АИКБ/ във връзка с настоящата
обстановка в страната.
В позицията си от Асоциацията добавят, че преди 30 години в България е било постигнато съгласие, че трябва да се
приключи с партийното строителство по месторабота, което означава не само да няма партийни организации по
месторабота, но и да няма контролиран вот, както и забрани за протести или принудително извеждане на протест на
наетите работници. В предприятията се работи. Гражданско и партийно действие се прави извън предприятията, съответно
държавните органи нямат място в предприятията по повод на политически изяви на свързани с тях лица.
В позицията на АИКБ се казва още, че и незрящите в България виждат как политическото напрежение в страната нараства
с всеки ден. От Асоциацията подчертават, че преобладаващо е мнението, че развитието на България в последните години
не се осъществява с необходимите темпове и дистанцията спрямо другите страни в преход в ЕС се увеличава. Основни
вътрешни задържащи фактори са:
•
Проблемна бизнес среда, особено по отношение на малкия и среден бизнес, където се трудят близо ¾ от наетите и
който създава над 2/3 от брутната добавена стойност. Мерките, съгласувани с правителството в рамките на тристранния
диалог, или се изпълняват мудно и половинчато, или както е в мнозинството от случаите - изобщо не се изпълняват;
•
Недостатъчна прозрачност и контрол върху обществените поръчки. Усещането е, че те са лобистко-партизирани и се
използват политически за захранване на поредица от „обръчи“;
•
Корупцията се усеща повсеместно и ежедневно;
•
Електронното управлението закъснява отчайващо;
•
Ключовите за всяко производство енергоносители се ценообразуват по непазарен, лобистки, националнопредателски начин;
•
Качеството на законодателството и законотворчеството е ниско, а приложението на законите е избирателно.
Списъкът може значително да се продължи, но най-обезпокоителното е, че все по-често в него се включват и нови
злокобни практики:
•
Рекет през държавната машина с цел отнемане на бизнес;

2

•
Сплашване чрез законоохранителните структури с цел политическо послушание.
„Расте усещането за липса на правова държава и сигурност на частната собственост. Повод за това дават не само
известните от медиите случаи, в т. ч. „Хиполенд“, а и законопроекти като този за заграбване на "спящите акции" и чрез тях
- заграбване на "будните предприятия", или нововъведенията в Наредба Н-18, чрез които определени лица биха получили
достъп в реално време (чрез информационните системи на предприятията) до ноу-хау, всички технологични и търговски
тайни на частни предприятия, без никаква полза за фиска, съпроводено с огромни ненужни разходи за бизнеса, и
поставяйки с непрецизни дефиниции всички в ситуация "винаги виновен" и т.н., и т.н.“, се посочва още в позицията на
АИКБ.
Според Асоциацията това са причините за незадоволителния размер на инвестициите през последните години
(потвърждава се и от данните на НСИ за разходите за придобиване на ДМА, както и от данните на БНБ за ПЧИ в България).
„Връзката е пряка - липсата на върховенство на правото и сигурност за собствеността, лошото регулиране и корупцията
водят до ниско равнище на инвестициите и оттам - до по-ниски ръстове на БВП и жизненото равнище и увеличаване на
разликата (изоставане) спрямо другите бивши соцстрани. И в материален, и в духовен план. Истината трябва да се каже на
висок глас - при такива условия за работа значима част от българския бизнес напуска страната така, както направи и
значима част от населението. Да, производствените разходи в ЕС и САЩ са по-високи, но законността е гарантирана. Така
България отново губи - и данъци, и предприемачески талант, и бъдеще.“, гласи позицията на Асоциацията.
Business.dir.bg
√ АИКБ излезе с остра политическа декларация срещу намеса в бизнеса
Намесата от държавни и правоохранителни органи по повод свободната воля за политически избор и политическо
действие на собственици или служители е престъпление и се наказва, заявиха от работодателската организация
"Расте усещането за липса на правова държава и сигурност на частната собственост. Повод за това дават не само известните
от медиите случаи, в т. ч. "Хиполенд", а и законопроекти като този за заграбване на "спящите акции" и чрез тях - заграбване
на "будните предприятия", или нововъведенията в Наредба Н-18, чрез които определени лица биха получили достъп в
реално време (чрез информационните системи на предприятията) до ноу-хау, всички технологични и търговски тайни на
частни предприятия, без никаква полза за фиска, съпроводено с огромни ненужни разходи за бизнеса, и поставяйки с
непрецизни дефиниции всички в ситуация "винаги виновен" и т.н., и т.н."
Това се казва в политическа декларация на работодателската организация АИКБ (Асоциация на индустриалния капитал в
България). В нейното начало се изтъква, че "и за незрящите в България виждат как политическото напрежение в страната
нараства с всеки ден. Преобладаващо е мнението, че развитието на България в последните години не се осъществява с
необходимите темпове и дистанцията спрямо другите страни в преход в ЕС се увеличава". Като аргументи АИКБ привежда
примери на "основни вътрешни задържащи фактори".
Като резултат организацията посочва незадоволителния размер на инвестициите през последните години. "Връзката е
пряка - липсата на върховенство на правото и сигурност за собствеността, лошото регулиране и корупцията водят до ниско
равнище на инвестициите и оттам - до по-ниски ръстове на БВП и жизненото равнище и увеличаване на разликата
(изоставане) спрямо другите бивши соцстрани. И в материален, и в духовен план", отбелязва АИКБ.
"...При такива условия за работа значима част от българския бизнес напуска страната така, както направи и значима част от
населението. Да, производствените разходи в ЕС и САЩ са по-високи, но законността е гарантирана. Така България отново
губи - и данъци, и предприемачески талант, и бъдеще", се казва в декларацията.
АИКБ напомня, че "бизнесът и всички негови представители, служители и работници имат равни и неотменими граждански
права и отговорности, включително правото на протест и задължението за опазване на социалния мир". "Каквато и да била
намеса в бизнеса от страна на държавни и правоохранителни органи по повод свободната воля за политически избор и
политическо действие на собственици или служители е престъпление, което следва да се разследва и наказва", се казва в
края на декларацията на работодателската организация: "Без политическа намеса в бизнеса!".
БНР
√ АИКБ: Расте усещането за липса на правова държава и сигурност на частната собственост
От асоциацията говорят и за нови практики на рекет през държавната машина с цел отнемане на бизнес
Асоциацията на индустриалния капитал в България излезе с позиция, според която расте усещането за липса на правова
държава и сигурност на частната собственост.
Според работодателската организация корупцията се усеща повсеместно и ежедневно, електронното управление
закъснява, качеството на законодателството и законотворчеството е ниско, а прилагането на законите е избирателно.
От асоциацията говорят и за нови практики на рекет през държавната машина с цел отнемане на бизнес, сплашване чрез
законоохранителни структури за постигане на политическо послушание.
Бизнесът и всички негови представители, служители и работници имат равни и неотменими граждански права и
отговорности, включително правото на протест и задължението за опазване на социалния мир, се казва още в позицията
на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
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Club Z
√ Бизнесът реагира: Държавната машина рекетира с цел отнемане на бизнеси
Работодателската организация пусна изключително остра позиция след случая "Хиполенд"
Седмица след скандала с нахлуването на три държавни агенции в складова база на веригата "Хиполенд" и само няколко
дни след като обеща да пуснe позиция по случая, Асоциацията на индустриалния капитал в България - една от найголемите работодателски организации в страната, изпълни заръката си и днес публикува официално становище.
Тонът му е необичайно рязък и остър, а в текста се открояват признания като това, че държавата все по-често започва да
използва "злокобни практики" в отношението си към бизнеса. Например - "Рекет през държавната машина с цел отнемане
на бизнес" и "Сплашване чрез законоохранителните структури с цел политическо послушание". Припомняме, че преди
АИКБ тежки критики към действията на правителството отправиха и от БТПП и Съюза за модерна търговия.
"Расте усещането за липса на правова държава и сигурност на частната собственост. Повод за това дават не само известните
от медиите случаи, в т. ч. "Хиполенд", а и законопроекти като този за заграбване на "спящите акции" и чрез тях – заграбване
на "будните предприятия", или нововъведенията в Наредба Н-18, чрез които определени лица биха получили достъп в
реално време (чрез информационните системи на предприятията) до ноу-хау, всички технологични и търговски тайни на
частни предприятия, без никаква полза за фиска, съпроводено с огромни ненужни разходи за бизнеса, и поставяйки с
непрецизни дефиниции всички в ситуация „винаги виновен“ и т.н., и т.н.", пишат от АИКБ.
Бизнесът припомня, че дори "за незрящите в България" е ясно, че политическото напрежение нараства всеки ден. Пишат
още, че преобладаващото мнение в страната е, че развитието на държавата през последните години не се осъществява с
необходимите темпове и дистанцията с другите страни в преход в ЕС се увеличава. АИКБ изрежда няколко основни такива
"задържащи" фактори.
Проблемна бизнес среда, особено по отношение на малкия и средния бизнес, където се трудят близо ¾ от наетите и който
създава над 2/3 от брутната добавена стойност. Мерките, съгласувани с правителството в рамките на тристранния диалог,
или се изпълняват мудно и половинчато, или, както е в мнозинството от случаите – изобщо не се изпълняват.
Недостатъчна прозрачност и контрол върху обществените поръчки. Усещането е, че те са лобистко-партизирани и се
използват политически за захранване на поредица от „обръчи“.
Корупцията се усеща повсеместно и всекидневно.
Електронното управлението закъснява отчайващо.
Ключовите за всяко производство енергоносители се ценообразуват по непазарен, лобистки, национално-предателски
начин.
Качеството на законодателството и законотворчеството е ниско, а приложението на законите е избирателно.
Работодателите коментират и незадоволителния размер на чуждите инвестиции през последните години, като намират
пряка връзка между този лош икономически фактор и "липсата на върховенство на правото и сигурност за собствеността,
лошото регулиране и корупцията водят до ниско равнище на инвестициите и оттам – до по-ниски ръстове на БВП и
жизненото равнище и увеличаване на разликата (изоставане) спрямо другите бивши соцстрани. И в материален, и в
духовен план."
"Истината трябва да се каже на висок глас – при такива условия за работа значима част от българския бизнес напуска
страната, така както направи и значима част от населението. Да, производствените разходи в ЕС и САЩ са по-високи, но
законността е гарантирана. Така България отново губи – и данъци, и предприемачески талант, и бъдеще", продължава
декларацията.
Накрая от АИКБ пишат, че намесата от страна на държавата чрез държавни и правоохранителни органи в бизнеса, и то
само заради изразена свободна воля за политически избор, е престъпление, което следва да се разследва и наказва.
"За пълнота следва да добавим – в България се съгласихме преди 30 години, че трябва да приключим с партийното
строителство по месторабота, което означава не само да няма партийни организации по месторабота, но и да няма
контролиран вот, както и забрани за протести или принудително извеждане на протест на наетите работници. В
предприятията се работи. Гражданско и партийно действие се прави извън предприятията, съответно държавните органи
нямат място в предприятията по повод на политически изяви на свързани с тях лица."
Припомняме, че през миналата седмица три отделни държавни структури започнаха проверки в склад на магазините
"Хиполенд".
Те дойдоха буквално на следващия ден след като собственикът на веригата Мариан Колев "благодари" на МВР за това, че
са напръскали 17-годишния му син с лютив спрей по време на големия протест от 2 септември и призова за продължаване
на демонстрациите. По-късно Колев обяви, че вътрешният министър Христо Терзийски лично му заявил, че не е бил
информиран за акцията. Два дни по-късно от репресия заради подкрепа на протестите се оплака и друг бизнесмен от
Варна.
Ето и цялата позиция на АИКБ:
И незрящите в България виждат как политическото напрежение в страната нараства с всеки ден. Преобладаващо е
мнението, че развитието на България в последните години не се осъществява с необходимите темпове и дистанцията
спрямо другите страни в преход в ЕС се увеличава. Основни вътрешни задържащи фактори са:
• Проблемна бизнес среда, особено по отношение на малкия и среден бизнес, където се трудят близо ¾ от наетите
и който създава над 2/3 от брутната добавена стойност. Мерките, съгласувани с правителството в рамките на
тристранния диалог, или се изпълняват мудно и половинчато, или както е в мнозинството от случаите – изобщо не
се изпълняват;
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•

Недостатъчна прозрачност и контрол върху обществените поръчки. Усещането е, че те са лобистко-партизирани и
се използват политически за захранване на поредица от „обръчи“;
• Корупцията се усеща повсеместно и ежедневно;
• Електронното управлението закъснява отчайващо;
• Ключовите за всяко производство енергоносители се ценообразуват по непазарен, лобистки, националнопредателски начин;
• Качеството на законодателството и законотворчеството е ниско, а приложението на законите е избирателно.
Списъкът може значително да се продължи, но най-обезпокоителното е, че все по-често в него се включват и нови
злокобни практики:
• Рекет през държавната машина с цел отнемане на бизнес;
• Сплашване чрез законоохранителните структури с цел политическо послушание.
Расте усещането за липса на правова държава и сигурност на частната собственост. Повод за това дават не само известните
от медиите случаи, в т. ч. „Хиполенд“, а и законопроекти като този за заграбване на „спящите акции“ и чрез тях – заграбване
на „будните предприятия“, или нововъведенията в Наредба Н-18, чрез които определени лица биха получили достъп в
реално време (чрез информационните системи на предприятията) до ноу-хау, всички технологични и търговски тайни на
частни предприятия, без никаква полза за фиска, съпроводено с огромни ненужни разходи за бизнеса, и поставяйки с
непрецизни дефиниции всички в ситуация „винаги виновен“ и т.н., и т.н.
Това са причините за незадоволителния размер на инвестициите през последните години (потвърждава се и от данните
на НСИ за разходите за придобиване на ДМА, както и от данните на БНБ за ПЧИ в България). Връзката е пряка – липсата на
върховенство на правото и сигурност за собствеността, лошото регулиране и корупцията водят до ниско равнище на
инвестициите и оттам – до по-ниски ръстове на БВП и жизненото равнище и увеличаване на разликата (изоставане) спрямо
другите бивши соцстрани. И в материален, и в духовен план.
Истината трябва да се каже на висок глас – при такива условия за работа значима част от българския бизнес напуска
страната така, както направи и значима част от населението. Да, производствените разходи в ЕС и САЩ са по-високи, но
законността е гарантирана. Така България отново губи – и данъци, и предприемачески талант, и бъдеще.
Бизнесът и всички негови представители, служители и работници имат равни и неотменими граждански права и
отговорности, включително правото на протест и задължението за опазване на социалния мир. Каквато и да била намеса
в бизнеса от страна на държавни и правоохранителни органи по повод свободната воля за политически избор и
политическо действие на собственици или служители е престъпление, което следва да се разследва и наказва. За пълнота
следва да добавим – в България се съгласихме преди 30 години, че трябва да приключим с партийното строителство по
месторабота, което означава не само да няма партийни организации по месторабота, но и да няма контролиран вот, както
и забрани за протести или принудително извеждане на протест на наетите работници. В предприятията се работи.
Гражданско и партийно действие се прави извън предприятията, съответно държавните органи нямат място в
предприятията по повод на политически изяви на свързани с тях лица.
Mediapool.bg
√ АИКБ: Държавна намеса в бизнеса заради политически пристрастия е престъпление
В деня на "Великото народно въстание - 2" Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) ясно подчерта, че
държавна намеса в бизнеса, заради политически пристрастия на собственици и служители на фирми, е престъпление.
„Каквато и да била намеса в бизнеса от страна на държавни и правоохранителни органи по повод свободната воля за
политически избор и политическо действие на собственици или служители е престъпление, което следва да се разследва
и наказва", посочиха оттам.
От асоциацията добавят, че расте усещането за липса на правова държава и сигурност на частната собственост. Конкретно
визират случая със собственика на "Хиполенд" Мариан Колев, чието предприятие бе инспектирано от три държавни
служби ден след като той заяви, че 17 годишният му син е напръскан с лютив газ на големия протест на 2 септември.
Освен този случай от АИКБ посочват и законопроекти като този за заграбване на "спящите акции" и чрез тях - заграбване
на "будните предприятия", или нововъведенията в Наредба Н-18, чрез които определени лица биха получили достъп в
реално време (чрез информационните системи на предприятията) до ноу-хау, всички технологични и търговски тайни на
частни предприятия, без никаква полза за фиска, съпроводено с огромни ненужни разходи за бизнеса, и поставяйки с
непрецизни дефиниции всички в ситуация "винаги виновен"
Изгубени в прехода
От АИКБ припомнят, че в България преди 30 години "се съгласихме", че трябва да приключим с партийното строителство
по месторабота, което означава не само да няма партийни организации по месторабота, но и да няма контролиран вот,
както и забрани за протести или принудително извеждане на протест на наетите работници.
„Гражданско и партийно действие се прави извън предприятията, съответно държавните органи нямат място в
предприятията по повод на политически изяви на свързани с тях лица“, заключават оттам.
От АИКБ са категорични, че протестите са право и на бизнеса и на гражданите. "Бизнесът и всички негови представители,
служители и работници имат равни и неотменими граждански права и отговорности, включително правото на протест и
задължението за опазване на социалния мир“.
Корупцията спъва инвестициите
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Връзката е пряка - липсата на върховенство на правото и сигурност за собствеността, лошото регулиране и корупцията
водят до ниско равнище на инвестициите и оттам - до по-ниски ръстове на БВП и жизненото равнище и увеличаване на
разликата (изоставане) спрямо другите бивши соцстрани. И в материален, и в духовен план“, категорични са от АИКБ.
Оттам добавят, че истината трябва да се каже на висок глас – „при такива условия за работа значима част от българския
бизнес напуска страната така, както направи и значима част от населението".
Да, производствените разходи в ЕС и САЩ са по-високи, но законността е гарантирана. Така България отново губи - и
данъци, и предприемачески талант, и бъдеще", категорични са работодателите.
От АИКБ подчертават, че е проблемна бизнес среда, особено по отношение на малкия и среден бизнес, където се трудят
близо 34% от наетите и който създава над 2/3 от брутната добавена стойност. "Мерките, съгласувани с правителството в
рамките на тристранния диалог, или се изпълняват мудно и половинчато, или както е в мнозинството от случаите - изобщо
не се изпълняват", казват работодателите.
Те добавят, че системен проблем е недостатъчната прозрачност и контрол върху обществените поръчки.
„Усещането е, че те са лобистко-партизирани и се използват политически за захранване на поредица от "обръчи", казват
оттам. Работодателите са категорични още, че корупцията се усеща повсеместно и ежедневно, а електронното
управлението закъснява отчайващо. Наред с това ключовите за всяко производство енергоносители се ценообразуват по
"непазарен, лобистки, национално-предателски начин".
Оттам заключават, че списъкът с негативи може да продължи, но най-обезпокоителното е, че все по-често в него се
включват и нови злокобни практики - рекет през държавната машина с цел отнемане на бизнес и сплашване чрез
законоохранителните структури с цел политическо послушание.
Pariteni.bg
√ АИКБ: Антикризисните мерки се изпълняват мудно и половинчато
Расте усещането за липса на правова държава и сигурност на частната собственост, изтъкна асоциацията
Асоциацията на индустриалния капитал в България излезе с позиция, според която расте усещането за липса на правова
държава и сигурност на частната собственост. Преобладаващо е мнението, че развитието на България в последните години
не се осъществява с необходимите темпове и дистанцията спрямо другите страни в преход в ЕС се увеличава.
Според работодателската организация корупцията се усеща повсеместно и ежедневно, електронното управление
закъснява, качеството на законодателството и законотворчеството е ниско, а прилагането на законите е избирателно.
Изтъква се и за проблемна бизнес среда, особено по отношение на малкия и среден бизнес, където се трудят близо ¾ от
наетите и който създава над 2/3 от брутната добавена стойност.
Не се пропуска да се отбележи и за недостатъчна прозрачност и контрол върху обществените поръчки.
Мерките, съгласувани с правителството в рамките на тристранния диалог, или се изпълняват мудно и половинчато, или
както е в мнозинството от случаите – изобщо не се изпълняват, твърди АИКБ в своето становище.
От асоциацията говорят и за нови практики на рекет през държавната машина с цел отнемане на бизнес, сплашване чрез
законоохранителни структури за постигане на политическо послушание.
Липсата на върховенство на правото и сигурност за собствеността, лошото регулиране и корупцията водят до ниско
равнище на инвестициите и оттам – до по-ниски ръстове на БВП и жизненото равнище и увеличаване на разликата
(изоставане) спрямо другите бивши соцстрани. И в материален, и в духовен план, изтъкват от АИКБ.
Асоциацията счита че "при такива условия за работа значима част от българския бизнес напуска страната така, както
направи и значима част от населението. Да, производствените разходи в ЕС и САЩ са по-високи, но законността е
гарантирана. Така България отново губи – и данъци, и предприемачески талант, и бъдеще".
Бизнесът и всички негови представители, служители и работници имат равни и неотменими граждански права и
отговорности, включително правото на протест и задължението за опазване на социалния мир, се казва още в позицията
на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
БТВ
√ АИКБ: Държавната машина рекетира с цел отнемане на бизнеси
Работодателската организация със своя позиция
Рекет през държавната машина с цел отнемане на бизнес и сплашване чрез законоохранителните структури, за да има
политическо послушване.
Такава е действителността у нас, посочиха в своя позиция Асоциацията на индустриалния капитал в България, която
обединява 10 000 компании с 500 000 служители.
„Проблемна бизнес среда... Мерките, съгласувани с правителството в рамките на тристранния диалог се изпълняват мудно
и половинчато, или както е в мнозинството от случаи – изобщо не се изпълняват“, отчита още работодателската
организация.
За повече информация вижте видеото.
Bulgaria ON AIR
√ АИКБ: Бизнес средата у нас е проблемна
И незрящите виждат как политическото напрежение в страната нараства, посочват те
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Асоциацията на индустриалния капитал в България излезе с позиция във връзка с настоящата обстановка в страната. От
най-голямата работодателска организация посочват, че бизнес средата у нас е проблемна.
Те заявяват: "И незрящите в България виждат как политическото напрежение в страната нараства с всеки ден. Основни
вътрешни задържащи фактори са: Проблемна бизнес среда, особено по отношение на малкия и среден бизнес, където се
трудят близо 3/4-ти от наетите, и който създава над 2/3-ти от брутната добавена стойност. Корупцията се усеща
повсеместно и ежедневно", заявяват още от Aсоциацията на индустриалния капитал.
За повече информация вижте видеото.
в. Tруд
√ Бизнесът иска данъчни облекчения при инвестиции в индустриален парк
Проектозакон предвижда само общините да събират по-малко такси
Настояват за административни стимули
Данъчни и административни стимули за фирмите, които инвестират в индустриални паркове искат от бизнеса. Това става
ясно от становище на Асоциацията на индустриалния капитал в България по внесения от Министерски съвет в парламента
проект за нов закон за индустриалните паркове.
Проектът предвижда индустриалните паркове да са с площ от поне 300 дка, като по-малка ще може да бъде площта само
на паркове, специализирани във високите технологии. Законът обаче не предлага данъчни, административни и
икономически стимули, които да привлекат български или чуждестранни производители в индустриалните зони, посочват
от АИКБ. Това личи от скромното присъствие на такива производители в българските индустриални зони, сравнено със
съседните на България страни и особено Турция, допълват от работодателската организация.
Държавната политика за стимулиране на индустриалните паркове се свежда основно до определяне на преференциални
общински данъци и такси, което би било за сметка на общинските бюджети, гласи становището на АИКБ. Декларираното
от държавата желание за подкрепа на инвестициите в индустриалните паркове не намира отражение в конкретните
текстове от законопроекта, допълват от АИКБ. Законът не дава и административни стимул на потенциалните клиенти на
индустриалните паркове.
В Турция всяка индустриална зона има право на самостоятелно издаване на разрешения за стоеж на своите клиенти. У нас
това може да стане с промени в Закона за устройство на територията и назначаването на зам.-главен архитект на
прилежащата община, който да има офис в индустриалния парк и да работи само за неговите клиенти, посочват от АИКБ.
Собствени офиси в индустриалните паркове биха могли да имат и други администрации като Митниците, НАП и т.н., гласи
становището на работодателите.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНР
√ НС ще обсъди промени в Закона за бюджета на НЗОК и на ДОО
Депутатите ще разгледат промени в Закона за бюджета на Здравната каса и на държавното обществено осигуряване.
Промените в бюджета на НЗОК предвиждат Касата да може да плаща дейности за минали периоди, отчитани от болниците.
Те дават възможност при неусвояване на бюджетните средства за тази година същите да могат да се използват за
плащания на надлимитна дейност, обясни управителят на НЗОК Петко Салчев:
"С проекта на закон за допълнение и изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса ще се
даде правно основание при неусвояване на бюджетните средства за 2020 година за болнична помощ, да бъдат използвани
за плащане към изпълнителите на болнична помощ за минал период, които НЗОК е установила по съответния ред".
За 2015 г. Касата има задължения в размер на над 50 милиона лева, а за 2016 г. - те са 26 милиона лева.
Поправките в бюджета на държавното обществено осигуряване предвиждат минималният дневен размер на паричното
обезщетение за безработица да се повиши от 9 на 12 лв. от 1 октомври. Това увеличение ще засегне около 30 хиляди души
за периода до 31 декември 2020 г.
В рамките на парламентарния контрол на въпроси на депутати ще отговарят министрите на здравеопазването проф.
Костадин Ангелов, на образованието Красимир Вълчев, на околната среда и водите Емил Димитров и на икономиката
Лъчезар Борисов.
√ Министърът на икономиката: Работим ускорено по антикризисните мерки
Министърът на икономиката Лъчезар Борисов съобщи, че ръководеното от него ведомство работи ускорено по
антикризисните мерки като до края на седмицата ще има оценени 19 000 проекта по процедурата за микропредприятията
и допълни:
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"Ускоряваме работата и по раздаване на средствата - под формата на кредити през Българска банка за развитие. Към
днешна дата сме прескочили вече 100 милиона ресурс, който е инвестиран от Българска банка за развитие".
Пълният отчет за работата на Министерството по антикризисните мерки през последните две седмици ще бъде публикуван
утре, съобщи още министър Лъчезар Борисов.
√ Министър Десислава Танева на посещение в Петрич и Разлог
Министърът на земеделието и горите Десислава Танева и евродепутатът Андрей Новаков ще посетят днес Петрич и Разлог.
От 10 до 11 часа в Петрич те ще проведат среща с местни земеделски производители на плодове и зеленчуци.
От 13.30 в Разлог министър Танева ще се срещне с животновъди от района на Разлог, а след това ще има и работна среща
с кмета Красимир Герчев.
√ Северозападния и Северния централен район ще бъдат приоритетни за икономическо и инфраструктурно развитие
Северозападния и Северния централен район ще бъдат приоритетни за икономическо и инфраструктурно развитие при
новата програмата „Регионално развитие“. Това заяви във Велико Търново заместник-министърът на регионалното
развитие Деница Николова, която участва в заседанието на общините за избор на представители в Регионалния съвет за
развитие.
93% е договореният ресурс от бюджета по сега действащата програма „Региони в растеж“, разплатени са 57 % от проектите,
а от ЕК са възстановени 38 на сто от сумите. Има недостиг на средства и няма да се стигне до връщане на пари в ЕС, увери
заместник-министърът на регионалното развитие Деница Николова:
„До края на периода имаме недостиг от около 60 милиона лева, който в момента се опитваме да компенсираме с
приключващите договори на по-ниски стойности спрямо тези, на които са договорени“.
В новия програмен период малките и големите общини ще могат да се обединяват помежду си и с бизнеса и
неправителстветните организации в общи проекти, включително и за индустриални зони, поясни Деница Николова:
„Индустриалните зони ще бъдат фокусирани не само на територията на конкретно населено място, а по-скоро те ще бъдат
регионализирани“.
√ ЕС и Китай провеждат първото широкомащабно събитие за дигитален диалог
Европейският съюз и Китай взеха участие в съвместно събитие за дигитален диалог на високо ниво преди
видеоконференцията между лидерите на ЕС и Пекин, която трябва да се проведе следващата седмица, се посочва в
изявление на Европейската комисия в четвъртък.
Събитието, организирано от заместник-председателя на Европейската комисия, отговарящ за европейското дигитално
бъдеще - Маргрете Вестагер и вицепремиера на Китай Лю Хъ, обхваща, наред с други, и темите за цифровото данъчно
облагане, електронната търговия и изкуствения интелект, се казва в изявлението на ЕК.
"ЕС и Китай ще играят роля при определянето на развитието на глобалното технологично развитие в бъдеще. Следователно
диалогът е необходим за насърчаване на сътрудничеството, но също така и за справяне с различията, които имаме, като
например по въпроси като реципрочността, защитата на данни и основните права", отбеляза Вестагер.
Investor.bg
√ Изгубени или откраднати документи вече ще са невалидни
Парламентът прие промени в Закона за личните документи
Прламентът прие на първо четене промени в Закона за личните документи, предложени от Министерския съвет.
Допълнението се налага от необходимостта за преустановяване на практиката по ревалидиране на обявени за невалидни
български документи за самоличност, които преди това са декларирани като изгубени или откраднати.
С промените се прецизират и непредвидени до момента основания за обявяване за невалидни лични документи и
паспорти на български граждани, взет е предвид и регламентираният обмен на обявени за невалидни у нас български
лични документи в информационните масиви на Интерпол и Шенгенската информационна система.
Целта, от една страна, е да се преустанови практиката веднъж обявени за невалидни български документи за самоличност,
отразени в информационната система, поддържана от МВР, да бъдат възстановявани като валидни след отпадане на
причината, поради която са били обявени за невалидни. По този начин се постига и съответствие на информацията за
документите, налична както в информационната система на вътрешното министерство, така и на Интерпол и на
Шенгенската информационна система.
От друга страна осигуряването на възможността за обявяване на невалидни на документи за самоличност по причини,
които до момента не са били предвидени, ще доведе до правилно отразяване на данните в информационните системи,
както и получаване на по-точни данни при извършване на справка за конкретен документ за самоличност.
Регламентира се и възможността по искане на гражданите документите за самоличност да бъдат обявявани за невалидни
в случаите на съмнения за злоупотреби с лични данни, както и когато предходният документ не е върнат от лицето, а
новият се получава от упълномощено лице.
√ България е в застой по икономическа свобода
Страната ни не успява да повиши качествено общата си оценка заради липсата на най-важните реформи - в
съдебната система и работата на изпълнителната власт
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За поредна година липсва качествено подобрение на икономическата свобода в България въпреки 32-то място в
тазгодишното издание на класацията „Икономическата свобода по света“ на канадския институт Fraser. Видно е, че
България продължава да се изкачва бавно в класацията, като в последното му издание за 2020 г. страната ни напредва с
пет места спрямо година по-рано. Така България почти успява да докосне най-доброто си представяне отпреди 10 години.
„Реално не се подобряваме изобщо по този показател, а просто е сменена методологията. Може би изглежда, че
класирането на страната ни се подобрява по някакъв начин, но всъщност няма реално подобрение“, коментира за
Investor.bg Адриан Николов от Института за пазарна икономика.
Причината за този застой според икономиста е, че за последните 15 години липсват най-важните реформи – на съдебната
система и за подобряване на работата на правителството и администрацията. Тези два фактора са причината България да
не успява да повиши качествено общата си оценка за икономическа свобода. Данните в изданието от тази година се
отнасят за 2018 г., но ясно показват застоя в реформите и пропускането на големите възможности от последното
десетилетие.
Общ резултат на България в индекса „Икономическата свобода по света“.

Припомняме, че за 2005 г. България получава обща оценка от 7,17 и въпреки че след това регистрира някакви подобрения
в повечето подиндекси, те са толкова малки, че в тазгодишното издание общата оценка достига 7,74.
Двата проблематични подиндекса за България (съдебна система и размер на правителството), освен че са с най-ниски
оценки през годините, са и тези, които не регистрират значително подобрение. Това обезсилва донякъде останалите
промени, които се наблюдават в областта на търговията и регулирането.
· Регулации (7,87) – наблюдава се леко подобрение. България получава най-ниските оценки в този подиндекс за
административните изисквания за правене на бизнес, както и поради наличието на корупция. Най-слабо страната се
представя при безпристрастността на публичната администрация (4,75 от максимални 10) и административните
изисквания (4,52), като при тях има и видимо влошаване през последните години. Изследването отбелязва и значителни
проблеми при регулациите около назначаването и освобождаването на работници, както и с минималната заплата, като и
при тези регулации на трудовия пазар има спад на оценката. Обратно, в регулирането на кредитния пазар, започването на
бизнес и лицензирането страната получава максималните резултати;
· Свобода на международната търговия (8,47) – България постига добър резултат поради членството си в ЕС, заради
което категориите за мита и регулаторни пречки пред търговията са с висока оценка;
· Стабилни пари (9,56) – валутният борд остава гарант за стабилността на лева, като това е категорията, в която България
традиционно постига най-добрите си резултати. По-високата инфлация за 2018 г. предотвратява по-доброто класиране в
тази категория;
· Правна система и право на собственост (5,92) – изменението на този подиндекс е причината за чувствителното
подобрение на общото класиране на България от изданието от 2018 г. Въпреки това той остава най-слабият аспект на
икономическата свобода у нас.
Миналата година своята роля изигра методологическото изменение в множителя за равенството в третирането на
половете, по който страната получава максимален резултат и я тласка нагоре спрямо тези с по-значителни полови
неравенства. Тази година индексът сменя и източниците на данните за индикаторите за правната система, като новият
подход се основава на оценките от проекта Varieties of democracy (V-Dem), което обяснява и значителното повишаване на
класирането на България и означава, че класиранията между годините не са пряко сравними. Същевременно оценката за
безпристрастността на съдилищата и при новия подход остава много ниска (4,37), слабо е представянето и при
независимостта на съдебната система (4,85). Видими проблеми има и при изпълнението на договорите.
· Размер на правителството (7,13) – в този компонент класирането на България се влошава, по линията на по-ниска
оценка на държавното потребление. Оценката е сравнително ниска и в резултат на високите държавни разходи и
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бюджетни трансфери и субсидии. Положително влияние обаче оказва благоприятният данъчен режим и, в частност,
плоският данък.
С 32-рото си място в тазгодишното издание България се доближава до най-доброто си представяне от 2010 г., когато беше
на 27-мо място. Точно пред нас се класират Люксембург (7,75 общ индекс на икономическа свобода) и Перу (7,76), а с
малко по-слабо представяне са Испания (7,73) и Исландия (7,71).
Мястото в класацията не е водещото, когато става въпрос за реални оценки. Въпреки застоя в резултата си и липсата на
качествени промени в съдебната система и работата на изпълнителната власт, страната ни се изкачва нагоре поради
няколко причини: промяна на броя страни, участващи във всяко издание, промяна на методологията през годините,
влошаване на резултатите на други страни.
Резултати на България по категории

Техническите причини за подобряване на общото ни класиране само показват пропуснатите възможности според
проучването.
Важен аспект в тазгодишното издание е изследването на връзката между нивото на икономическа свобода и доверието в
обществото. Данните показват, че икономическата свобода наистина е положително свързана с доверието по
статистически значим начин, както и следните три съставни области на индекса: правната система и сигурността на правата
на собственост, стабилните пари и (понякога) регулаторната свобода.
Най-стабилната връзка е с качеството на правната система. Увеличаването на общия резултат на икономическата свобода
с една единица води до увеличаване на социалното доверие с около 5 процентни пункта, което е доста осезаем ефект.
Подреждането на лидерите по икономическа свобода и тази година запазва обичайната си структура – на първите места
се нареждат Хонконг (със стойност на индекса 8,94 от възможни 10), Сингапур (8,65) и Нова Зеландия (8,53), а челната
десетка се допълва от Швейцария, Австралия, САЩ, Мавриций, Грузия, Канада и Ирландия, като всички са със стойност на
индекса над 8. С оценка над 8 вече са и Дания, Литва и Обединеното кралство. На другия край на класацията са Венецуела,
Либия и Судан, като повечето от страните на дъното са в условия на гражданска война, тежка икономическа криза или и
двете.
Основните принципи на икономическата свобода са личният избор, доброволната размяна, свободата да развиваш
бизнес и да се конкурираш с останалите, а личността и частната собственост да са неприкосновени. Това са
факторите, които отличават богатите и проспериращи страни от бедните и с авторитарно управление. Страните
с висока икономическа свобода имат по-високи доходи на глава от населението, по-висока продължителност на
живота, по-ниски нива на бедност и изключително ниски нива на детска смъртност.
Индексът Икономическата свобода по света, издаван от института „Фрейзър“ от 2000 г., мери степента, в която
политиките и институциите по света подкрепят икономическата свобода.
√ Промишленото производство се сви с 6% през юли на годишна база
Спрямо юни показателят се увеличи с 2,3%
Промишленото производство в България регистрира спад от 6% през юли на годишна база, сочи календарно изгладеният
индекс на Националния статистически институт (НСИ). По предварителни данни показателят се увеличава с 2,3% в
сравнение с юни.
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Индекси на промишленото производство (2015 = 100)

Месечни изменения
През юли повишение на месечна база статистиката регистрира в преработващата промишленост - с 3,6%. Понижение има
в добивната промишленост - с 9,3%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с
0,1%.
По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството, некласифицирано другаде - с
32%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 18,1%, производството на автомобили, ремаркета и
полуремаркета - със 17,5%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 15,2%. Съществено
намаление е регистрирано при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 5%, и при производството
на лекарствени вещества и продукти - с 4,4%.
Изменение на индекса на промишленото производство спрямо предходния месец (Сезонно изгладени)

Годишни изменения
На годишна база спад на промишленото производство НСИ отчита при производството и разпределението на електрическа
и топлоенергия и газ - с 9,9%, преработващата промишленост - с 5,7%, и добивната промишленост - с 3,1%.
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По-значително намаление в преработващата промишленост в сравнение с година по-рано се наблюдава при:
производството, некласифицирано другаде - с 32,2%, производството на тютюневи изделия - с 28%, производството на
машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 19,2%, производството на автомобили, ремаркета и
полуремаркета - с 16,3%.
Най-голямо увеличение е отчетено при: производството на изделия от други неметални минерални суровини - със 7,6%,
производството на електрически съоръжения - със 7,2%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 6,4%,
производството на превозни средства, без автомобили - с 4,7%.
Изменение на индекса на промишленото производство спрямо съответния месец на предходната година
(Календарно изгладени)

√ ЕС обмисля правни действия срещу Великобритания заради спорния законопроект
Блокът даде срок на премиера Борис Джонсън до края на месеца да се откаже от законопроекта за вътрешния пазар
Европейският съюз (ЕС) заплаши британския премиер Борис Джонсън с правни действия заради плановете му да се откаже
от част от споразумението за напускане на съюза от Великобритания. Блокът даде на британския премиер срок до края на
месеца да промени позицията, предава Bloomberg.
ЕС предупреди също, че британският план ще застраши усилията за подписване на обхватно търговско споразумение
между двете страни. Паундът разшири загубите си, като отписва 1,1% от стойността си спрямо долара.
„Нарушаването на условията на споразумението за оттегляне ще бъде в противоречие с международното право, ще
подкопае доверието и ще изложи на риск продължаващите преговори по бъдещите отношения“, съобщи Европейската
комисия в комюнике в четвъртък. „Споразумението за оттегляне съдържа редица механизми и правни средства за отговор
на нарушения на правни задължения, включени в текста, които ЕС няма да се поколебае да използва“, се допълва в
съобщението.
След извънредни разговори със заместник-председателя на Европейската комисия (ЕК) Марош Шефчович водещият
преговорите за Brexit от името на Великобритания Майкъл Гав заяви, че отхвърля искането на ЕС за отказ от законопроекта.
„Обясних на заместник-председателя Шефчович, че не можем и не трябва да го правим“, каза Гав, цитиран от Ройтерс.
Джонсън е подложен на критики от ЕС и в собствената си Консервативна партия, след като правителството му съобщи, че
е готово да наруши ангажиментите, които пое пред съюза за ирландската граница, когато напусна блока. Спорът засили
значително риска двете страни да не постигнат търговско споразумение до края на годината, което застрашава компаниите
с допълнителни разходи и нарушаване на дейността им, отбелязва Bloomberg.
ЕС съобщи, че ако Джонсън не се съобрази с исканията му, може да прибегне до финансови и други наказания.
Британският законопроект за вътрешния пазар ще позволи на министрите да престъпват части от споразумението за Brexit
от миналата година, за да гарантират, че компании в Северна Ирландия имат “безпрепятствен достъп“ до британския
вътрешен пазар, което може да създаде препятствия пред търговията с останалата част от остров Ирландия.
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Goldman Sachs съобщи, че очаква „вероятността за срив на преговорите с ЕС да нарасне рязко през идните седмици“, но
основният й сценарий остава „крехко“ споразумение за свободна търговия, което оттласква и двете страни от ръба на
пропастта.
Без търговско споразумение търговия за близо 1 трлн. долара между ЕС и Великобритания може да бъде обхваната от
несигурност в началото на 2021 г., което ще се прибави към икономическите последици от коронавирусната пандемия.
БНТ
√ Депутатите приеха членове на ЦИК да могат да се предлагат и от неправителствения сектор
Депутатите събраха кворум от първия път. Липсваха само народните избраници от БСП, техните места останаха празни в
пленарната зала. Още вчера от левицата предупредиха, че няма да влязат в залата, те не се регистрират от миналата
седмица.
От БСП казаха, че ще подкрепят протеста, така и направиха. Коментираха, че този парламент е изчерпан. От управляващата
коалиция пък заявиха, че трябва да се седне на диалог, но явно протестиращите не го искат.
Крум Зарков, БСП за България: Демонстрира се пълна липса на чуваемост, бих казал безочие, от страна на управляващото
мнозинство прямо справедливите искания на протеста, вместо да си подадат оставката, сипят обиди към всички, които са
се осмелили да им кажат, че така повече не може, затова ние се разграничаваме от тях и заставаме на страната, която ни
се струва правилна, а именно страната, която иска оставка.
Александър Сабанов, ВМРО: Виждате полицията днес е доста по-добре подготвена, има КПП-та, които се проверяват, които
проверяват хората дали не носят опасни вещества и предмети, мисля, че това ще доведе до известна степен до това да
откажем провокаторите да присъстват на тези протести. Винаги изходът от тази ситуация е сядане на масата и разговори,
предложенията които прави премиерът и правителството и управляващото мнозинство очевидно не се приемат от една
част от протестиращите и виждаме, че протестът не е толкова масов, колкото беше в началото, когато започна.
В пленарната зала днес приеха процедурни правила за избор на нов председател на Централната избирателна комисия.
Това се наложи след като бившият председател Стефка Стоева подаде оставка.
Кандидатите ще са ясни след пет дни. Те ще бъдат изслушвани от народните представители след проверка на агентурно
минало. Новото е, че вече ще могат да бъдат предлагани кандидати за председател и от неправителствени организации,
не само от депутати или парламентарни групи.
Поради изчерпване на дневния ред още около 11.00 ч. председателят на парламента Цвета Караянчева поиска утрешните
две точки за промяна в бюджета на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване да влязат днес, но от ДПС
казаха, че това са важни точки, а няма кворум. Беше направена поименна проверка и поради липса на кворум
парламентарното заседание беше прекратено.
√ Помпео ще посети Кипър за намаляване на напрежението с Турция
Държавният секретар на САЩ Майк Помпео заяви, че ще посети Кипър, за да търси мирно решение на засилващото се
напрежение в Източното Средиземноморие, като призова Турция да изтегли военните си сили.
Помпео ще проведе разговори в Кипър в събота след пътуване до Доха, където ще помогне за откриването на
дългоочаквани преговори между правителството на Афганистан и талибаните.
Висшият американски дипломат заяви, че пътуването му до Кипър ще допълни телефонните разговори на президента
Доналд Тръмп с турския му колега Реджеп Тайип Ердоган и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.
Спорът "трябва да бъде разрешен по начин, който е дипломатичен и мирен", каза Помпео пред репортери.
"Така че ще работя и по този проект, опитвайки се да се уверя, че разбирам рисковете, свързани с народа на Кипър", каза
той.
Помпео поздрави Германия за стремежа й да намали напрежението. Франция също беше активна по отношение на
конфликта между две държави – членки на НАТО като решително подкрепи Гърция и Кипър.
"Надяваме се, че ще има истински разговори и се надяваме военните сили, които са разположени в региона да бъдат
изтеглени", заяви Помпео.
Мениджър
√ Инж. Ангел Джоргов ще е новият зам.-кмет по строителството в Столична община
Инж. Ангел Джоргов ще е новият зам.-кмет на Столична община в направление "Обществено строителство". През април
тази година инж. Джоргов беше избран за член на Съвета на директорите на "Метрополитен" ЕАД. С доклад на кмета на
София Йорданка Фандъкова днес той ще бъде освободен от тази длъжност с решение на Столичен общински съвет и ще
може да поеме поста на зам.-кмет по строителството.
Инж. Джоргов е доктор по подземно строителство. От 2008 г. работи в общинското дружество "Метрополитен" ЕАД по
изграждането на различни участъци на столичното метро. От 2016 г. е зам.- началник управление "Инвестиционна
дейност" и зам. -ръководител на проекта за Трета линия на метрото.
Вчера кметът Фандъкова прие оставката на досегашния зам.-кмет по строителство инж. Цветан Божинов, който отговаряше
за изпълнението на ремонтите и големите инфраструктурни обекти в София. Той е посочил лични причини за напускането
на поста.
Междувременно, Столичният общински съвет реши да заседава он лайн до края на извънредната ситуация.
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√ Търговията през интернет у нас нараства с 22% през юли
Търговията на дребно чрез поръчки през интернет в България е нараснала с 22% през юли тази година в сравнение със
същия месец на миналата година, показват данни на НСИ. Покупките през глобалната мрежа, доставяни по пощата, са
единственият сектор на търговията на дребно, която постоянно отбелязва растеж по време на месеците на извънредни
мерки срещу коронавируса от март насам. Най-голямо повишение в сектора беше регистрирано през юни, когато
увеличението беше с 36% на годишна база. Преди това също имаше ръст – през март с 5%, през април с 12% и през май с
15% на годишна база.
Както вече „Мениджър Нюз“ съобщи България е единствената държава в ЕС, в която търговията на дребно все още не
бележи възстановяване. Спадът на оборотите в търговията през юли на годишна база е 18%, приблизително колкото беше
и за месец юни. В ЕС само шест други държави все още имат понижение в търговията за месец юли, при това в значително
по-ниски нива – вариращ от -4% в Португалия до -8% в Малта.
У нас най-голям спад има при търговията в неспециализирани магазини, предимно с хранителни стоки, напитки и
тютюневи изделия -24% на годишна база. След това се нареждат търговията с обувки и текстил (-23%) и търговията с горива
и масла (-21%).
√ Белгия въведе ограничения за пътуващите от Северозападна България
Федералната служба за външна дейност, външна търговия и сътрудничество за развитие на Белгия от вчера премести
Северозападния район (Видин, Враца, Лом, Монтана) на България от „зелена“ в „оранжева“ зона. Всички български
граждани, пристигащи в Белгия от тази зона подлежат на препоръчителна карантина и тест за COVID-19.
От МВнР припомнят, че, считано от 1 август, всички лица, пътуващи за Белгия, независимо от зонирането по държавите и
вида транспорт, следва да попълнят не по-късно от 48 ч. преди пристигането си формуляр Public Health Passenger Locator
Form, който следва да бъде изпратен по електронен път през сайта. Актуална информация за зоните може да бъде
намерена на следните линкове: https://diplomatie.belgium.be; http://www.info-coronavirus.be. Кодът на зоните се променя
периодично в зависимост от епидемиологичната обстановка и препоръчваме на гражданите да потърсят актуална
информация непосредствено преди предприемане на пътуване към Белгия.
При нужда от съдействие, българските граждани в Кралство Белгия могат да се обръщат към българското посолство в
Брюксел на следните телефонни номера: +32 2 374 47 88; +32 2 374 08 66, както и дежурен телефон за спешни случаи в
извънработно време: +32 473 981042. Запитвания може да се отправят и на имейл адреса на българското посолство в
Белгия: Embassy.Brussels@mfa.bg.
Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните
линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56 или на имейл: crisis@mfa.bg. Препоръчва
се на българските граждани, при пътувания в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката
"Пътувам за…” на следния адрес: https://mfa.bg/bg/embassyinfo.
√ Спад на европейските борси преди заседанието на ЕЦБ
Европейските акции се понижиха в ранната търговия в четвъртък, следвайки загубите в банковия сектор. Инвеститорите
очакват знак от днешното заседание на Европейската централна банка за нови мерки за стимулиране на икономиката на
фона на поскъпването на еврото, но не прогнозират промяна в лихвената политика на институцията, пише Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 0,58 пункта, или 0,16%, до 369,07 пункта, като Банковият индекс SX7P
се понижи с 0,98%. Немският бенчмарк DAX не последва негативната тенденция и напредна с 22,52 пункта, или 0,17%, до
13 259,73 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 34,22 пункта от стойността си, или 0,57%,
доситгайки ниво от 5 978,62 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи с 12,2 пункта, или 0,24%, до 5 030,78 пункта.
След решението на Федералния резерв на САЩ да позволи на инфлацията да се движи „умерено“ над целевото ниво от
2%, много инвеститори се питат дали ЕЦБ ще предприеме подобен ход. Тези очаквания се засилиха, след като главният
икономист на ЕЦБ Филип Лейн заяви, че скорошното поскъпване на еврото „има значение“.
„Последните развития в Еврозоната, и особено подобряването на икономическите данни, изключват възможността за
разширяване на програмата за количествени облекчения, но като се има предвид нарастването на случаите на заразени с
COVID-19 и липсата на напредък в преговорите за Брекзит, рисковете се натрупват“, коментира Хюсеин Сайед от FXTM
Днес ще се проведе извънредна среща на представители на ЕС и Великобритания, по време на която ще бъде обсъден
спорния британски законопроект, който частично отхвърля ангажиментите, поети в споразумението за Брекзит. От
Брюксел предупредиха, че ще предприемат правни мерки, ако тази среща не успее да убеди страните членки, че Лондон
ще спази поетите ангажименти.
Акциите на енергийният гигант BP поевтиняха с 0,55%, след като компанията обяви че навлиза на пазара за вятърна енергия
чрез партньорство с норвежката група Equinor. BP ще инвестира 1,1 млрд. долара в норвежката фирма, за да разработва
заедно с нея вече започнати проекти за добив на енергия от вятъра по крайбрежието на Ню Йорк и Масачузетс.
Книжата на френският производител на луксозни стоки LVMH поевтиняха с 0,65%, след като Tiffany заведе дело срещу
компанията заради решението и да се откаже от сделката за придобиване на американският бижутер на стойност на 16
млрд. долара.
Ръст на Уолстрийт
Американските борсови индекси завършиха търговската сесия в сряда с повишения, възстановявайки част от загубите,
които свалиха S&P 500 и Nasdaq от рекордните им върхове, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 439,58 пункта, или 1,6%, до 27 940,47 пункта. Широкообхватният показател
Standard & Poor’s 500 напредна с 67,12 пункта, или 2,01%, до 3 398,96 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества
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Nasdaq се повиши с 293,87 пункта, или 2,71%, до 11 141,56 пункта. Това беше най-доброто еднодневно представяне за S&P
500 от 5 юни и за Nadaq от 29 април.
Технологичният сектор на S&P 500 напредна с 3,4%, регистрирайки най-силното си представяне от 29 април. През
последната седмица секторът се смъкна с 8,4%.
„Беше време за отскок. Имахме три дни на прилични разпродажби, като обикновено при тези ситуации инвеститорите
малко надскачат границата. Искам обаче да видя дали този отскок ще се задържи и дали под него се крие рали“, коментира
Кристиан Фромхерц, главен изпълнителен директор на Tribeca Trade Group.
Акциите на Tesla, които във вторник отчетоха най-големия си срив в историята (21%), завършиха сесията в сряда с ръст от
10,92%. Книжата на Apple, които също станаха обект на разпродажби през последните дни, скочиха с 3,99%. Тези две
компании, заедно с Microsoft, Amazon, Alphabet и Facebook изгубиха общо 1 тлрн. долара пазарна стойност през
последните три дни. Всички те обаче регистрираха ръст в сряда, като акциите на Microsoft, Amazon, Alphabet и Facebook
поскъпнаха съответно с 4,26%, 3,77%, 1,55% и 0,94%.
Печалбите на водещите американски индекси бяха ограничени в края на сесията, след като „Уолстрийт джърнъл“ съобщи,
че ByteDance и правителството на САЩ обсъждат начини да се избегне продажбата на американските операции на TikTok.
Разнопосочна търговия в Азия
Основните индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион смесени резултати в четвъртък в очакване на заседанеито
на ЕЦБ, пише Маркетоуч.
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 202,93 пункта, или 0,88%, до 23 235,47 пункта.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 19,8 пункта, или 0,61%, до 3 234,82 пункта, а помалкият измерител Shenzhen Composite се понижи с 46,53 пункта, или 2,14%, до 2 129,25 пункта. Хонконгският показател
Hang Seng изтри 155,39 пункта от стойността си, или 0,64%, завършвайки сесията при ниво от 24 313,54 пункта.
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 20,67 пункта, или 0,87%, до 2 396,47 пункта, докато в Австралия ASX 200 записа
ръст от 29,9 пункта, или 0,51%, до 5 908,5 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете
спад от 5,75 пункта, или 1,32%, до 429,32 пункта. BGBX40 се понижи с 0,33 пункта, или 0,34%, до 96,30 пункта. BGTR30 изтри
1,74 пункта от стойността си, или 0,36%, достигайки ниво от 479,11 пункта. BGREIT се понижи с 1,47 пункта, или 1,10%, до
131,93 пункта.
Cross.bg
√ Ню Йорк почита 11 септември
С нарастващата престъпност, затворените магазини, празните апартаменти, които стават все повече като бездомниците по
тротоарите, днес Ню Йорк ще отбележи 19-та годишнина от нападенията на 11 септември 2001 г. – в разгара на пандемията
от коронавируса и ожесточената битка за новия стопанин на Белия дом.
Градът ще проведе своята годишна церемония в памет на близо 3000 души, загинали в най-кървавата терористична атака
в историята на САЩ, прекъсната от минута мълчание в точните моменти, когато джихадистите на „Ал-Кайда” разбиха два
отвлечени самолета в кулите на Световния търговски център.
Вместо да прочетат поименно мъртвите, тази година семействата на жертвите са се записали. Но те все пак ще присъстват
на мемориала “Ground Zero”.
Музеят на жертвите на атаките ще бъде отворен за първи път, откакто новият коронавирус нахлу в града през март.
Почти две десетилетия след нападенията, 11 септември остава синоним на героизма и устойчивостта на Ню Йорк и
гражданите му.
Градските лидери подчертаваха това през последните месеци, тъй като степента на заразяване с коронавируса, който уби
23 000 души тук, ранният епицентър на болестта в САЩ, беше намалена до под един процент.
Губернаторът на щата Ню Йорк Андрю Куомо напомни на жителите на Ню Йорк, че тяхната устойчивост вероятно ще бъде
подложена отново на изпитание от социалните и икономически „последици“ от пандемията.
Кметът на Манхатън Гейл Брюър призна, че островът, известен със своята шумотевица и енергия, сега е изправен пред
редица проблеми.
Някои от тях произтичат директно от пандемията на коронавируса: почти всички служители в офиси – т. нар. „бели якички”
– банкери, търговци и служители в застраховането, работят от домовете си от март насам.
Това изпразни бизнес центровете на Манхатън, оставяйки хиляди малки магазини и ресторанти без клиенти.
Борис Тулчински, 26-годишен софтуерен инженер, казва, че е напуснал Манхатън и очаква да продължи да работи от
вкъщи в съседния Ню Джърси до юли 2021 г.
Ако повече от 60 милиона туристи, които посещават Ню Йорк всяка година, тази година ги няма, то логично е и жителите
на Ню Йорк да бягат от града с хиляди.
Най-малко 35 000 души са се изселили от Манхатън, съдейки по исканията за гласуване по пощата за президентските
избори през ноември, каза Брюър.
Много фирми вече са затворени: между 2017 и 2020 г. броят на свободните търговски площи се е удвоил почти със 78%
каза тя.
Бездомните хора вече са много по-видими заради затварянето на множество приюти по здравословни причини и
прехвърлянето на почти 13 000 техни клиенти в празните хостели и малки хотели в Манхатън.
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Увеличението на убийствата и стрелбите – съответно с 47% и 166% през август 2020 в сравнение с предходната година – е
един от най-поразителните аспекти на кризата, засегнала града.
Дори да е все още далеч под ендемичните нива на престъпност, които измъчваха Ню Йорк през 70-те и 80-те години,
Голямата ябълка, който се гордееше, че е един от най-безопасните градове в света, сега се върна към нивата на
престъпност от 2012 г., написа „Ню Йорк Таймс”.
“Не мога да ви кажа колко телефонни обаждания получавам от хора, особено в Манхатън, които буквално се притесняват
от деградацията на града ни”, каза Куомо във вторник.
Въпреки че градът показва признаци на съживяване – които включват музеи, отворени от края на август, и ресторанти,
които посрещат вечер клиенти и на закрито през септември – пълното му възстановяване може да отнеме до три години,
каза Брюър, позовавайки се на прогнозите на брокерите.
Роденият в Ню Йорк Тръмп, който се прочу с бизнеса си с недвижими имоти тук, настоява, че нарастването на
престъпността в бастиона на Демократическата партия се дължи на некомпетентността на лидерите му. Преди дни той за
пореден път обвини кмета и губернатора, че “унищожават” града.
Властите в Ню Йорк на свой ред оспориха отказа на Тръмп да освободи милиарди от спешните федерални фондове, за да
помогне на града през най-тежката криза в новата му история – по страшна и от събитията от 11 септември 2001.
“Тръмп активно се опитва да убие Ню Йорк. Това е лично. Мисля, че е психологическо”, каза Куомо. “Той се опитва да убие
Ню Йорк”.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Разбраха ли се родителите и просветното министерство за новата учебна година? Основателни ли са
страховете и готови ли са училищата в условията на пандемия? Зам.- образователният министър Таня
Михайлова;
Какви са изискванията на РЗИ към училищата?;
Имунитет и вируси - съвети към родителите в началото на есента. Време ли е за противогрипни ваксини?
Д-р Благомир Здравков;
Въпросите от протеста и отговорите на управляващите. Докъде стига диалогът? Татяна Буруджиева и Анна
Кръстева;
Дискусията за България в европарламента;
Нови фишинг измами. Как де се пазим в интернет - съветите на Любомир Тулев;
Нова телевизия, „Здравей България"
След като беше изписан от интензивното отделение - министър Красен Кралев разказва за сблъсъка с
вируса;
От киното към реалността. Владо Пенев пребори коронавируса първо на лента, а след това и в живота. Ще
ви срещнем и с него;
Санитари пренасят болни хора в мушами. Защо се случва това?;
ГЕРБ равно на БСП - инфарктно изравняване на двете партии. Кой държи ключа за следващия кабинет и
премиер? Евелина Славкова от „Тренд" с последното социологическо изследване;
Протестът и властта - Мира Баджева и Харалан Александров;
Наистина ли коронавирусът се захваща по-трудно за дробовете на пушачите? Коментар на проф. Борислав
Георгиев;
All Inclusive. Ненчо Балабанов и Йоанна Начева за още една щура семейна ваканция;
#КосмическаПоща. Картички на български ученици ще полетят с ракета на Джеф Безос;
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Баналната настинка пази от корона и грип;
в. Труд - Абсурдни мерки срещу Соvid-19 в училище;
в. Телеграф - COVID наду със стотачка частните занимални;
в. Монитор - Децата с електронна лавка в училище;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - За кого са европарите - за България или за Борисов? И защо Йончева и леви в Брюксел искат да ги спрат;
в. 24 часа - ДПС показа мускули - първо осигури кворума в парламента, после го разтури;
в. Труд - Втори умрял от СОVID-19 възкръсна;
в. Труд - При инвестиции в индустриален парк бизнесът иска данъчни облекчения;
в. Телеграф - Брюксел: Не може да имате два мониторинга;
в. Телеграф - МВР разкри: Kървава война готвена на площада;
в. Монитор - МВР разкри: Кървавата война готвена на площада;
в. Монитор - С онлайн карта учим чужди инвеститори за БГ индустрията;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Д-р Явор Пукалски, детски травматолог в "Пирогов", член на лигата "Лекарите, на които вярваме":
Тийнейджърите могат да се върнат в училище, но мерките няма да помогнат при малките деца, а маските за тях са
забранени;
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в. Труд - Бившият земеделски министър Мирослав Найденов пред "Труд": Проблемът не е с виртуалните овце, а с
немаркираните агнета;
в. Телеграф - Математикът от БАН проф. Николай Витанов: Ще надхвърлим 21 000 заразени в края на месеца;
в. Монитор - Доц. Стойчо Стойчев, политолог: Улицата вече изчерпва възможностите си да оказва натиск;
Водещи анализи
в. Сега - Защо на никого вече не му се живее в държавата на ГЕРБ?
в. Сега - Училищните неволи продължават с маски, храна и спорт;
в. Сега - Площадите вярват в г-жа Оставка;
в. 24 часа - Хората заделят за черни дни. Колко тежка ще е кризата?
в. Труд - Проектът 1619 или как се пренаписва историята;
в. Телеграф - ШАНС ЗА КУПУВАЧА, НО И ЗА ИЗМАМНИКА;
в. Монитор - Дигитализацията на лавките в полза на родителите;
√ Предстоящи събития в страната на 11 септември
София.
От 09.00 часа ще се проведе пленарно заседание на Народното събрание.
От 9.00 часа чрез платформата Google Meet ще се състои кръгла маса на тема „Политиката на ЕС за
развитието на иновациите в програмен период 2021-2027 г. и мястото на България в този процес“ с
участието на българския еврокомисар Мария Габриел.
От 10.30 часа в Гранд хотел София ще се проведе брифинг на тема „Предизвикателствата пред
потребители и търговци на туристически услуги“.
От 13.00 часа в зала „Европа“ на Конгресен център „Глобус“ ще се проведе форум на тема „Социален
диалог, колективно трудово договаряне и добри практики в системата на ВиК“.
***
Благоевград
От 09.30 часа в зала „22-ри септември“ ще се проведе заседание на Общинския съвет.
***
Варна
От 12.00 часа в Териториалната организация на научно-технически съюзи ще се проведе
пресконференция на тема „Югозападната част на Античния Одесос – първи резултати от
археологическите проучвания (градоустройствени и музеографски решения)“.
***
Видин
От 16.00 часа в Държавния архив ще бъде открита изложбата „Памет за Видински митрополит Дометиан
(11 ноември 1932 – 18 септември 2017 г.)“.
***
Ловеч
От 18.00 часа на откритата сцена в двора на казармата с концерт на Общинския духов оркестър ще бъде
открит Есенният панаир в града.
***
Плевен
От 10.00 часа в Медицинския университет ще се състои Тържествена промоция на чуждестранните
лекари от Випуск 2020.
***
Смолян
От 18.00 часа в Клуба на културните дейци ще бъде представена новата книга на създателя на Чиловите
дни д-р Тотко Найденов.
***
Търговище
От 10.30 часа в парк „Борово око“ ще се проведе откриване на изложба и информационен щанд в
рамките на инициативата „Дни на Европа 2020“.
***
Шумен
От 10.30 часа пред сградата на РДПБЗН – Шумен ще се проведе брифинг по повод предстоящото
провеждане на инициативата „Седмица на пожарната безопасност”.
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.
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