Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
НОВА ТВ
√ Тристранката с нови мерки срещу кризата
Правителството предлага прага на бедност да се вдигне на 369 лева. Това съобщи социалният министър Деница Сачева по
време на заседанието на националния съвет за тристранно сътрудничество. От размера на този праг зависи по колко ще
получават хората с трайни увреждания. Предложеният праг на увеличение на линията на бедността е точно 6 лева. Именно
от нея се изчислява финансовата подкрепа, която получават хората с увреждания над 50%
Сумата, която се дава като праг на бедност служи като основа, за да се изчисли финансовата помощ за хората с трайни
увреждания. У нас те са около 650 хиляди, уточниха пред NOVA от социалното министерство. А самата Сачева вече ще има
повече правомощия и ще може и еднолично да посочва колко да е този праг.
"По отношение на методиката за определяне на линията на бедност – това предложение, което сме направили, се отнася
до това да можем да направим механизма адекватен по отношение на резки макроикономически движения. Приели сме
предложенията на синдикатите за промяна. Тоест, социалният министър да може да определя линията на бедност, когато
има отрицателен БВП, също и да може да направи промяна, когато има по-благоприятни условия – когато има ръст. В това
отношение смятам, че това което правим, е да направим така, че линията на бедност да бъде адекватна на реалните
социално-икономически условия за следващата година", обясни тя.
Увеличението на финансовата подкрепа реално ще е с около 2 процента. За Борис Симеонов, който е с ампутиран крак и
90 процента ТЕЛК например, това означава, че към сегашните 90 лева, догодина той ще получава с 2 лева и 25 стотинки
повече:
Сачева подчерта, че за хората с увреждания няма подоходен критерии - тоест всички ще бъдат подкрепени. Тя обърна
внимание, че министърът на социалната политика няма еднолично да определя линията на бедност. Това ще става след
консултации на Националния съвет за тристранно сътрудничество, както и след гласуване.
По-високата линия на бедност ще засегне над 600 хиляди българи, които ще получават малко по-голяма месечна
финансова подкрепа. Обмисля се да се дадат и повече правомощия на НОИ, които да имат право да връщат за
преразглеждане сгрешени решения, но и да изискват още документация, ако такава липсва, или е непълна.
Темата за злоупотребите с ТЕЛК пък беше определена от синдикатите като преекспонирана, тъй като по думите им –
злоупотреби нямало.
Без мярката 60/40 безработицата у нас е щяла да надхвърли 14 процента, заяви още социалният министър. На фона на
това по време на срещата на социалните партньори, работодатели поискаха екшън план за развитие на заетостта наесен.
„Отчитайки положителни страни, в сравнение с предната криза през 2009 година, имаме два пъти по-малко загубени
работни места. В сравнение с другите антикризисни мерки, тази стартира най-бързо и имаше най-добър ефект като
покритие. Сравнявайки се с другите европейски страни констатираме, че можеше да бъдем много по-добре. Нещо, за
което предупредихме”, заяви Васил Велев.
Той обърна внимание, че за трето календарно тримесичие – от 1 юли до 30 септември, мярката за подкрепа на заетостта
и доходите на работещите хора е коренно различна. Велев призова компаниите, които имат спад на доходите с повече от
20%, да се възползват от тази мярка.
„Като цяло смятаме, че сме успели да подкрепим не само заетостта, но и доходът. Данните на НСИ го потвърждават.
Средната работна заплата продължава да расте, независимо от стагнацията и от намаляването на заетите лица", каза
президентът на КНСБ Пламен Димитров.
След наше запитване, от Националния осигурителен институт заявиха, че за първите 6 месеца на годината броят на
обжалваните решения пред ТЕЛК, НЕЛК и Административния съд са 818.
В. Труд
√ Искат мярката 60/40 да се удължи
Може да има нови правила
Мярката 60/40 да се удължи и след 10 септември, категорично поискаха работодателските организации и синдикатите
след заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което беше обсъден ефектът от мярката. До края
на месеца трябва да са ясни новите изисквания по нея, призова председателят на АИКБ Васил Велев.
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Той, както и лидерът на КНСБ Пламен Димитров, поискаха да се изготви антикризисен закон, в който да се запишат всички
мерки, които ще важат не само сега при пандемията от коронавируса, а и при други такива ситуации. Според Велев в
сравнение с другите антикризисни мерки, мярката за запазване на заетостта стартира най-бързо и имаше най-добър ефект
като покритие. Той обърна внимание, че от 1 юли до 30 септември мярката е коренно различна и призова компаниите,
които имат спад на доходите с повече от 20%, да се възползват от нея.
Синдикати, работодатели, Министерството на здравеопазването се обявиха против предложението на „Обединени
патриоти” ТЕЛК-решенията да се обжалват от НОИ пред административните съдилища, както и осигурителния институт да
изисква допълнителни прегледи и изследвания при съмнения за злоупотреби.
Идеята се подкрепя само от Министерството на труда и социалната политика.
Ваня Григорова от КТ „Подкрепа” и Димитър Бранков от БСК обявиха, че обжалванията пред съда, а не пред Националната
експертна лекарска комисия (НЕЛК), ще натовари допълнително съдилищата без гаранция, че повторните прегледи ще са
обективни.
БНР
√ Мярката 60 на 40 ще продължи и след 1-ви октомври, но при променени условия
Мярката 60 на 40 ще продължи да действа и след 1-ви октомври, но при променени условия.
Това декларира социалният министър пред бизнеса и синдикатите.
Васил Велев от АИКБ поиска държавата да приеме законодателство, което да действа по време на извънредни ситуации,
каквато е и сегашната заради Covid-19.
"Както казва Уорън Бъфет като се дръпне вълната, се вижда кой е плувал без гащи. Да не се окаже, че пак сме без гащи и
трябва в последния момент да правим на коляно антикризисни мерки за подкрепа на заетостта".
News.bg
√ Мярката 60/40 остава и след 1 октомври, но при други условия
Мярката 60/40 ще продължи да действа и след 1 октомври, но при променени условия. Това заяви социалният министър
Деница Сачева по време на днешната среща на Националния съвет за тристранно сътрудничество, съобщава БНР.
Васил Велев от АИКБ настоя държавата да приеме законодателство, което да действа по време на извънредни ситуации,
каквато е и настоящата заради коронавируса.
"Както казва Уорън Бъфет, като се дръпне вълната, се вижда кой е плувал без гащи. Да не се окаже, че пак сме без гащи и
трябва в последния момент да правим на коляно антикризисни мерки за подкрепа на заетостта", заяви той.
В. Монитор
√ Работодатели и синдикати искат цялостна реформа на ТЕЛК
Реформа на системата за инвалидност, а не само повече правомощия на Националния осигурителен институт да изпраща
на повторен преглед при съмнения. За това настояха работодатели и синдикати на заседанието на Националния съвет за
тристранно сътрудничество.
Социалните партньори разгледаха предложението за промени в Кодекса за социално осигуряване, които
предвиждат решенията на ТЕЛК да се обжалват от НОИ. Освен това се дава възможност НОИ да праща хора с увреждания
на допълнителни прегледи.
Единствено социалното министерство обаче подкрепи тези идеи, докато Министерството на здравеопазването и НОИ са с
отрицателни становища.
Според социалния министър Деница Сачева предложените промени решенията на ТЕЛК да се обжалват пред
административния съд и лицата да се насочват на повторен преглед, ще доведе до по-обективна оценка.
От своя страна председателят на АИКБ Васил Велев напомни, че от години работодателите сигнализират за злоупотреби.
Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" напомни, че преди година и половина е имало реформа, която е орязала процентите на
хората с увреждания. Тя цитира анализ на НОИ за инвалидните пенсии между 2010 г. и 2016 г. За периода са издадени
около 1 млн. решения, като голяма част от тях са повторни. 1,08% от тях са обжалвани, а едва 0,26% от всички решения са
оставили хората без пенсии. По нейни думи реформи са необходими, но не и за сметка на правата на хората.
От КНСБ изразиха мнение, че НОИ трябва да има повече правомощия и контролни функции. Ася Гонева обясни, че от КНСБ
са се въздържали да подкрепят текстовете заради липсата на няма механизъм, по който НОИ да иска повторна оценка.
Investor.bg
√ С 6 лв. по-висок праг на бедност през 2021 г. поиска държавата
Социалният министър ще може да предлага размера на линията на бедност
Държавата предлага прагът на бедност у нас през 2021 г. да е 369 лв., като ръстът е с 6 лева спрямо тази година.
Министърът на труда и социалната политика ще има право да предлага размер на линията на бедност при отрицателен
брутен вътрешен продукт и при особени обстоятелства, в каквито е страната ни в условията на Covid-кризата, както и при
по-благоприятни условия, когато има ръст. Това стана ясно по време на днешното обсъждане в Националния съвет за
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тристранно сътрудничество за промяна в методиката на определяне на линията на бедността и размера ѝ за следващата
година.
Размерът й трябва да е съобразен с възможностите на бюджета, но и да не е по-нисък от размера от предходната година.
Социалният министър Деница Сачева уточни, че няма да определя еднолично размера на линията на бедност, а
предложението ще минава през обществено обсъждане и консултации в рамките на Тристранния съвет.
По данни на Евростат през 2019 г. с доходи под прага са били над 1,3 млн. души от българите, или 18,6 на сто от
населението, съобщи Сачева след заседанието на съвета днес.
Относно новата методика за определяне на линията тя обясни, че е във връзка с намерението механизмът да стане
адекватен на резки макроикономически движения.
„С размера на линията на бедност е обвързана финансовата подкрепа за хората с увреждания. За най-уязвимите групи,
които имат нужда от социална подкрепа, също ще бъдат осигурени допълнителни средства от системите за социално
подпомагане“, каза Сачева.
Министърът на труда коментира и дискутирания анализ на резултатите от прилагането на мярката 60/40 за запазване на
работните места. Сачева призна, че мярката има нужда от допълнително усъвършенстване, но по думите й поставените
цели на схемата към края на юни са изпълнени. Досега общо 185,5 млн. лева са изплатени за 172 хиляди наети лица, като
най-много средства са отишли за запазване на заетостта в преработващата промишленост и търговията.
Що се отнася до други ефекти от мярката, Сачева посочи, че се отчита намаляване на дела на работещите без трудов
договор. Мярката значително допринесе за запазване на заетостта, посочи тя и още веднъж подчерта, че към момента
безработицата е около 7,7%, а без мярката би била 14 на сто.
Социалното министерство е отчело обаче друга негативна тенденция - ниските осигурителни доходи на работещите.
Министърът обърна внимание, че ниските осигурителни прагове са риск за доходите и пенсиите на осигурените лица и за
пенсионната система в бъдеще.
От 1 октомври ще бъдат предложени редакции по бъдещото функциниране на мярката. По втория дизайн до момента са
изплатени 72 млн. лева.
От КТ „Подкрепа“ поставиха под съмнение отчетените резултати за запазване на заетостта по мярката 60/40 и обявиха, че
до дни ще представят собствен анализ за ефекта от мярката.
В сравнение с предната криза през 2009 г. имаме два пъти по-малко загубени работни места, заяви председателят на
Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
Той обаче разкритикува антикризисните мерки като цяло. Сравнявайки се с другите европейски страни, констатираме, че
можеше да бъдем много по-добре, каза председателят на АИКБ.
ТВ Европа
√ Мярката 60/40 е запазила 172 хил. работни места, бизнесът иска антикризисно законодателство
Да се създаде антикризисно законодателство, за да може държавата да има готовност за подкрепа на заетостта при
извънредни ситуации, настояха от бизнеса по време на тристранния съвет. Работодатели и синдикати смятат, че мярката
60/40, която беше създадена заради кризата с коронавируса, е успяла да запази 172 хиляди работни места. Тази подкрепа
ще остане и след 1 октомври.
Мярката за подкрепа на заетостта 60/40 ще продължи да действа и след 1 октомври, но с променени условия, стана ясно
по време на Националният съвет за тристранно сътрудничество. На заседанието бизнесът поиска държавата да създаде и
постоянно антикризисно законовадетество.
Васил Велев, председател на АИКБ „Така че при следващи кризи, които безспорно ще има в света и в България, да не се
окаже, че като се дръпне вълната, сме плували без гащи…“
В сравнение с предишната икономическа криза от 2009 година, България има два пъти по-малко загубени работни места,
благодарение на мярката 60/40, отчетоха синдикати и работодатели. Заради ограниченията, въведени в началото на
пандемията работата си са изгубили 80 000 души, но запазени два пъти повече работни места.
Тристранката отхвърли предложенията от „Обединени патриоти“ за промени в Кодекса за социално осигуряване, които
целят затягане на контрола при издаванаето на ТЕЛК-решения.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНР
√ Новорегистрираните безработни отново са повече от постъпилите на работа
Новорегистрираните безработни в цялата страна са повече от постъпилите на работа чрез бюрата по труда - това сочат
данните на Националния статистически институт за периода 7-13 септември от специализираното ежеседмично
наблюдение на пазара на труда заради Covid-19.
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От старта на наблюдението на трети февруари до момента новите безработни са малко над 270 000 души, а устроените на
работа - 170 500.
Данните сочат, че новорегистрираните в бюрата по труда безработни в страната за периода 7-13 септември са 5492, а
започналите работа едва 4776 души. Тенденцията за превес на хората без препитание над започналите работа от
регистрираните в бюрата по труда се задържа вече четвърта седмица.
Тенденцията е ясно изразена в области като Бургас, Кърджали, Сливен и Шумен. Социални експерти отдавна изразяват
опасения за нов бум на безработицата през септември след края на сезонната заетост в туризма и селското стопанство.
√ Домбровскис: Дигиталният данък на ЕС е необходим за финансиране на социални програми
Изпълнителният вицепрезидент на Европейския съюз Валдис Домбровскис заяви в понеделник, че обмисляният общ
цифров данък е необходим за финансиране на бъдещи социални програми в ЕС.
"Трябва да се заемем с цифровото данъчно облагане и трябва да го направим за предпочитане в международен план, тъй
като цифровата икономика вече е доста глобализирана", посочи Домбровскис чрез негово онлайн включване на
австрийския икономически форум Alpbach.
Предложеният през май дългосрочен бюджет на ЕС в размер на 1,1 трилиона евро съдържа разпоредби, които биха могли
да доведат до въвеждането на цифров данък за периода 2021 до 2027 година. С оглед на това германският финансов
министър Олаф Шолц обяви в края на август, че международното споразумение за цифров данък предстои да бъде
представено тази есен.
Междувременно Домровскис се изказ и на семинар на BusinessEurope, където посочи, че сключването през миналия месец
"мини сделка“ със САЩ за премахване на митата на ЕС за американски омари, е малко вероятно да бъде последвана бързо
от подобни други търговски споразумения, имайки предвид трансатлантическите различия в селското стопанство.
Валдис Домбровскис, който поеме и поста на еврокомисар по търговията, каза, че тази сделка, представляваща първото
намаление на мита от този тип от повече от две десетилетия насам, е малка в икономическо отношение, но голяма в
политически план.
Той обаче предупреди да не се очакват по-нататъшни такива "мини споразумения", отчасти поради различията във
възгледите дали да се включи селското стопанство като част от търговските преговори между ЕС и САЩ.
"В момента не предстоят нови "мини-сделки“. Бяхме много ясни, че нашият мандат обхваща само промишлени стоки,
докато САЩ искат да включат в бъдещото търговско споразумение и селското стопанство", посочи Домровскис.
Агенция Ройтерс напомня, че рибните продукти се считат за индустриални, а не за селскостопански стоки.
Домбровскис обаче заяви, че се надява сделката да послужи като „трамплин за по-големи неща“.
Еврокомисарят също така каза, че Европейският съюз желае по-специално да разреши дългогодишния спор относно
субсидиите за самолетостроителните компании.
САЩ вече получили разрешение от Световната търговска организация (СТО) да наложат мита за 7,5 млрд. евро върху стоки
от ЕС с оглед на европейските субсидии, предоставени на производителя на самолети "Еърбъс" (Airbus).
Очаква се обаче ЕС да научи в рамките на следващите седмици от СТО нивото на ответни тарифи, които може да наложи
върху американски стоки с оглед на субсидиите на САЩ за "Боинг" (Boeing).
"Вместо да налагаме мита, аз бих желал да намерим съвместни решения", посочи Домбровскис, добавяйки, че вече е
разговарял с търговския представител на САЩ Робърт Лайтхайзер.
√ Близо 25% по-ниски добиви от слънчоглед и царевица тази година
Близо 25% по-ниски добиви от слънчоглед и царевица очакват тази година от Министерството на земеделието.
Вече е предвидено допълнително подпомагане по схемата за „Директни плащания“, обяви министърът на земеделието
Десислава Танева.
"България изпраща една от най-тежките стопански години в своята история. Отчита се спад на добивите при пшеницата,
която достига 4,6 милиона тона. По-ниски добиви се очакват и от пролетните култури. Най-тежка е картината в източна
България, където сушата заплашва сеитбата на рапица. Метеорологичните прогнози, с които разполагаме, не предвиждат
дъждове до месец ноември", заяви Десислава Танева.
В отговор на създалата се ситуация Министерството е увеличило бюджета на пакета директни плащания със 70 000 000
евро за настоящата година:
"70 000 000 евро от бюджета 2021 ПРСР взехме решение да ги прехвърлим към директни плащания 20:20, които плащания
ще започнат след 16 октомври".
Близо 30 000 земеделски стопани към момента са подали заявления за кандидатстване по мярката за подпомагане Ковид1, обяви Десислава Танева.
√ Двуцифрен спад на българския внос и износ през юли
Българският общ износ и внос на стоки към и от Европейския съюз и трети страни се понижава силно за пореден месец
през август, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), които потвърждават
продължаващото негативно въздействие на коронавирусната пандемия върху международната търговия на нашата
държава.
През юли общият български износ намалява спрямо година по-рано с 10,7% до 4,7852 млрд. лева, докато общият внос в
нашата страна се понижава с 15,9% до 5,0167 млрд. лева. Общото външнотърговско салдо през юли е отрицателно и в
размер на 231,5 млн. лева спрямо дефицит за 610 млн. лева през юли 2019-а година.
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За първите седем месеца на настоящата година общият износ на България намалява със 7,5% до 31,1113 млрд. лева спрямо
същия период на 2019 г., докато вносът в нашата страна също се свива с 12,8% до 33,2495 млрд. лева, а общото
външнотърговско салдо между януари и юли е на дефицит от 2,1382 млрд. лева спрямо дефицит за 4,5076 млрд. лева
година по-рано.
Износът на стоки от България в посока страните от ЕС се свива през юли с 6,5% спрямо година по-рано до 3,2743 млрд. лева
(след спад с 15,6% през юни), а към трети страни се понижава с 18,7% до 1,5109 лева (след спад с 15,6% през април), докато
вносът от Европейския съюз се понижава с 15,1% до 3,1203 млрд. лева (след спад със 7,5% през юни), а от трети страни
намалява със 17,3% до 1,8964 млрд. лева (след понижение с 6,5% месец по-рано).
За първите седем месеца на годината износът в посока ЕС се понижава с 6,5% до 20,4449 млрд. лева спрямо същия период
на 2019 г., а към трети страни - с 9,4% до 10,6664 млрд. лева. В същото време вносът в България през периода януари - юли
от ЕС спада с 12,5% до 20,3935 млрд. лева, а от трети страни се свива с 13,3% до 12,856 млрд. лева.
Днешните предварителни данни на НСИ показват, че пандемията от коронавирус продължава да се отразяват негативно
на българския внос и износ и през юли въпреки разхлабването на пандемичните ограничителни мерки както в нашата
страна, така и в ЕС и останалия свят.

Investor.bg
√ Окончателно: Новата детска болница ще е в нова сграда, старата ще се събори
В рамките на подписания договор, без промени в сроковете и бюджета, ще бъде изградена нова модерна педиатрия,
увери здравният министър
Окончатленото решение е, че бъдещата национална детска болница ще е в нова сграда, а старата ще се събори. Това заяви
министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов по време на състоялото се днес Обществено обсъждане за
изграждането на национална детска болница.
Старата сграда в карето на Медицинска академия, чиято конструкция се предвиждаше да бъде реконструирана за нуждите
на детска болница, ще бъде разрушена, а на нейно място ще бъде изградена изцяло нова Национална многопрофилна
детска болница. Това ще стане в рамките на сключения договор с Консорциум ДЗЗД „Детско здраве“, без да бъдат
променяни сроковете и бюджета, заложени в договора, посочват от пресцентъра на здравното министерство.
Сроковете, заложени в този договор, които са 42 месеца и няма да се удължават, каза здравният министър.
„Имам уверението на изпълнителя, че разрушаването на съществуващата конструкция ще бъде изпълнено в срок от
приблизително шест месеца, което няма да повлияе на крайния срок за реализиране на проекта. Сградата ще бъде
съборена по най-безопасния начин, така че да не бъдат нанесени щети на съседните лечебни заведения, а живущите в
района да не търпят вреди“, заяви министърът.
„Не искам българските деца да се лекуват в чужбина – имаме апаратура, имаме специалисти, но нямаме всичко това на
едно място. Наша обща отговорност е да създадем такава детска болница, в която децата на България да получават
качествена, навременна и комплексна медицинска грижа“, каза в рамките на изказването си проф. Ангелов.
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Изпълнителният директор на „Главболгарстрой“ Мая Пенчева каза, че независимо дали ще трябва да се събори сградата
или не, това няма да промени договорената вече цена, която е на стойност 77 млн. лв. без ДДС.
Работата по изграждането на педиатрията ще се следи от Обществен съвет, който ще дава становища за проектирането,
строителството и медицинските нужди.
Припомняме, че първоначалната идея на властта беше бъдещата детска болница да се строи върху изоставеното от 40
години скеле на Александровска болница. Наскоро, под натиска на протести, кабинетът реши старата и недостроена сграда
за бъдещата Националната детска болница да бъде съборена и да бъде построена нова, специално проектирана.
√ Дефицитът във външната търговия се сви над два пъти за седем месеца
От януари до юли износът на България е за 31 млрд. лв. и се понижава със 7,5% на годишна база, отчете НСИ
Дефицитът във външната търговия на България през първите седем месеца на 2020 година възлиза на 2,138 млрд. лева,
показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). За сравнение, в периода от януари до юли
2019 година външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) беше на минус 4,507 млрд. лева. Това е намаление над два
пъти.
Само през юли 2020 г. общото външнотърговско салдо също е отрицателно и е на стойност 231,5 млн. лева, което е
годишно намаление с близо 38%.

За седем месеца изнесените български стоки са на стойност 31,111 млрд. лева, което е със 7,5% по-малко в сравнение със
същия период на миналата година. През юли общият износ на стоки възлиза на 4,785 млрд. лв. и за една година намалява
с 10,7%.
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Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки от България през 2019 - 2020 г. (спрямо същия месец на
предходната година)

От януари до юли внесените стоки са за 33,249 млрд. лева (по цени CIF), или с 12,8% по-малко спрямо същия период на
2019 г.
През юли импортът намалява с 15,9% на годишна база и възлиза на 5,016 млрд. лева.
Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки в България през 2019 - 2020 г. (спрямо същия месец на
предходната година)

Търговия с трети страни
За седемте месеца на тази година износът на български стоки за трети страни намалява с 9,4% за една година и е на
стойност 10,666 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединеното кралство, САЩ,
Сърбия, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 54% от износа за трети страни.
Само в рамките на юли 2020 г. експортът спада с 18,7% на годишна база и е в размер на 1,510 млрд. лева.
В НСИ отчитат, че при износа на стоки от България за трети страни най-голям ръст в сравнение със същия период на 2019
г. е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (48,5%) и „Храни и живи
животни“ (30%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (54,1%).
Вносът от януари до юли намалява с 13,3% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 12,856 млрд. лева (по
цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.
Само през юли импортът спада със 17,3% спрямо същия месец на миналата година и е в размер на 1,896 млрд. лeвa.
При вноса на стоки от страните извън ЕС през периода януари - юли 2020 г. най-голямо увеличение за година има в
секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (60,7%) и „Мазнини, масла и
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восъци от животински и растителен произход“ (30%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и
подобни продукти“ (50,1%).
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - юли е на минус с 2,189
млрд. лева. През юли то също е отрицателно и е на стойност 385,5 млн. лева.
Стокообмен с ЕС
Данните на НСИ показват още, че износът на български стоки към страните от ЕС през периода януари - юни тази година
намалява с 6,5% в сравнение с първите шест месеца на миналата година и е в размер на 17,170 млрд. лева. Основни
търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70,5% от
износа за държавите членки на ЕС, показват предварителните данни на НСИ.
Само през юни експортът намалява с 0,8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2,931 млрд. лева.
През шестте месеца износът за ЕС най-голям ръст в сравнение със същия период на 2019 г. е отбелязан в секторите
„Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (49,4%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“
(40,8%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (43,1%).
Вносът от ЕС от януари до юни за една година спада с 12,1% и е на стойност 17,273 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е
стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.
През юни импортът от държавите членки на ЕС намалява със 7,5% спрямо същия месец на 2019 г. и е в размер на 2,968
млрд. лева.
При вноса на стоки от ЕС през периода януари - юни най-голямо увеличение на годишна база е отчетено в сектор „Мазнини,
масла и восъци от животински и растителен произход“ (19%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Необработени
(сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (54%).
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - юни е на минус със 102,6 млн. лева.
Окончателни данни за 2019 г.
През миналата година от България са изнесени стоки на стойност 58,459 млрд. лв., или с 4,3% повече спрямо 2018 г.,
показва още статистиката, разпространена днес. При сравнение на месечните данни за 2019 г. с данните за съответния
месец на предходната година най-голям ръст се наблюдава при износа през февруари (18,4%), а най-голям спад е
регистриран през юни (5,1%).
Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки от България през периода 2018 - 2019 г.
(Спрямо същия месец на предходната година)

При износа на стоки от България през 2019 г. в сравнение с 2018 г. най-голям ръст е отчетен в сектор „Храни и живи
животни“ (14%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на
материала“ (9,5%).
Внесените стоки (по цени CIF) през миналата година са за 65,989 млрд. лв., което е с 5% повече от предходната година.
Съпоставката на месечните данни за вноса през 2019 и 2018 г. показва, че най-голямо е увеличението през февруари
(17,1%), а най-голямо понижение е регистрирано през юни (6,4%).
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Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки в България през периода 2018 - 2019 година
(Спрямо същия месец на предходната година)

При вноса през 2019 г. в сравнение с предходната година най-голямо нарастване е регистрирано в сектор „Безалкохолни
и алкохолни напитки и тютюн“ (24,8%), докато намаление се наблюдава само в сектор „Необработени (сурови) материали,
негодни за консумация (изкл. горивата)“ (6,1%).
Външнотърговското салдо за 2019 г. е отрицателно и е в размер на 7,530 млрд. лева.
Търговия със стоки на България с ЕС
През миналата година износът на български стоки за ЕС нараства с 2,8% спрямо 2018 година и е в размер на 38,755 млрд.
лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират
66,5% от износа за ЕС.
При износа на стоки за ЕС през 2019 г. в сравнение с 2018 г. най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и
алкохолни напитки и тютюн“ (19%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида
на материала“ (4,5%).
Вносът на стоки в България от страните от ЕС през миналата година се увеличава с 3,1% на годишна база и е в размер на
41,157 млрд. лева. Най-съществен е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и
Испания, които представляват 56% от вноса от ЕС.
При вноса от ЕС през 2019 г. в сравнение с 2018 година най-голям ръст е регистриран в сектор „Безалкохолни и алкохолни
напитки и тютюн“ (28%), а най-голямо понижение се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за
консумация (изкл. горивата)“ (16,5%).
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България със страните от ЕС за 2019 г. е отрицателно и е в размер на
2,402 млрд. лева.
Търговия със стоки на България с трети страни
През миналата година износът на стоки от България за трети страни нараства със 7,5% спрямо 2018 година и е на стойност
19,704 млрд. лева. Водещи търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, САЩ, Руската федерация и
Република Северна Македония, които формират 50,6% от износа за трети страни.
Вносът от трети страни през 2019 г. за една година нараства с 8,1% и е в размер на 24,832 млрд. лева. Най-голям е
стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай, Египет и Сърбия, чийто дял възлиза на 66,4%
от вноса от трети страни.
Външнотърговското салдо на България с трети страни за 2019 г. е отрицателно и е в размер на 5,128 млрд. лева.
√ Транспортно министерство предлага дигитализиране на шофьорските курсове
Предлагат се допълнителни изисквания и към учебните автомобили
Cъздaвaнe и вoдeнe нa eлeĸтpoнeн yчeбeн днeвниĸ зa пpoвeждaнe нa тeopeтичнoтo oбyчeниe зa вcяĸa гpyпa, ĸaĸтo и
пpoвeждaнe нa вътpeшнитe пpaĸтичecĸи изпити нa eлeĸтpoннa ĸoнтpoлнa ĸapтa. Taĸивa пpeдлoжeния зa пpoмeни в
Hapeдбaтa зa пpидoбивaнe нa пpaвocпocoбнocт зa yпpaвлeниe нa мoтopнo пpeвoзнo cpeдcтвo ca пyблиĸyвaни зa
oбщecтвeнo oбcъждaнe oт Mиниcтepcтвoтo нa тpaнcпopтa и инфopмaциoннитe тexнoлoгии.
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Πpeпoдaвaтeлитe пo пpaĸтичecĸo oбyчeниe щe ca длъжни дa oтбeлязвaт в eлeĸтpoннaтa ĸoнтpoлнa ĸapтa дoпycнaтитe oт
ĸaндидaтитe гpeшĸи, ĸaтo peзyлтaтитe oт тяx ce нaнacят aвтoмaтичнo в eлeĸтpoннoтo дocиe нa ĸaндидaтa в
инфopмaциoннaтa cиcтeмa.
Cпopeд пpeдлoжeнитe пpoмeни вcичĸи ĸaндидaти, ĸoитo ce явявaт нa вътpeшeн пpaĸтичecĸи изпит щe имaт пpaвo дa
paзглeдaт мapшpyтa пo вpeмe нa изпитa, ĸoйтo щe бъдe въвeдeн чpeз GРЅ ĸoopдинaти, и щe мoжe дa пpeглeдaт нa
гpeшĸитe, ĸoитo пpeпoдaвaтeлят e мapĸиpaл пo вpeмe нa вътpeшния изпит.
Πpeдвидeнo e инфopмaциoннaтa cиcтeмa дa ocигypявa възмoжнocт нa cлyжитeлитe нa Изпълнитeлнa aгeнция
„Aвтoмoбилнa aдминиcтpaция“, ĸoитo ocъщecтвявaт ĸoнтpoл нaд дeйнocттa нa yчeбнитe цeнтpoвe, дa paзпoлaгaт c
инфopмaциятa зa дaтитe и чacoвeтe зa пpoвeждaнe нa oбyчeниeтo и дocтъп дo eлeĸтpoннитe yчeбeн днeвниĸ, yчeбeн
ĸapтoн, ĸoнтpoлнa ĸapтa. Toвa щe дoпpинece зa пoвишaвaнe нa ĸaчecтвoтo нa ĸoнтpoлa нa тeopeтичнoтo и пpaĸтичecĸoтo
oбyчeниe зa пpидoбивaнe нa пpaвocпocoбнocт зa yпpaвлeниe нa MΠC.
Cпopeд тpaнcпopтнoтo миниcтepcтвo чpeз дигитaлизиpaнeтo нa шoфьopcĸитe ĸypcoвe щe ce oблeĸчи ĸoмyниĸaциятa нa
yчeбнитe цeнтpoвe и Изпълнитeлнa aгeнция „Aвтoмoбилнa aдминиcтpaция" – щe oтпaднe aнгaжимeнтa нa пpeдcтaвитeлитe
нa yчeбнитe цeнтpoвe дa пoceщaвaт oблacтнитe oтдeли, зa дa пpeдcтaвят нeoбxoдимaтa зa пpoвeждaнe нa индивидyaлнoтo
oбyчeниe инфopмaция.
Kaĸвo ce cлyчи c пpeдишнитe пpeдлoжeния?
Πpипoмнямe, чe в ĸpaя нa 2019 г. миниcтъpът нa oбpaзoвaниeтo Kpacимиp Bълчeв пpeдлoжи yвeличaвaнe нa броя на
часовете по кормуване от 31 на 42. Тази промяна е тясно обвързана с въвеждането на нова система за контрол върху
практическото обучение на водачите (GPS), което пък от своя страна може да доведе до корупционни схеми, ĸaзaxa тoгaвa
oт бранша.
Cлeд пpoтecт нa aвтoинcтpyĸтopи в нaчaлoтo нa тaзи гoдинa, cтaнa яcнo, чe пpeдлoжeниeтo зa yвeличaвaнe нa чacoвeтe пo
ĸopмyвaнe e oттeглeнo. Oбeщaниeтo, пoeтo oт миниcтъpa нa тpaнcпopтa Poceн Жeлязĸoв пo вpeмe нa тoгaвaшнaтa cpeщa c
бpaншa, oчeвиднo e cпaзeнo, тъй ĸaтo в ceгaшнитe тeĸcтoвe нa пyблиĸyвaнaтa нapeдбa нe ce cпoмeнaвa зa дoбaвянeтo нa
пoвeчe чacoвeтe пo ĸopмyвaнe.
Kaĸвo oщe пpeдлaгa Mиниcтepcтвoтo нa тpaнcпopтa
Cpeд ocтaнaлитe пpeдлoжeния нa тpaнcпopтнoтo миниcтepcтвo, ĸoитo бяxa зaлeгнaли и в пpeдишнитe тaĸивa, e и тoвa чacт
oт пpaĸтичecĸoтo oбyчeниe дa ce ocъщecтвявa пo мaгиcтpaли и/или извън нaceлeни мecтa.
Πpeдвиждa ce yчeбнитe пътни пpeвoзни cpeдcтвa, c изĸлючeниe нa тpoлeйбycитe, дa бъдaт coбcтвeнocт нa yчeбния цeнтъp
или дa ca мy oтдaдeни нa лизинг. Ocвeн тoвa ce зaбpaнявa oгpaничaвaнeтo нa видимocттa нa зaднoтo cтъĸлo нa yчeбнитe
пpeвoзни cpeдcтвa чpeз пocтaвянeтo нa фoлиo, peĸлaмa или нeщo пoдoбнo.
C пpeдлoжeнитe пpoмeни в нapeдбaтa ce въвeждa изиcĸвaнe yчeбнитe цeнтpoвe дa ca peгиcтpиpaни ĸaтo тъpгoвcĸи oбeĸт.
„Изиcĸвaнeтo e въвeдeнo c цeл нeдoпycĸaнe нa нeлoялнa ĸoнĸypeнция и ocъщecтвявaнe нa пo-eфeĸтивeн ĸoнтpoл oт cтpaнa
нa cлyжбитe, ĸoнтpoлиpaщи дeйнocттa“, пишaт в мoтивитe oт вeдoмcтвoтo, yпpaвлявaнo oт Poceн Жeлязĸoв.
БНТ
√ Тютюнопроизводители ще получат национална помощ още 2 години
Държавата търси варианти да облекчи процедурите за подпомагане на земеделците заради засушаването. Това обяви
министърът на земеделието и храните Десислава Танева.
В Харманли тя се срещна с тютюнопризводители, които също се оплакаха, че продукцията им е наполовина в сравнение с
миналата година заради сушата. Танева обяви, че е договорено подпомагане на сектора за още 2 години.
Десислава Танева - министър на земеделието, горите и храните: Успяхме да защитим преходната национална помощ,
която основно е за тютюн за преходния период. Към момента той се очертава за 2 години, което означава, че 2021 и 2022,
макар и намаляващи, тези плащания ще бъдат предоставени.
√ Преди преброяването през 2021 г.: Търсят се 23 000 преброители и 6000 контрольори
От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г.
преброяване на населението и жилищния фонд. В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по
образец в общината, в която искат да бъдат наети.
При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще
преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената
информация.
Най-подходящи са хора, които имат минимум средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с
технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Преброителите ще бъдат с
„работно време” от 8.00 до 20.00 ч., включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават
домакинствата от техния преброителен участък.
Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.
Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще
отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на
преброените лица, жилища и сгради.
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√ Бъдещето на Брекзит: Британският парламент прие спорен закон
Бъдещето на Брекзит със сделка е под въпрос, след като британският парламент прие на второ четене законопроект за
вътрешния си пазар. С 340 гласа "за" и 263 "против" в Уестминстър подкрепиха предложение на правителството, което
противоречи на част от договорено с ЕС.
Целта на депутатите в Лондон, е да гарантират, че четирите държави в Обединеното кралство ще продължат да спазват
общи правила за търговия по между си и след напускането на Общността. Това обаче означава, че клаузата, договорена по
сделката за развода с Брюксел, а именно Северна Ирландия да няма физическа граница с Република Ирландия, с което да
се запази свободната търговия, може и да не бъде факт.
До края на годината Великобритания и ЕС трябва да постигнат споразумение за бъдещите си търговски отношения. В
противен случай Островът ще излезе от преходния период по развода без сделка.
Сега
√ Започва най-непредвидимата учебна година
МОН очаква едва 200-300 деца да се откажат от присъствена форма на обучение
Над 717 хиляди ученици в 2359-те училища у нас посрещат днес началото на една от най-непредсказуемите учебни години,
снабдени освен с традиционните тетрадки и учебници, и с маски, мокри кърпи и дезинфектанти. Близо 59 хиляди са
първокласниците, които ще прекрачат за първи път училищния праг. Част от децата обаче няма да влязат в класните стаи по здравословни причини, заради риск за здравето на човек от семейството, или просто по настояване на родителите
заради несигурността около Ковид-19.
"Тази учебна година ще протече в условията на непредвидимост заради ситуацията с коронавируса, но основната цел е
обучението да бъде присъствено", обяви министърът на образованието Красимир Вълчев.
Тържества днес ще има само за първокласниците, както и за учениците в пети и осми клас - в училищните дворове.
Останалите ученици ще бъдат в класните си стаи, за да няма струпване.
Училищата трябва да спазват строги мерки за хигиена и дезинфекция, предписани им от здравното министерство - да
осигуряват топла вода и сапун, да проветряват редовно класните стаи, да осигуряват дистанция за отделните паралелки,
да уведомяват родителите дали в училището има болно дете и т.н.
Учениците няма да носят маски в класните стаи, но по коридорите, до лавката или стола ще трябва да имат такива.
Изключение ще се прави за децата с астма, които ще бъдат освободени от това задължение с медицински документ.
Учителите пък задължително ще трябва да се снабдят с маска или шлем, ако преподават в повече от един клас. В някои
школа подготовката ще продължи и след 15-ти септември - в 240 учебни заведения все още няма топла вода.
При болен от коронавирус ученик целият му клас ще бъде карантиниран за 14 дни. Родителите няма да плащат за PCR
тестове на децата си - такива ще се правят, само ако РЗИ предпише нужда от тестване. За въпросните две седмици децата
следва да учат от разстояние в електронна среда. Колко достъпни ще са тестовете е под въпрос - здравните власти вече
намекват, че нямаме капацитет да правим масови изследвания.
Модели
Повечето училища вече са набелязали и собствени мерки за минимизиране на риска от Ковид-19 - като различни входове
за влизане, еднопосочна система за придвижване в коридорите, отказ от кабинетната система, часове на открито, отделен
чин за всеки ученик, различно начало на учебните занятия, график за ползване на стола и т.н. Някои ще носят кетъринг на
учениците в класните стаи, други ще се редуват да обядват в стола. Има и куриозни решения - в опит да осигури различни
входове за учениците си едно пловдивско училище изработи дървени стълби за влизане през прозореца както за ученици,
така и за учители. Доста от училищата смятат да мерят температурата на ученици на входовете, в 51-во училище в столицата
пък са поставили специално устройство за целта.
Родителски неволи
Родители вече сигнализираха, че заради различното начало на уроците ще се налага да водят учениците си - в случая в пети
клас - в училище в 7.05 ч., което е прекалено рано за който и да е клас. Други пък се оплакаха, че директорите няма да
пускат децата им да излизат на двора през целия ден от 8 до 17:30 ч., което също звучи абсурдно. Трети се възмущават, че
разхождането от кабинет на кабинет при тях остава, което почти обезсмисля останалите мерки.
Дистанционните ученици
Най-големите неизвестни са около превключването на отделен ученик към електронно обучение. От 1-2 месеца се знае,
че ако ученикът има здравословни проблеми или член на семейството му е в рисковата група за Ковид-19, той ще може да
бъде освободен от присъствени занятия до един месец със съответните медицински документи. Малко са училищата у нас
обаче, които могат да осигурят е-обучение за тези деца, които следва да се включат виртуално (от вкъщи) към реалната
класна стая на учениците си (ще наблюдават урока чрез камера, но няма да се включват).
Едва преди дни бе дадена и възможност ученици да се обучават електронно у дома за цялата година по собствено желание
(по-особена форма на дистанционната форма), с разрешение от Регионалното управление по образованието, като
критериите за това също все още се прецизират. Основен критерий ще е информация от директора дали ученикът е бил
ангажиран в образователния процес, за да няма злоупотреби, тъй като близо 15% от децата у нас и без това не ходят
редовно на училище. До края на миналата седмица обаче масово директорите не бяха разяснили тази опция на
родителите, най-малкото защото не знаят ще имат ли ресурса да я прилагат. Едва в петък от МОН са изпратили писма до
училищата да приемат подобни заявления от родители, нежелаещи децата им да учат присъствено. Те трябва да са в
свободен текст и да са адресирани до РУО.
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Идеята на МОН е 15 училища да бъдат превърнати в дистанционни центрове, където да се обучават учениците, чиито
училища не могат да им осигурят електронни часове, но такива евентуално ще бъдат факт най-рано през октомври. Не е
ясно какво ще правят дотогава учениците - ще започнат ли присъствено, докато стартира избраното от тях онлайн
обучение, или ще чакат докато такова не бъде организирано. В тези случаи стои проблемът и с интеграцията на учениците
към нови класове и учители, след което и обратната им реинтеграция в собствените паралелки.
Директори освен това вече са поставили въпроса, че доста родители искат децата им да учат от вкъщи, а това ще е
изключително трудно за организиране. "Това е сериозен проблем в момента, постъпват доста заявления от 1-ви до 12-ти
клас, не е възможно за една институция да осигури такъв тип обучение, при положение че е дневна форма на обучение.
Не е възможно във всеки един час по всички предмети да се осъществява този процес", коментира пред БНТ Нели Костова,
директор на 32-ро СУ.
Пред "Сега" шефът на РУО-София Ваня Кастрева коментира, че към момента при тях са подадени около 30-тина заявления
за онлайн обучение, но все още е рано за обобщена справка. За подобни искания няма срок - те могат да се поддават
целогодишно, като някои родители може просто да изчакват да видят как ще се развият нещата, смята тя. Според нея до
включването в е-обучение на учениците може да се предоставят задачи за работа у дома. "Ще бъдем гъвкави, тази година
системата ще се напасва в движение. Ще бъдем бързи с разглеждането на получените заявления от родителите", заяви тя.
Просветният министър Красимир Вълчев пък коментира, че се очакват около 200-300 деца, чиито родители ще изберат да
оставят вкъщи с цел предпазливост. По думите му това не значи, че те няма да учат - на тях ще бъдат възлагани определени
задачи, чието изпълнение пък ще се контролира от училищата, които им предложат обучение в електронна среда.
Срокове
Според указания на МОН до РУО-та става ясно, че ако родител е подал заявление за е-обучение на детето му по
здравословни причини, то директорът следва да информира родителя в срок от 1 работен ден след подаване на
заявлението дали училището има възможност да осигури такова обучение. Ако това не е възможно, в същия срок
директорът трябва да подаде информация към РУО-то с цел проучването на възможностите ученикът да се обучава в
дневна форма в електронна среда от разстояние в друго училище. Решението и информирането на ученика или родителя
за възможностите за такова обучение от друго училище следва да станат в срок до 3 работни дни от получаването на
информацията, а самото обучение, ако такова може да се организира, трябва да започне до 5 работни дни от подаването
на заявлението.
В другия случай - когато ученик или родител подаде заявление за е-обучение по негово желание с приложена декларация
за осигурени условия за провеждането на обучението, директорът в същия ден следва да изпрати тези документи до РУОто, заедно с информация за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година, както и
становище дали училището може да организира за съответния ученик подобно обучение. Разрешението на РУО за
осъществяването на обучение в електронна среда също следва да е в до 3 работни дни, а самото обучение, ако такова
може да се организира, следва да започне до 5 работни дни от подаването на заявлението.
√ Законите за данъците и осигуровките са рекордьори по брой ремонти
15-те най-променяни нормативни акта имат близо 900 "кръпки" за 12 години, сочи анализ на ИПИ
Всеки знае, че да се прави бизнес в България не е лесна работа. И на фирмите, и на гражданите им е трудно, и една от
водещите причини е, че министри и депутати неуморно и упорито поправят законите - толкова често, че на всеки е трудно
да е в час със промените. Институтът за пазарна икономика (ИПИ) установи, че 15-те най-ремонтирани закона са
претърпели общо 883 корекции и допълвания през перода 2007-2019 г.
Рекордьор по брой кръпки (93 за 12-те години)
е Кодексът за социално осигуряване - закон, който засяга буквално всеки данъкоплатец. В челната група по промени са
още Законът за здравното осигуряване, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Законът за устройство на
територията. Прекалено често на парламентарния "стенд" попадат и законите за двата данъка, които са основни
източници на приходи за бюджета - ДДС и данъкът върху личните доходи. Само за последните шест години (2014-2019)
всеки от тях е бил коригиран повече от 50 пъти, което означава по 5-6 пъти годишно. В статистиката за нормотворчеството
в България прави впечатление също, че тези закони не само са пълни с кръпки, но че и с с годините ремонтите главоломно
зачестяват.
А Законът за ДДС съвсем скоро ще бъде ремонтиран отново - правителството е подготвило куп промени, които определя
като " технически", но някои са много съществени. Част от тях се налагат и заради драмата с Наредба Н-18 - за касовите
апарати. След като подлуди бизнеса с мъчно изпълними изисквания за фискалните устройства, кабинетът в крайна сметка
се отказа от най-безумните, а това сега налага и Законът за ДДС да се приведе в съответствие.
Най–променяните закони
2007-2013

2014-2019

ОБЩО

1

Кодекс за социално осигуряване

56

41

97

2

Закон за здравното осигуряване

42

30

72

12

3

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

32

33

65

4

Закон за устройство на територията

38

27

65

5

Закон за здравето

41

23

64

6

Закон за движението по пътищата

28

34

62

7

Кодекс на труда

33

25

58

8

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

29

26

55

9

Закон за електронните съобщения

26

27

53

10

Закон за съдебната власт

26

27

53

11

Закон за данък върху добавената стойност

26

26

52

12

Наказателен кодекс

27

22

49

13

Наказателно-процесуален кодекс

24

22

46

14

Закон за опазване на околната среда

25

21

46

15

Закон за чужденците

27

19

46

Общо

480

403

883

Източник: Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2019 г., Администрация на Министерския
съвет, дирекция „Модернизация на администрацията“
Бележка: Информацията отразява в едно промените, които са обнародвани в Държавен вестник
Бизнесът и гражданите са в постоянна засада от гласувани промени,
с които трябва да се съобразяват. Разходът за запознаване с новостите, адаптиране на дейността към промените и новите
изисквания е огромен, като е спорно дали това е довело до по-добра бизнес среда и по-качествени условия за живот. Едно
е сигурно – предвидимостта е нулева, а това в по-широк план води до несигурност, възпиране от нови инвестиции и големи
пропуснати ползи за всички", коментират в своя анализ експертите от ИПИ. Те припомнят, че за да се вкара
законодателният процес в нормални рамки, в много страни е наложено задължението администрацията да мисли, да пита
и да анализира преди да прави или променя политики,
"Ако това се прави що-годе съвестно още на етап мислене и консултиране отпадат редица лобистки, скъпи, глупави и
неприложими идеи. В напредналите в тази практика страни на всеки 3 до 5 години отново се оценяват ефектите от
законодателството и провалилите се нормативни актове се изменят или отменят", посочват от Института.
А следенето на новостите в правната уредба излиза скъпо - и защото отнема време и усилия, но и буквално.
Информирането за всички законодателни инициативи и промени е платено.
Достъпът онлайн до актуални, пълни текстове на законодателството, които имат правна сила е възможно единствено чрез
платените абонаменти за правно-информационни системи, предоставяни от частни компании. Разходите на бизнеса,
администрацията и съдебната система, които се плащат за електронен достъп до актуалното законодателство у нас, са от
порядъка на няколко милиона годишно", се казва в анализа.
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ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
През 2019 г. са съгласувани общо 328 предварителни оценки на въздействието по проекти на нормативни актове, по които
са формирани 929 препоръки за допълване и промяна. Най-много препоръки са отправени за разглеждане на други
варианти за решаване на проблема, освен приемане/промяна на нормативен акт, както и за ясно формулиране на
конкретен проблем, който се цели да бъде решен с дадения проект.
Това показва, че все още администрацията не разбира, че трябва да има ясен проблем, който се опитва да реши и
решението изобщо не се изчерпва с промяна на закон. Това, от своя страна, води до законодателната инфлация и откровен
рекет, създава големи разходи и проблеми, и в крайна сметка ни отдалечава от добрите условия за бизнес и живот,
коментират експертите от Института за пазарна икономика.
√ БДЖ вози с 50% намаление срещу карта "Учащ" за левче
Държавните железници разясниха как студенти и ученици могат да пътуват много евтино с влак
Всички ученици, студенти и докторанти редовно обучение на възраст до 26 навършени години имат право да пътуват с 50
% намаление от редовната цена на билета във втора класа на всички пътнически и бързи влакове, събщи БДЖ във връзка с
началото на учебната година в училищата и предстоящия старт на академичната година във висшите учебни заведения.
От държавната жп компания уточняват, че "за да могат младите клиенти да ползват отстъпката, трябва да си купят
специална карта „Учащ”, която струва 1 лев и се издава във всички жп гари и бюра в страната срещу снимка и уверение от
съответното учебно заведение. Картата важи за едногодишен период - от 1 октомври до 30 септември догодина.
ОЩЕ ОТСТЪПКИ
БДЖ предлага и допълнителни преференции за всички ученици и студенти, които са закупили железопътна карта „Учащ”.
Срещу тази карта, учащите могат да закупят отново с 50 % отстъпка и абонаментна карта за един или три месеца, като по
този начин цената на всяко тяхно пътуване ще бъде още по-ниска, поясняват от железниците.
Допълнително предимство е фактът, че абонаментните карти важат за пътуване както с пътнически, така и с бърз влак, без
да се доплаща разлика в цената заради различната категория на влака.
Учащите на възраст до 26 навършени години ползват допълнителни намаления и при пътувания в група. „БДЖ - Пътнически
превози” ЕООД предлага 75 % намаление от редовната цена на билетите за организирани групи от минимум 10 души. За
целта е необходимо да се представи писмо и поименен списък в два екземпляра с посочени дати на раждане на
участниците в групата, заверени с подпис и печат от учебното заведение. В случай, че пътуващите в групата ученици или
студенти са от различни учебни заведения, тогава те задължително трябва да представят и железопътна карта „Учащ”.
Преподавателите, които придружават групата (1 преподавател на 10 учащи), ползват също 75 % намаление от цената на
билета. За улеснение на учебните заведения, националният железопътен превозвач предлага унифициран формуляр за
заявка за групово пътуване. Този формуляр, както и пълното съдържание на регламента за организиране на групови
пътувания, са публикувани на официалната интернет страница на дружеството www.bdz.bg.
√ Кога и между кого не тече давност?
Българското право познава няколко вида погасителна давност. Едната е за публичните задължения, като например
данъците. Общата погасителна давност при тях е петгодишна, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през
която е следвало да се плати публичното задължение. Тя е заложена в Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс. Давността тук спира да тече при определени ситуации. Например, когато е започнало производство по
установяване на публичното вземане - до издаването на акта или пък когато е дадено разрешение за разсрочване или
отсрочване на плащането Давността пък се прекъсва с издаването на акта за установяване на публичното вземане или с
предприемането на действия по принудително изпълнение. От прекъсването на давността започва да тече нова давност.
Независимо от спирането или прекъсването на давността с изтичането на десетгодишен давностен срок, считано от 1
януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, се погасяват всички
публични вземания, освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено.
Общата давност за частни вземания е петгодишна. Тя пък се определя от Закона за задълженията и договорите. От това
правило има някои изключения. Така например давността е тригодишна за вземанията за възнаграждение за труд,
вземанията за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор, вземанията за наем, за лихви и за други периодични
плащания, включително и вземанията на дружествата за битови услуги - вода, парно, ток, за вземанията по записи на
заповеди, по застрахователни договори, с изключение на застраховки "Живот" и "Злополука" и при застраховки
"Гражданска отговорност". Ако обаче вземането е установено със съдебно решение, то срокът на новата давност е винаги
петгодишна.
И тук стигаме до конкретната ситуация - кога и между кого не тече давност. Така ЗЗД определя, че давност не тече между
деца и родители, докато последните упражняват родителски права, както между намиращи се под настойничество или
попечителство и техните настойници или попечители, докато трае настойничеството или попечителството. Давност не тече
и между съпрузи.
Така няма и при някои вземания. Например при вземанията на лица, чието имущество по закон или по разпореждане на
съда е под управление, срещу управителя, докато трае управлението, както и за вземанията за обезщетение на
юридически лица срещу техните управители, докато последните са на служба.
Давност не тече и за вземанията на ненавършили пълнолетие и на поставени под запрещение лица за времето, през което
нямат назначен законен представител или попечител, и 6 месеца след назначаването на такъв или след прекратяването на
недееспособността. Такава няма и докато трае съдебният процес относно вземането.
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Необходимо е да се знае, че давността в случаите по ЗЗД се прекъсва с признаване на вземането от длъжника, с
предявяване на иск или възражение или на искане за почване на помирително производство, при образуване на
изпълнително дело и с предприемане на действия за принудително изпълнение. От прекъсването на давността започва да
тече нова давност.
Мениджър
√ КФН предупреждава за измами от нелицензиран инвестиционен посредник
Комисията за финансов надзор алармира, че от началото на годината са постъпили значителен брой жалби от български
граждани, които твърдят, че са изгубили парични средства вследствие на извършени измами от страна на дружества с
наименования „Финанс Инженеринг“, „Гранд Рисърч“ ЕООД, „Фин Инженеринг Инкъм“ ЕООД, „Файненшъл Рипортинг“
ЕООД, „Фънд Сървисис“ ЕООД.
От комисията предупреждават потребителите и обществеността, че посочените дружества нямат издаден от КФН лиценз
за предоставяне на инвестиционни услуги и/или извършване на инвестиционни дейности по смисъла на Закона за
пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). Като причинно-следствена връзка посочените фирми нямат право да
извършват подобна дейност на територията на Република България, както и да получават по свои банкови сметки парични
средства с цел инвестирането им във финансови инструменти.
Към настоящия момент са установени следните електронни страници, които се свързват с „Финанс
Инженеринг“: https://nanceengeneering.com/ или https://nengeneering.com/.
Предоставянето на инвестиционни услуги и извършването на инвестиционни дейности може да се осъществява само от
акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление на територията на
Република България, получило лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник.
Проверка на това кои са лицензираните инвестиционни посредници може да се извърши на интернет сайта на КФН
- http://www.fsc.bg/bg/ и/или на сайтовете на компетентните органи от Европейския съюз, както и на интернет сайта на
Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) - https://www.esma.europa.eu/. На интернет страницата на КФН е
налице и списък на инвестиционните посредници, които са уведомили Комисията за финансов надзор за намерението си
да предоставят финансови услуги на територията на Република България:
https://www.fsc.bg/bg/podnadzornilitsa/notikatsii/notikatsii-polucheni-v-kfn/.
Търгуването чрез посредник, който не фигурира в посочените списъци означава, че същият извършва дейността си
незаконно, без да са изпълнени необходимите регулаторни и надзорни изисквания, което съответно води до липсата на
гаранция за сигурността на инвестираните средства.
КФН обръща внимание на потенциалните инвеститори, че винаги преди да преведат парични средства за търговия с
финансови инструменти трябва да проверяват на интернет страницата на КФН дали съответното лице, по чиято сметка
възнамеряват да извършат превода, има право да предоставя инвестиционни услуги и/или да извършва инвестиционни
дейности. Като индикация за това, че потенциалният инвеститор е обект на измама, е обстоятелството, че наименованието
на дружеството, посочено в договора като инвестиционен посредник, което в някои случаи може и да е идентично с
лицензирано такова, се различава от наименованието на дружеството, по чиято сметка следва да се преведат паричните
средства. КФН препоръчва на потенциалните инвеститори преди превеждането на парични суми за търговия с финансови
инструменти да поискат информация от банката относно титуляра на съответната банкова сметка, след което да направят
справка дали лице с такова наименование разполага с лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги.
√ ВАС остави без разглеждане жалбата срещу участието на ББР в капитала на ПИБ
Върховният административен съд остави без разглеждане искането за спиране на предварителното изпълнение на
решенията на Министерски съвет за участие на Българската банка за развитие в увеличаването на капитала на Първа
инвестиционна банка.
Според тримата административни съдии решението за участие на една банка в увеличаването на капитала на друга, като
създаващо търговско правоотношение, е извън регулируемата подведомственост на административните съдилища.
Решенията на Министерски съвет нямат характер на административен акт, следователно съдът не може да осъжда тяхната
законосъобразност, пише в становището на ВАС.
Решенията за участие на ББР в увеличението на капитала на ПИБ са взети при упражняване на правата на принципала –
Министерство на икономиката и енергетиката, в търговското дружество. Съгласно Устава на „Българската банка за
развитие“ банката може да участва в дружества при спазване на изискванията на българското законодателство. В тази
насока решението за участие на една банка в увеличаването на капитала на друга, като създаващо търговско
правоотношение, е извън регулируемата подведомственост на административните съдилища.
Върховните съдии приемат също, че решенията на МС са с вътрешен характер без външно проявление към правата и
интересите на жалбоподателите.
Жалбата беше внесена от общинския съветник от Демократична България Владислав Панев и адвокат Албена Белянова.
Държавната ББР участва в увеличаването на капитала на ПИБ, като по този начин България отговори на последното
изискване преди приемането на страната в „чакалнята“ за еврозоната. ББР придоби 18% от капитала на ПИБ срещу 195
млн. лв.
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√ ВУЗФ представя онлайн бакалавърските и магистърските си програми за новата учебна година
Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – един от най-реномираните бизнес университети в страната, ще
представи онлайн най-новите си и успешни бакалавърски и магистърски програми за учебната 2020/2021 година. От първа
ръка бизнес партньорите и водещите преподаватели на висшето училище ще разкажат на кандидат-студентите какви
дисциплини се изучават в различните специалности, както и какъв е потенциалът за професионална реализация в различни
бизнес сфери при отделните програми.
Онлайн представянето на бакалавърските програми ще се проведе на 16 септември от 11 часа, а на магистърските
програми – от 15 часа. Достъпът до онлайн събитието е напълно безплатен, а всеки който иска да се включи, трябва да се
регистрира предварително до 15 септември на е-мейл marketing@vuzf.bg, за да получи персонален линк за достъп. На
същия имейл участниците могат да зададат и предварително въпросите си, на които преподавателите ще отговорят по
време на събитието.
Дигитален маркетинг и бранд мениджмънт, ERP платформи и блокчейн иновации, фасилити мениджмънт, новите
(дигитални) медии и кино, управлението на човешките ресурси и лидерството, промените във финансите, банковия
мениджмънт и застрахователния бизнес, брокерството и недвижимите имоти, продажбите, одита, счетоводството,
приложната бизнес психология и комуникациите, са само част от програмите, които ще бъдат представени.
Всички програми на бизнес университета са акредитирани и от Британския акредитационен съвет (The British Accreditation
Council), а дипломата на ВУЗФ е международно призната.
Постоянен фокус в обучението, което предлага ВУЗФ, са новите тенденции в бизнес иновациите и дигиталните технологии,
както и IT анализът и стратегиите, предприемачеството, международният бизнес, финансите и мениджмънта, уменията на
новите лидери на бъдещето. Ноу-хау на университета са съвместните програми, разработени в партньорство с бизнеса и
преподавателите, които съчетават успешно своята академична и бизнес кариера във водещи български компании.
Как биха изглеждали професиите на бъдещето, как можем да се подготвим за предизвикателствата пред нас – на тези и
още въпроси ще отговорят експертите от преподавателския екип в университета, които не просто следят тенденциите в
целия бизнес процес, но са и техният двигател. По време на онлайн събитията ще бъдат представени и програмите с
преподаване на английски език, които ВУЗФ стартира от началото на новата учебна година.
Повече информация за университета и всички програми можете да откриете на https://vuzf.bg/.
√ Ръст на борсите в Европа на фона на подновяването на изпитания на ваксината на AstraZeneca
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа вчера записаха предимно повишения на фона на новината, че
британският фармацевтичен гигант AstraZeneca поднови клиничните изпитания на потенциалната си ваксина срещу COVID19, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,39 пункта, или 0,11%, до 358,35 пункта.Немският бенчмарк DAX се
повиши с 4,53 пункта, или 0,03%, до 13 207,37 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 регистрира спад от
1,1 пункта, или 0,02%, до 6 030,99 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 16,22 пункта, или 0,32%, до 5 050,36
пункта.
AzstraZeneca прекрати временно работата по ваксината си срещу COVID-19 в средата на миналата седмица, след като един
от участниците в клиничните изпитания се разболя. В прессъобщение от Оксфордския университет, който е партньор на
AzstraZeneca в разработването на ваксината, обявиха, че паузата е осигурила време да се направи преглед на
информацията от независима комисия и националните регулатори. Комисията е препоръчала да се възобновят клиничните
тестове.
Въпреки това акциите на AzstraZeneca се понижиха с 0,60% на фона на загубите в здравния сектор, след като през уикенда
американският президент Доналд Тръмп подписа указ насочен към намаляване на цените на лекарствата в САЩ.
Засегнатият тежко от пандемията туристически индекс SXTP се повиши с 0,64%, като акциите на Ryanair, EasyJet и Lufthansa
поскъпнаха съответно с 0,46%, 1,66% и 0,59%
Междувременно технологичният сектор бе подкрепен от новината, че американският производител на чипове Nvidia ще
придобие британският ARM от японският технологичен конгломерат Softbank за 40 млрд. долара. Европейският
технологичен индекс SX8P напредна с 0,45%, като акциите на производителите на чипове STMicroelectronics, Infineon и
Dialog Semiconductor поскъпнаха съответно с 1,16%, 0,94% и 0,35%
Негативно на пазара се отразяват опасенията, че Великобритания и ЕС няма да постигнат търговско споразумение преди
края на преходния период след Брекзит. Автомобилостроителите предупредиха, че провала на преговорите може да
струва на сектора 110 млрд. евро през следващите 5 години.
Листнатите във Франкфурт акции на биотех компанията Immunomedics, скочиха с 109,62%, на фона на новината, че
фармацевтичният гигант Gilead Sciences ще придобие фирмата за 21 млрд. долара.
Книжата на шведската модна верига H&M и на испанската Inditex, която е собственик на Zara, поевтиняха с 2,83% и 1,03%,
след като Morgan Stanley понижи рейтинга на двете компании.
Седмичен спад на Уолстрийт
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха смесени резултати в петък на фона на продължаващите
разпродажби в технологичния сектор, предаде Си Ен Би Си
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 131,06 пункта, или 0,48%, до 27 665,64 пункта, след като по-рано бе
напреднал с 294,24 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 отчете ръст от 1,78 пункта, или 0,05%, до 3
340,97 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq отчете спад от 66,05 пункта, или 0,6%, до 10 853,54
пункта. Акциите на Apple, Amazon, Facebook, Alphabet и Microsoft поевтиняха съответно с 1,31%, 1,85%, 0,55%, 0,67% и
0,65%.
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И трите водещите индекса записаха седмичен спад. Nasdaq изтри 4,1% от стойността си, отчитайки най-голямото седмично
понижение от месец март насам. The S&P 500 записа спад от 2,5% - най-лошият седмичен резултат от юни. Dow се понижи
с 1,7%.
Технологичните гиганти също завършиха седмицата на червено. Facebook и Amazon изгубиха повече от 5% от стойността
си през седмицата, докато Apple и Netflix се разделиха съответно с 7,4% и 6,6%. Акциите на Alphabet и Microsoft поевтиняха
с над 4%. Цената на книжата на Tesla падна с 10,9%. Технологичният сектор на S&P 500 се сви с 4,4%.
На пазарите се отрази и новината, че цените на потребителските стоки в САЩ са се повишили с 0,4 на сто през август,
Икономистите, анкетирани от Ройтерс, очакваха ръст от 0,3%.
Ръст в Азия
Основните индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион предимно повишения в понеделник в очакване на
тазседмичното заседание на Федералния резерв на САЩ.
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 напредна с 152,81 пункта, или 0,65%, до 23 559,3 пункта.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 18,47 пункта, или 0,57%, до 3 278,81 пункта, докато помалкият измерител Shenzhen Composite отчете ръст от 24,88 пункта, или 1,15%, до 2 189,1 пункта. Хонконгският показател
Hang Seng добави 136,97 пункта към стойността си, или 0,56%, завършвайки сесията при ниво от 24 640,28 пункта.
В Южна Корея индексът Kospi се повиши с 31,22 пункта, или 1,3%, до 2 427,91 пункта.
Австралийският показател ASX 200 напредна с 40,1 пункта, или 0,68%, до 5 899,5 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете
спад от 0,57 пункта, или 0,13%, до 431,38 пункта. BGBX40 се понижи с 0,16 пункта, или 0,17%, до 96,42 пункта. BGTR30 изтри
1,38 пункта от стойността си, или 0,29%, достигайки ниво от 477,18 пункта. BGREIT се понижи с 0,59 пункта, или 0,44%, до
132,52 пункта.
Cross.bg
√ Красимир Вълчев: Няма планирано затваряне на училищата
„Целта ни е децата да прекарат максимално в училище. В предходни години сме имали по 1-2 седмици грипни ваканции,
сега ще се превключва на дистанционно обучение. Няма планирано затваряне на училищата от октомври, категорично".
Това заяви в предаването „Здравей, България" образователният министър Красимир Вълчев.
„Нямаме представа каква ще е ситуацията, но се надяваме да не се влоши. Тази учебна година всички ще живеем в една
непредвидимост, мерките, които сме избрали, предвиждат да има превключване в електронна среда", поясни
министърът.
Той увери, че има достатъчно учители, които могат да заместват колегите си при необходимост.
Вълчев коментира и носенето на маски от децата. „Всички държави имат малко или много задължения за носене, ние сме
избрали възможно най-либералния режим. Ако се откажем изцяло от маските, ще минем на варианта да затваряме цели
училища", подчерта Красимир Вълчев.
Той припомни, че препоръката е децата да прекарват колкото се може повече време навън. „Говорим за няколко минути
носене на маска, под 10% от цялото време в училище, и не е толкова утежняващо. Важното е, че в стаята няма да се изисква
носене на маска".
По думите му всички училища са се подготвили с маски. Ако някое дете отиде без маска, ще получи такава на място. На
детето пък ще му бъде обяснено, че трябва да я носи.
√ Какво се договориха Путин и Лукашенко?
Новият руски кредит в размер на 1,5 милиарда долара не трябва да се тълкува като намеса в делата на Беларус. Това заяви
говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, обобщавайки резултатите от срещата на върха между Владимир Путин и
Александър Лукашенко, провела се в руския курорт Сочи, предадоха световните агенции.Част от новия кредит ще бъде
използван за рефинансиране на предишни дългове на Беларус, поясни Песков.
Той каза, че Путин и Лукашенко не са обсъждали разполагане на руска военна база в Беларус.
Лукашенко е потвърдил пред Путин, че иска да промени беларуската конституция, заяви още Песков.
Двамата лидери са обсъждали и доставката на енергоносители и резултатите от тези разговори са били конструктивни.
Двамата президенти ще поръчат на ръководителите на съответните администрации да подготвят предложение за
премахване на ограничителните мерки в сферата на транспорта и да бъдат възстановени транспортните връзки между
Русия и Беларус.
На срещата в Сочи Путин заяви, че е предложил на Лукашенко да положи усилия за възстановяване на стокообмена, който
е намалял през пандемията от коронавирус.
Същевременно руският президент отбеляза, че в целия свят има спад на стокообмена заради Ковид-19.
Путин подчерта пред Лукашенко, че Русия остава най-големият инвеститор в Беларус.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Новата учебна година в условията на пандемия - какви ще са предизвикателствата пред учителите, учениците и
родителите;
Очакванията за втора вълна на вируса - какви са рисковете от разпространение на заразата?;
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Протестите и властта - какво следва?;
Изводите на БСП след избора на лидер. За партийната конкуренция и очакванията - депутатът Красимир Янков;
Трафикът в София - как да бъдат избегнати задръстванията и къде продължават ремонтите;
Нова телевизия, „Здравей България"
Как ще започне първият учебен ден? Преки включвания от София и страната;
Кога ще се носят маски в училище? За мерките и организацията - образователният министър Красимир Вълчев;
Ще се превърнат ли училищата в нови огнища на заразата? Гост в студиото - доц. Ангел Кунчев;
Ще обжалва ли Веселин Марешки присъдата на последна инстанция?
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Чисто нова ще е детската болница - събарят етаж по етаж строежа в двора на "Александровска";
в. Труд - Газът поскъпва драстично с 37%;
в. Телеграф - Половин България остава без вода;
в. Монитор - COVID-19 затвори частни занимални;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Посланикът в Пакистан отзован след схема с мита и луксозно "Бентли";
в. 24 часа - Комисията на Цацаров търси 11 млн. лв. от Весо Брадата, 6 млн. от Бирмите, 3 млн. от съдружник на
Прокопиев;
в. Труд - ГЕРБ и СДС водят преговори за коалиция;
в. Труд - Българите обичат най-много парите;
в. Телеграф - КПКОНПИ поиска конфискация на престъпно имане за 53 млн. лв.;
в. Телеграф - Три готвачки с COVID-19 в детска градина в София;
в. Монитор - Коалиционният съвет решава за бонусите на пенсионерите;
в. Монитор - Слагат GPS на колите на автошколите;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Емил Радев, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ: Сравнението на България с Беларус е абсурдно - у нас никой не
преследва опозицията, дори като говори лъжи;
в. Труд - Величка Стойчева, директор на най-голямото училище в България – 18-то СУ, пред "Труд": Не трябва да
прекаляваме с мерките в училище;
в. Труд - Живият класик на българската литература академик Антон Дончев пред "Труд": За разлика от християнството
джендъризмът е против живота;
в. Телеграф - Лилия Шопова, учител иа 1-ви клас в 119-о СУ: Всеки урок за първолака може да е на открито;
в. Монитор - Емил Радев, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ: Крайно време е да се разработи европейска стратегия за борба с
корупцията;
Водещи анализи
в. 24 часа - Коя кауза да ни обедини за новите 30 години. Модерно образование;
в. Труд - Ще спре ли България Северна Македония по пътя към ЕС?;
в. Телеграф - Докладът на ЕС показа, че изпълняваме ангажиментите си;
в. Монитор - Технологията подобрява практиката.
√ Предстоящи събития в страната на 15 септември
София
От 11.00 ч. в Борисовата градина пред паметника на писателя Николай Хайтов НФСБ ще почете 101 години от
рождението му.
От 13.00 ч. в зала 238 в сградата на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" Комисията по правни
въпроси ще проведе заседание.
От 19.00 ч. на Платформа А6 - новото място за събития на открито до НДК ще се проведе Х-тия юбилеен Фестивал
за поп и рок музика София 2020.
***
Балчик
От 11.00 ч. в заседателната зала на Общината ще се проведе информационна среща за представяне на
антикризисните икономически мерки за бизнеса.
***
Белоградчик
От 14.00 ч. в сградата на РСПБЗН - Белоградчик ще се проведе среща-беседа с ветерани от структурите за
пожарна безопасност и защита на населението.
***
Бургас
От 09.00 ч. в Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника заместник-министърът на
образованието и науката Карина Ангелиева ще участва в откриването на новата учебна година.
В 9.30 ч. в ОУ „Васил Левски" в кв. „Горно Езерово" кметът Димитър Николов и зам.-кметът по образование
Йорданка Ананиева ще открият учебната година.
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От 10.00 часа в новата сграда на Английската гимназия (АЕГ „Гьоте") в ж.к. „Изгрев" заместник-кметът по
„Стратегическо развитие и екология" Весна Балтина ще присъства на тържеството за откриване на учебната
година.
В 09.00 часа в ОУ „Любен Каравелов" зам.-кметът по култура, туризъм и спорт Диана Саватева ще участва в
откриването на новата учебна година.
В 10.00 часа в Търговската гимназия зам.-кметът по бюджет и финанси Красимир Стойчев ще присъства на
откриването на учебната година.

***
Велико Търново
От 8.45 ч. до 11.30 ч. в училищата в града ще бъде открита новата учебна година.
***
Видин
От 10.00 ч. в СУ "Цар Симеон Велики" кметът д-р Цветан Ценков ще присъства на тържеството по повод
откриването на новата учебна 2020/2021 година.
От 10.00 ч. в сградата на РС ПБЗН - Видин ще се проведе среща-беседа с ветерани от структурите за пожарна
безопасност и защита на населението.
***
Кюстендил/ с. Трекляно
От 10.00 ч. в Основно училище „Св. Климент Охридски" президентът Румен Радев ще открие учебната година.
От 11.25 ч. пред паметника на загиналите във Знеполско-Краищенското въстание, водено от капитан Симо
Соколов президентът Румен Радев ще отдаде почит към жертвите. Кюстендил/ с. Трекляно. От 11.40 ч. в сградата
на Общината президентът Румен Радев ще проведе среща с ръководството на местната власт.
От 12.40 ч. изложба в Художествената галерия „Проф. Евтим Томов" президентът Румен Радев ще разгледа
постоянната изложба.
***
Николаево
От 09.30 ч. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще участва
в откриването на новата учебна година.
***
Попово
От 10.30 ч. в Професионална гимназия по техника и лека промишленост заместник-министърът на
образованието и науката Таня Михайлова ще участва в откриването на новата учебна година.
***
Пловдив
От 09.00 ч. в двора на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства заместник-кметът на Пловдив
Пламен Панов и писателят Недялко Славов ще открият учебната година.
От 10.00 ч. на Античния театър ще бъде открита новата учебна 2020/2021 година на Академията за музикално,
танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев".
***
Разград
От 17.00 ч. ще бъде открита реновираната детска площадка до хотел „Централ".
***
Севлиево/с. Добромирка
От 09.00 ч. в Основно училище „Христо Ботев" вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие учебната година.
***
Стара Загора
От 08.00 ч. кметът Живко Тодоров ще поздрави учениците в ОУ "Кирил Христов".
От 08.00 ч. заместник-кмет Милена Желева ще открие учебната година в ОУ "Кирил Христов".
От 09.00 ч. кметът Живко Тодоров ще открие учебната година в XI ОУ "Николай Лилиев".
От 09.00 ч. заместник-кмет Иванка Сотирова ще бъде гост в XI ОУ "Николай Лилиев" по случай новата учебна
година.
От 09.30 ч. кметът Живко Тодоров ще се включи в откриване на учебната 20/21 година в Професионална
гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Любор Байер".
***
Търговище
От 08.30 ч. в III ОУ "Петко Рачов Славейков" заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова
ще участва в откриването на новата учебна година.

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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