Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
БНТ
√ Участниците в тристранната комисия - единодушни за нуждата от кризисно законодателство
Работодателите и синдикатите се надяват до края на годината да има антикризисно законодателство, както в други
европейски страни. Такава позиция застъпиха представителите на двете страни в тристранната комисия - Васил Велев от
Aсоциацията на индустриалния капитал и Пламен Димитров от КНСБ, които гостуваха в предаването "Още от деня".
Според Пламен Димитров, въпреки тревожните констатации на Евростат за икономическото състояние на България, по
време на първите месеци на пандемията антикризисната мярка 60:40 е спасила 172 хиляди работни места, след като от
нея са се възползвали 9 хиляди работодатели.
Относно използването на компенсаторните средства от Европа заради пандемията синдикалният лидер отбеляза, че при
първия пакет за финансовите инструменти, страната ни е закъсняла. При втория пакет парите вече са влезли по
предназначение както в предприятия, така и за социално разпределение. Димитров призова към упорита и съвместна
работа от всички - и правителство, и президент, и синдикални, и работодателски организации да участват в подготовката
на проектите за третия пакет от евросредствата. Срокът за предаването им изтича на 1 април 2021 г.
Васил Велев оспори ефективността на мярката 60:40, особено в първите месеци, направи сравнение с това как тя е била
приложена в Германия и изтъкна аргумента, че само 6% от предприемачите са се възползвали от нея. Велев подчерта, че
тя е претърпяла две корекции и в третото 3-месечие е значително по-ефективна.
Вижте полемиката на Велев и Димитров по антикризисните мерки и вижданията им за икономическото състояние на
страната във видеооткъса.
В. Стандарт
√ Средната работна заплата е скочила с 6 на сто
Средната работна заплата се увеличи с около 6% през второто тримесечие. Това каза президентът на КНСБ Пламен
Димитров в ефира на БНТ. Според него това се дължи не само на ръста на безработицата, но и на това, че 172 000 души са
запазили работното си място благодарение на предложените мерки.
Синдикатите за пореден път изтъкнаха, че схемата „60 на 40” и останалите предприети мерки за запазване заетостта са
ефективни и са помогнали на хората да останат с доста разполагаем доход. От бизнеса обаче са на друго мнение
Според шефa на АИКБ Васил Велев, причина за ръста в заплатата е нарастналата безработица. По думите му вече има
100 000 повече безработни. Това се обяснява с факта, че при криза първо се уволняват нискоквалифицираните с
минимална работна заплата. Другата причина за увеличението е, че възнагражденията в държавната администрация са
нарастнали с около 10%.
В реалния сектор пък има намаляване на заплата, защото се произвежда по-малко. „Основният ни упрек към „60 на 40” в
началото бе, че тя бе концептуално погрешна – тези 100 000 души можеше да ги няма, ако мярката бе такава, каквато е в
момента”, каза Велев, като допълни, че няма как да се платят 40% от приходи, които ги няма
Димитров обори, че реално безработицата всъщност е 70 000 души към края на юни тази година. Велев обобщи, че е
хубаво, че мярката е била поправяна два пъти и че е по-добра в момента
Според бизнеса намаленото ДДС е оставило повече пари в най-засегнатите сектори като туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство и други
И от КНСБ, и от АИКБ смятат, че не е редно да се тъне в самозабрава и самодоволство, и че реализираните ръстове в
страната може да са по-големи. „Има забавяне по отношение на подготовката на основния план за възстановяване и
устойчивост”, каза Димитров.
От АИКБ пък са оптимисти, че най-тежката част от кризата за реалния сектор е зад гърба ни, като едва ли ще има големи
сътресения през зимата.
Publics.bg
√ 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, заяви социалният министър
Деница Сачева по време на срещата на Националния съвет за тристранно сътрудничество, за което предаде БНР. Васил
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Велев от АИКБ поиска държавата да приеме законодателство, което да бъде действащо по време на извънредни ситуации
като сегашната. "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
Велев. Мярката 60 на 40 е успяла да запази 172 хиляди работни места от момента на нейното въвеждане.
Информационна агенция „БЛИЦ“
√ Мярката 60/40 остава и след 1 октомври, но при други условия
При криза, когато се произвежда по-малко, очевидно не можем да станем по-богати. Въпросът е тежестта на кризата да се
разпредели справедливо и да се смекчи максимално. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ председателят на
Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.
Имаме ръст на работната заплата, защото имаме със 100 000 души повече безработни. Другата причина е, че на 34
държавни администрации са увеличени заплатите с до 30%. В реалния сектор на много места има намаляване на
заплатите. Мярката 60/40 беше концептуално погрешна. Не може да се очаква да се доплати 40% от приходи, които ги
няма.
Затова имаме със 100 000 безработни повече. Ако мярката беше такава, каквато е в момента, тези 100 000 можеше да ги
няма, заяви Велев. Мярката 60/40 остави доста разполагаем доход в гражданите и в резултат на това, че гражданите харчат
този доход средната работна заплата порасна с малко над 6%, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. 9000
работодатели и 172 000 служители са се възползвали от тази мярка, като са разплатени 175 млн. лева, добави той. Според
мен намаляването на ДДС на 9% за заведенията е грешка. То няма да има предвидения ефект, посочи синдикалистът.
Трябва да има антикризисно законодателство за подкрепа на заетостта. Добре е да го има до 1 януари, затова ще
предложим още в понеделник концепция за такъв закон или уредба в Кодекса за социално осигуряване, отбеляза Васил
Велев.
Първият пакет от мерки, който подпомагаше фирмите, закъсня драстично, вторият пакет от юли-август обаче, при който
бяха разпределени 1,2 млрд. лева, беше ефективен и бърз. Парите достигнаха до фирмите. Сега обаче имаме нужда за
трети пакет. През октомври ще бъдат налични 1,3 млрд. лева от възстановителния план на Европа и трябва да е ясно къде
ще отидат тези средства, коментира Пламен Димитров.

Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ Държавната помощ и сезонната работа не смъкват безработицата и през август
През летния месец показателят остава висок - 7,5%, с 2,2 процентни пункта повече на годишна база, отчита
Агенцията по заетостта
Сезонната заетост и мерките за държавна подкрепа за запазване на работните места не успяха да удържат равнището на
безработицата в страната и през август. Въпреки тенденцията за спад и през последния летен месец безработицата в
България остава висока, вижда се от данните на Агенцията по заетостта.
Равнището на регистрирана безработица в страната през август е 7,5%. Агенцията по заетостта отчита спад от 0,4 процентни
пункта в сравнение с предходния месец юли и ръст с 2,2 пункта спрямо година по-рано, като той леко се забавя, става ясно
от данните.
Заради Covid-кризата равнището на регистрираната от Агенцията безработица в страната през май скочи до 9%, през юни
леко се понижи до 8,3 на сто, а през юли - до 7,9%.
Безработицата в България тръгна рязко нагоре през май след въвеждането на извънредно положение, последвано от
извънредна епидемична обстановка. Рестриктивните мерки затвориха редица сектори, много от които не успяха да се
възползват от държавните стимули. Въпреки мерките за стимулиране на заетостта и запазване на работните места,
включително и схемата за бизнеса 60/40, данните в официалната статистика оправдават очакванията за високо равнище
на безработицата дори в летните месеци, когато тя традиционно е по-ниска заради сезонната заетост в туризма и
земеделието.
Увеличението на параметъра е съществено в сравнение с тенденцията от началото на годината. Безработицата в България
през януари беше 6,3%, през февруари - 6,2%.
В края на август регистрираните безработни в бюрата по труда според административната статистика на Агенцията по
заетостта са 245 774, като спрямо юли намалението е с 12 779 лица. В същото време увеличението спрямо август 2019 г. е
със 73 131 лица.
За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 24 063 безработни.
Освен тях, други 862 души от групите на търсещите работа заети, учащи, пенсионери, също са се регистрирали в Агенцията
по заетостта.
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През август 2020 г. броят на започналите работа безработни достигна 23 548, като 76,7% от тях са устроени в реалната
икономика. Излизащите от регистъра на безработните поради започване на работа са само с 515 по-малко отколкото
влезлите новорегистрирани. За сравнение, през същия месец август на предходните 4 години статистиката на Агенцията
по заетостта показва, че входящият поток новорегистрирани е надвишавал над десет пъти броя на постъпилите на работа,
като през 2019 г. те са били със 7 133 повече от напусналите бюрата по труда поради започване на работа.
През изминалия месец и 364 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново
работно място чрез бюрата по труда. В сравнение с август 2019 г. се отчита значителен ръст на започналите работа
безработни – с 62,3%. През август най-много започнали работа са в сектора на преработващата промишленост – 20,2%,
следвани от хотелиерство и ресторантьорство – 14,1%, търговията, ремонта на автомобили – 13,9%, държавно управление
– 11,9%, строителство – 5,5%, и др.
През август работа на субсидирани работни места са започнали 5488 безработни лица от рисковите групи – 2730 по
програми и мерки за заетост и 2758 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Най-масово
работа е осигурена по стартиралите в началото на месеца 28 регионални програми за заетост и по схемата „Заетост за теб”
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
При спазване на ограниченията и мерките във връзка с извънредната епидемиологична обстановка малко над 4100
търсещи работа през месеца са се включили в подновените изнесени групови форми за предоставяне на услуги като
мобилни бюра по труда, трудови борси, дни на работодателя и др. Други над 6521 безработни пък взеха участие в групови
мероприятия за професионално и кариерно консултиране, Ателие за търсене на работа, мотивиране за активно поведение
на пазара на труда.
В присъствените форми на обучения за възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд, през
месеца са включени 1602 безработни.
Заявените работни места на първичния пазар на труда през август са 18 048 които са с 4,7% повече от тези, заявени през
август 2019 г. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (23,7%), следват
образованието (16,4%), хотелиерството и ресторантьорството (14,6%), административните и спомагателните дейности
(13,2%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (8,8%) и строителството (5,7%).
Най-търсените професии през месецa са: преподаватели; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани,
сервитьори, готвачи, камериери и др.); монтажници; работници в добивната и преработващата промишленост,
строителство и транспорт; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; работници по събиране
на отпадъци и сродни на тях; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; металурзи,
машиностроители и сродни на тях и занаятчии; персонал, полагащ грижи за хората; помощници при приготвяне на храни и
др.
√ За 5 месеца банките са отпуснали 75 млн. лв. безлихвени заеми
Средната стойност на одобрените кредити е 4225 лв., а обработените искания са почти 18 хил.
Tърговските банки са одобрили 17 907 искания за близо 75 млн. лв. през първите 5 месеца от старта на програмата за
безлихвено кредитиране на физически лица. Това съобщиха от Българска банка за развитие (ББР). Постъпили са над 29
хил. искания. Повече от 70% от тях са на лица на трудов договор, а останалите са на самоосигуряващи се. Към 14 септември
в обработка са още 1215 искания. Средната стойност на одобрените заеми е 4225 лв. Срокът за кандидатстване е до края
на 2020 година, припомнят още от ББР.
Партньори по Гаранционната програма за предоставяне на безлихвени кредити до 4500 лева в помощ на хора, лишени от
възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19, са Алианц банк, Банка ДСК, Инвестбанк, Интернешънъл
Асет Банк, ОББ, Общинска банка, Първа инвестиционна банка, Пощенска банка, Райфайзенбанк, Търговска банка Д,
Централна кооперативна банка и УниКредит Булбанк. Българската банка за развитие не разглежда исканията за кредит, а
включва вече одобрените от търговските банки заеми в издадената портфейлна гаранция, подчертават от финансовата
институция.
Гаранционните споразумения, сключени по програмата, са за близо 145 млн. лв. Половината от тях вече са договорени.
Останалите средства остават на разположение за изпълнение на гаранционните споразумения, за предоставяне на
гаранционни лимити на други банки, както и за вдигане на лимитите на тези, които вече са участници в програмата, ако
пожелаят това, обясняват още от ББР.
Целта на мярката е да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които са прекъснали
дейност вследствие на пандемията от COVID-19. Те имат възможността да получат заем до 4500 лева, отпускани наведнъж
или на три транша от по 1500 лева. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24
месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.
Кандидатите за безлихвен заем трябва да са били в неплатен отпуск или с прекъсната дейност поради пандемията.
Съгласно обновените изисквания желаещите могат да кандидатстват и след като са се завърнали на работа.
Самоосигуряващите се лица трябва да имат поне 20% спад в доходите през 2020 г., като за всички кандидати важи
изискването за декларирани осигуровки за период от 6 месеца назад.
√ Президентът наложи вето върху промените в Закона за съдебната власт
Новата редакция на чл. 28 продължава противоречието с конституционни принципи, твърди Румен Радев
Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание параграф 1 от Закона за изменение и
допълнение на Закона за съдебната власт (ЗСВ), приет на 3 септември 2020 г. Това съобщиха от прессекретариата на
държавния глава.
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Според Радев новата редакция на чл. 28 продължава противоречието с конституционни принципи, включително с
равенството и недопускането на привилегии, основани на лично или обществено положение.
В съобщението от президента се припомня, че депутатите променят за втори път през тази година чл. 28 от ЗСВ, като
запазват възможността за повишаване на някои бивши членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) след края на мандата им.
През май т.г. пред Конституционния съд т.нар. „кариерни бонуси“ бяха атакувани от Върховния касационен съд със
съображенията, че така се нарушават принципите за разделение на властите и за независимост на съдебната власт.
„Споделям формулираната в мотивите към законопроекта цел за повишаване на гаранциите за справедлив процес в
изпълнителните производства чрез изграждане на информационна система на съдебното изпълнение и за подобряване
на ефективността и прозрачността в работата на неговите органи. Възразявам обаче срещу системното предлагане от
страна на най-висшия политически орган в страната – Народното събрание, на „кариерни бонуси“ за членовете на Висшия
съдебен съвет, който като конституционен орган е призван да гарантира независимостта на съдебната власт“, посочва в
мотивите си Радев.
Той припомня, че конституционносъобразността на приетите в началото на тази година изменения в ЗСВ (публикувани в
ДВ бр. 11/2020 г.) беше оспорена от Пленума на Върховния касационен съд и Конституционният съд образува дело. В
редакцията от 3 септември т.г. нормата на чл. 28 се допълва с израза „може да бъде назначен“, като се добавят и
изисквания, които трябва да бъдат налице при повишаването – наличие на съответен стаж по чл. 164 от ЗСВ и комплексна
оценка „много добър“ от последната атестация преди избирането за член на ВСС.
Като запазва възможността за повишение на изборните членове на ВСС обаче и новата редакция на чл. 28 противоречи на
важни конституционни разпоредби, обяснява още държавният глава.
Според него основната гаранция за независимостта на съда се изразява в това назначенията и повишенията на магистрати
да се правят единствено въз основа на обективни критерии, каквито са квалификацията, уменията, почтеността, чувството
за независимост. Престоят на магистратите във ВСС не може да доведе до придобиването на качествата, които са
необходими за заемане на по-висша длъжност в съдебната система, нито може да се приравни на постиженията, които се
изискват за повишаване, категоричен е Радев.
БНР
√ Депутатите ще обсъдят на второ четене промените в Изборния кодекс
Народното събрание ще обсъди на второ четене промените в Изборния кодекс. Между двете четения бяха внесени пет
законопроекта.
Предложенията на ГЕРБ предвиждат да се гласува и с машини, и с хартиени бюлетини. Предлагат и създаване на нова глава
в Изборния кодекс за въвеждане на смесена система при избори за Велико народно събрание.
ГЕРБ предлагат мажоритарен избор на половината депутати във Великото народно събрание, а останалите 200 да се
избират пропорционално, както и осигуряване на възможност за машинно гласуване или с хартиени бюлетини във всички
секции с над 300 избиратели.
Проектът на ГЕРБ дава възможност за гласуване в два последователни дни заради коронавируса. Измененията, внесени от
БСП, предвиждат гласуване само с машини, а обезпечаването на машинното гласуване да е отговорност на Министерски
съвет, а не на Централната избирателна комисия.
Промените, внесени от ДПС, предвиждат отпадане на квадратчето "Не подкрепям никого" в бюлетината, както и текстът
за задължителното гласуване да бъде заличен. От Движението предлагат много по-високи прагове на преференциите,
отпадане на уседналостта при местни и европейски избори и агитацията на майчин език, различен от българския, при
осигурен превод на български.
От НФСБ предлагат запазване на общия ред, предвиден в Конституцията, за избори за Велико народно събрание и
отпадане на възможността за гласуване в два последователни дни.
Предложенията на ВМРО предвиждат премахване на номерата в бюлетината пред имената на политическите сили и пряк
избор за кмет в населени места с над 200 жители, а не както е досега – с над 350 жители.
√ Гледат на второ четене промените в Закона за бюджетите на НЗОК и ДОО
Бюджетна комисия ще разгледа на второ четене актуализациите на законите за бюджетите на държавното обществено
осигуряване и на Здравната каса.
Промените в здравния бюджет се налагат заради кризата с Ковид-19, като в тях е заложена възможност за погасяване на
старите задължения на лебечни заведения. При общественото осигуряване се увеличава минималното дневно
обезщетение за безработица от 9 на 12 лева от 1 октомври.
Текстовете бяха гласувани на първо четене в пленарната зала миналата седмица.
√ Правителството ще обсъди промени в Закона за защита от шума в околната среда
На редовното си заседание днес правителството ще обсъди промени в Закона за защита от шума в околната среда.
Ще бъдат отпуснати и допълнителни средства по бюджетите на Министерството на вътрешните работи и на Държавното
обществено осигуряване. За одобрение е внесен и проект на Национален план за действия при авиационни произшествия.
Министрите ще открият и процедурите за отдаване на концесия на морските плажове "Офицерски - Запад" във Варна и
"Кранево - Централен" в община Балчик.
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√ Очаква се Урсула фон дер Лайен да предложи намаляване на парниковите емисии с 55 на сто
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще произнесе своята първа реч "За състоянието на Съюза"
пред Европейския парламент.
Освен отчет за постигнатото от началото на мандата фон дер Лайен трябва да посочи как Комисията ще се справи с найнеотложните предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз.
Урсула фон дер Лайен ще представи визията си за по-амбициозно споразумение в областта на климата и ще предложи ЕС
да ускори намаляването на емисиите си на парникови газове, съобщи ДПА.
Първата й реч "За състоянието на съюза" цели да даде насоки за бъдещето, посочва ЕК. Ръководителите на изпълнителната
власт на ЕС обикновено използват обръщенията си пред европедпутатите, за да представят големи политики и
предложения.
Така Фон дер Лайен ще предложи на държавите членки да поемат ангажимент за намаляване на парниковите си емисии
до края на десетилетието с поне 55 процента спрямо нивата от 1990 г., казват източници от ЕС.
С това тя се надява да ускори процеса към климатична неутралност до 2050 г.
Очаква се Фон дер Лайен да говори за миграцията и за огромния бюджет и пакет за възстановяване на блока от кризата с
коронавируса, който е на стойност 1,8 трилиона евро.
√ Канада ще отговори реципрочно, ако САЩ отново ѝ наложат мита
Съединените щати ще отменят митата от 10 процента върху вноса на алуминий от Канада до края на годината. Това обявиха
от Вашингтон малко преди Отава да наложи контрамита.
От службата уточняват, че „след консултации с канадското правителство“ Съединените щати са изчислили, че „търговията
с необработен алуминий вероятно ще се нормализира през последните четири месеца на 2020-а“. "Като вносът рязко ще
намалее от скоковете, които видяхме по-рано през годината", допълват от службата.
Съобщението дойде малко преди Канада да обяви контрамерки в отговор на американските мита, но се отказа.
Канадският министър на международната търговия Мери Енджи обаче заяви, че страната си запазва „правото на
контрамерки“ - ако Вашингтон „реши да наложи отново мита на канадските алуминиеви продукти“.
Това потвърди и канадският вицепремиер Христия Фрийланд:
„Няма гаранции както ще се случи в бъдеще - това научихме в търговските си отношения с тази администрация. Затова
нашият подход е: Надяваме се на най-доброто и сме подготвени за най-лошото! Затова и нека е ясно - ще наложим ответни
мита, ако бъдат наложени мита върху нашия износ!, каза вицепремиерът на Канада Христия Фрийланд пред журналисти в
Отава.
Правителството на Доналд Тръмп първоначално наложи мита върху канадския алуминий и стомана през 2018 година. А
през май 2019-а Вашингтон се съгласи да ги вдигне заради търговската сделка между Съединените щати, Мексико и
Канада.
Но точно преди месец - на 16 август, Тръмп отново наложи 10-процентов налог върху вноса на канадски алуминий и обвини
Канада, че "залива" американския пазар.
Economic.bg
√ Πpaвитeлcтвoтo yвeличи дo 20 млpд. лв. лимитa пo пpoгpaмaтa зa външeн дълг
Oт пyблиĸyвaн пpocпeĸт cтaвa яcнo, чe шecт мeждyнapoдни бaнĸи щe opгaнизиpaт плaниpaнитe eвpooблигaциoнни
eмиcии
Mиниcтepcтвoтo нa финaнcитe e дoгoвopилo yвeличeниe c 2 млpд. eвpo нa лимитa нa дългa, ĸoйтo мoжe дa изтeгли oт
мeждyнapoднитe пaзapи пo cилaтa нa Глoбaлнaтa пpoгpaмa зa cpeднocpoчни oблигaции (GМТN), пoдпиcaнa c шecт
мeждyнapoдни бaнĸи (ВNР РАRІВАЅ, Сіtіgrоuр, НЅВС, Ј.Р. Моrgаn, Ѕосіété Générаlе Соrроrаtе & Іnvеѕtmеnt Ваnkіng, UnіСrеdіt
Ваnk). Toвa ce виждa oт пyблиĸyвaния вчepa нoв бaзoв пpocпeĸт пo пpoгpaмaтa в плaтфopмaтa нa люĸceмбypгcĸaтa фoндoвa
бopca. Oт нeгo ce виждa, чe лимитът зa Бългapия ce yвeличaвa дo 10 млpд. eвpo и ce дoбaвят двe нoви бaнĸи, ĸoитo щe
yпpaвлявaт пpoцeca пo eмитиpaнe нa нoвитe eвpooблигaции.
Πpeдишният лимит oт 8 млpд. eвpo бeшe пoчти изчepпaн c пeттe eмиcии, плacиpaни пpeз 2015 и 2016 г. Cпpaвĸa в
Люĸceмбypгcĸaтa фoндoвa бopca пoĸaзвa, чe зa тoзи пepиoд пpaвитeлcтвoтo нa Бoйĸo Бopиcoв e изтeглил oт външнитe
пaзapи 5.144 млpд. eвpo (10 млpд. лв.). C вчepaшнoтo yвeличeниe нa лимитa yпpaвлявaщитe щe мoгaт дa изтeглят oщe
близo тoлĸoвa в cлeдвaщитe 12 мeceцa.
Зa пъpви път cтpaнaтa ни влeзe в тaзи пpoгpaмa пpeз 2015 г., ĸoгaтo пoдпиca c 4 мeждyнapoдни финaнcoви инcтитyции.
Toгaвa пpaвитeлcтвoтo имaшe cпeшнa нyждa oт пapи зa пoĸpивaнe нa cтapи зaдължeния, ĸaĸтo и зa изплaщaнe нa
гapaнтиpaнитe cyми нa дeпoзитapитe пoĸpaй фaлитa нa Kopпopaтивнa тъpгoвcĸa бaнĸa. Toгaвaшният лимит бeшe 8 млpд.
eвpo, ĸaтo cpoĸът нa дeйcтвиeтo нa пpoгpaмaтa бeшe тpи гoдини.
Hoвият бaзoв пpocпeĸт зa Бългapия пo пpoгpaмaтa e пyблиĸyвaн нa 14 ceптeмвpи – cъшия дeн, в ĸoйтo ce пoяви
инфopмaция, чe финaнcoвoтo миниcтepcтвo, oглaвявaнo oт Kиpил Aнaниeв, зaпoчвa пpoцeдypa пo тeглeнoтo нa нoв дълг
нa мeждyнapoднитe пaзapи. Πoдoбни нaмepeния имaшe и пpeдишният финaнcoв миниcтъp Bлaдиcлaв Гopaнoв пpeз
пpoлeттa, нo зapaди нecигypнocттa нa пaзapитe и oчaĸвaщaтa ce тeжĸa ĸpизa ycлoвиятa нe бяxa блaгoпpиятни и пъpвoтo
eмитиpaнe нa външнитe пaзapи зa Бългapия oт чeтиpи гoдини нacaм пpoпaднa.
Финaнcoви eĸcпepти ĸoмeнтиpaxa пpeд Есоnоmіс.bg, чe пpaвитeлcтвoтo вce пaĸ нe e изпycнaлo пpaвилния мoмeнт зa
пoeмaнeтo нa нoв външeн дълг и cpeдaтa пpoдължaвa дa e пoдxoдящa, ocoбeнo cлeд пpeминaвaнeтo нa пъpвaтa вълнa нa
Соvіd-19 и cлeд лeтния ceзoн, ĸoгaтo aĸтивнocттa нa пaзapитe oбиĸнoвeнo e пo-ниcĸa. Bлизaнeтo в Бaнĸoвия cъюз и
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cĸлючeнoтo cyaпoвo cпopaзyмeниe мeждy Eвpoпeйcĸaтa цeнтpaлнa бaнĸa и БHБ ce oчaĸвa дa дoпpинecaт зa дoбpи лиxвeни
пpoцeнти пo нoвия дълг.
Oчaĸвaнaтa дoxoднocт пo плaниpaнитe 10-гoдишни oблигaции e мeждy 0.4 и 0.5%, a пo 30-гoдишнитe – 1.8 и 1.9%. Зa тяx
щe дoпpинece и пpивиднo дoбpoтo cъcтoяниe ĸъм мoмeнтa нa бюджeтa, в ĸoйтo вce oщe нe ce виждaт плaниpaнитe paзxoди
нa пpaвитeлcтвoтo", дoбaвя eĸcпepтът.
Hoвият дълг щe ce изпoлзвa зa финaнcиpaнe нa дeфицитa, тъй ĸaтo yпpaвлявaщитe нa пpaĸтиĸa пoxapчиxa нaличнитe ĸacoви
peзepви. Oт юли мeceц нacaм ca глacyвaни paзxoди зa близo 2 млpд. лв. – тoвa oбaчe нe e xapчeнe нa ĸacoвa ocнoвa (т.e.
вce oщe нe вcичĸи пapи ca пpeвeдeни) и вce oщe нe ce oтчeтeни тeзи paзxoди в Koнcoлидиpaнaтa фиcĸaлнa пpoгpaмa, ĸoятo
ce пyблиĸyвa oт Mиниcтepcтвoтo нa финaнcитe в ĸpaя нa вceĸи мeceц. Πo нeя бe oтчeтeн излишъĸ oт 1.5 млpд. лв. ĸъм ĸpaя
нa юли въпpeĸи пpoгнoзиpaния дeфицит oт 3.5 млpд. лв. зa цялaтa гoдинa.
Peaлнитe paзxoди щe ce видят в cтaтиcтиĸaтa нa финaнcoвoтo вeдoмcтвo в ĸpaя нa ceптeмвpи или oĸтoмвpи и тoгaвa
дeфицитът вeчe щe e пpиблизитeлнo 2 млpд. лв., ĸoeтo нe би ce xapecaлo нa пaзapитe", cмятa финaнcoвият eĸcпepт.
Koлĸo тoчнo дълг щe бъдe изтeглeн в мoмeнтa c нoвитe eмиcии щe ce peшaвa cлeд пoлyчaвaнe нa oфepтитe.
Mиниcтepcтвoтo нa финaнcитe вepoятнo имa oпpeдeлeнa eднa минимaлнa cyмa, нo aĸo пoлyчи дoбpи oфepти, вepoятнo щe
взeмaт пoвeчe зaeм.
Πoд 1 млpд. eвpo oбaчe нямa eмиcия, ĸoятo пaзapът дa пpиeмe дoбpe. Cтaндapтът зa тoзи тип eмиcии ca пoнe 1 млpд. eвpo.
Aĸo ca 2 eмиcии, ĸaĸтo ce гoвopи в мoмeнтa – eднa 10-гoдишнa и eднa 30-гoдишнa – мoжe би дългът щe бъдe зa 2 млpд.
eвpo, ĸaтo в тoзи cлyчaй eднaтa мoжe дa e пo-мaлĸa.
БНТ
√ Депутатите събраха кворум и започнаха работа
Депутатите успяха да съберат кворум от 121 гласа и да започнат работа в пленарната зала.
В залата първоначално не влязоха народните представители на БСП и ДПС.
След като обаче видяха, че кворум има БСП влязоха в зала и ще участват в дебата за Изборния кодекс.
ДПС няма да се регистрира в пленарната зала заради Изборния кодекс
Въпреки че не се регистрираха в началото от ДПС също заеха местата си в пленарната зала.
Днес предложенията за промени в Изборния кодекс влизат за обсъждане в Народното събрание.
Правната комисия вече отхвърли създаването на глава в Изборния кодекс, която регламентира избор на Велико народно
събрание и въвеждане на смесена система. Единствено ГЕРБ гласува "за", всички останали парламентарни групи не
подкрепиха предложението.
Комисията прие предложенията на управляващите за гласуване с машини и бюлетини, в секции с над 300 избиратели. ЦИК
трябва да поеме отговорността по осигуряването на машините решиха още членовете на комисията вчера.
√ Правната комисия отхвърли предложението на ГЕРБ за избор на ВНС
Правната комисия отхвърли създаването на глава в Изборния кодекс, която регламентира избор на Велико Народно
събрание и въвеждане на смесена система. Единствено ГЕРБ гласува "за", всички останали парламентарни групи не
подкрепиха предложението. Комисията прие предложенията на управляващите за гласуване с машини и бюлетини, в
секции с над 300 избиратели. Възложиха на ЦИК отговорността по осигуряването на машините.
Коалиционните партньори очаквано не подкрепиха ГЕРБ по темата Велико Народно събрание. Те не са съгласни със
смесената система, която включва мажоритарен и пропорционален вот.
Християн Митев - ПГ на Обединени патриоти: 200 народни представители от НС да се избират пропорционално, 200
мажоритарно и то само в един единствен тур ще доведе до облагодетелстване на големите политически сили, ощетява
малките партии.
Ана Александрова - председател на Комисията по правни въпроси: Ниe ще си отстояваме, стоим зад него. Това е
предложение, което беше изразено и по отношение на референдума от гражданите за мажоритарния избор и основно в
това сме съсредоточени - повече представителност, повече гражданско общество в евентуално Велико Народно събрание,
по-голяма представителност и на партиите включително.
На комисия само от БСП защитиха изцяло машинното гласуване.
Крум Зарков - ПГ на БСП: Този закон имаше за цел направи необратимо машинното гласуване и да изчисти някои проблеми,
които ЦИК беше установила в следствие на проведените през годините експеримент. Вместо това той връща назад вече
постигнатото и внася допълнително объркване.
От ДПС отново припомниха, че в сега действащия кодекс те са предложили 100% машинно гласуване. И влязоха в спор с
БСП за вида на машините. От движението смятат, че една от най-добрите машини за гласуване е сканиращата.
Йордан Цонев - ПГна ДПС: Ние винаги сме били и оставаме на позицията, че Секционните избирателни комисии не бива
да броят, не бива да отчитат резултат, а това трябва да го прави машина, но може и да се натиска копченце. Може
машината да брой, да сканира и да връща неправилно попълнената бюлетина.
Опозицията не подкрепи предложението на управляващите отговорността за машините да се възложи на ЦИК.
Красимир Ципов - ПГ на ГЕРБ: Отпечатването на хартиените бюлетини, машинното гласуване и свързаните с тях дейности
се възлага и контролира от ЦИК. Няма как на Министерски съвет да се възложи нещо, което е коренно различно от това,
което е предвидено в момента в действащия закон.
Правната комисия отхвърли за пореден път предложенията на ДПС свързани с прага на преференциите и искането им да
отпадне задължителното гласуване.
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√ Кой ще е новият председател на ЦИК - коментар на Красимир Ципов и Явор Божанков
Няма подадени кандидатури за председател на Централната избирателна комисия. Ще има нова процедура. Това каза
в "Денят започва" Красимир Ципов от ГЕРБ.
"Нашите очаквания бяха другите парламентарно представени партии и коалиции да внесат своите кандидатури, които да
бъдат обсъдени. Да бъдат на професионалисти. За съжаление, не видяхме такова нещо. Така в новата процедура ще трябва
да предложим и ние кандидатура. Направихме такъв жест да приемем предложения от други политически субекти, но
явно няма такъв интерес", коментира Ципов.
Той потвърди, че ГЕРБ има варианти. "Ще обсъдим тези номинации помежду си и с коалиционните партньори. Надяваме
се да се обединим около кандидат, който е доказан професионалист с безупречен бекграунд, така че да оглави ЦИК",
допълни депутатът.
Ципов отхвърли слуховете, че за председател на ЦИК ще бъде издигната кандидатурата на бившия правосъден министър
Данаил Кирилов. Той обаче отказа да назове имена.
"Нашата идея е да подкрепим кандидатурата на някой магистрат, който има опит в разглеждането на такъв тип дела,
смятаме, че това трябва да е профилът на следващия председател на ЦИК", допълни Красимир Ципов.
Депутатът Явор Божанков от БСП обаче коментира, че бъдещият председател освен професионалист, трябва да е и и
безрасъден. "Кандидатът трябва да е не само добър професионалист, а много смел или безразсъден. Целият изборен
процес е пред провал. Това не е мнение на БСП, това е мнението на неправителствения сектор на експертите", заяви
Божанков.
"Това, което ГЕРБ написаха като Изборен кодекс, е истинска обида за юридическата мисъл. Той е просто сбор от норми,
които си противоречат", заяви депутатът от левицата.
"Старият председател защо напусна - че ЦИК е изправена пред невъзможно положение. Този нов председател ще трябва
да поеме цялата отговорност. Този човек е наясно, че ще излезе основен виновник. ГЕРБ в момента се чудят на кой да
прехвърлят отговорността за проваления машинен вот. Трябва да намерят някой много безразсъден човек, който да поеме
тази огромна отговорност, която му прехвърлят", категоричен беше Божанков.
√ Малко над 1058 лв. е средният осигурителен доход за юли
Националният осигурителен институт обяви, че размерът на средния осигурителен доход за страната за юли 2020 г. е
1058,71 лв.
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.08.2019 г. до 31.07.2020 г. е 1030,45 лв.
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на
новоотпуснатите пенсии през август 2020 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
√ Спадът на фирменото кредитиране е по-голям в COVID кризата
Извънредното положение накара банките леко да затегнат кредитирането, но затягането на мерките беше много леко,
отбеляза в "Денят започва" кредитният консултант Тихомир Тошев.
"Банките още през юни разхлабиха тези рестрикции, лихвите не се промениха дори по време на извънредното положение
- при ипотечните кредити те се запазиха в рамките между 2,6 - 3,2, при потребителските - между 4,5 и 6,6 и затова този
пазар много бързо се възстанови", допълни Тошев.
Според него интересът към кредитиране се е върнал към нивата преди кризата.
Очакват се есенните промоции на банките за кредити. Кредитният консултант посочи, че преобладават ипотечните
кредити, има и леко повишение на потребителските. При тези условия на COVID кризата хората започнаха повече да
спестяват.
Според експерта, има хора, които обедняха по време на кризата, останаха без работа, но като цяло нашата икономика се
държи добре. Има сектори, които много пострадаха от кризата и няма да се възстановят скоро, други се развиват както и
преди кризата, а има и сектори, на които кризата подейства положително.
Лихвите по депозити в банките са нулеви, но хората предпочитат да си държат парите там заради сигурността.
Цените на имотите не паднаха, особено в големите градове, където интересът е най-голям, задържаха се на нива от преди
COVID кризата и пазарът продължава да е динамичен, коментира Тошев.
Интерeсът към фирменото кредитиране е по-нисък, има спад за разлика от имотното кредитиране.
√ Министър Вълчев в първия учебен ден: Най-трудно е за училищата с деца от уязвими групи
Настроението по улиците, около училищните дворове е приповдигнато. Първокласниците са 59 000. Те, заедно с учениците
от пети и осми клас, имаха официални тържества за първия учебен ден. Останалите ученици започнаха годината в класните
стаи.
32 СУ е едно от най-големите в страната с над 2 000 ученици. Нетрадиционно започна тази учебна година заради COVID19. Нетрадиционно беше и откриването на първия учебен ден. Между 8:30 и 12 ч. по определен график учениците от
различните класове влизаха в класните стаи за инструктаж какви ще бъдат мерките за предпазване от COVID-19.
Тържеството там също беше разделено на три - за първи, за пети и за осми клас.
Първокласниците имаха тържество от 10 ч. Родители в стаите не се допускаха дори за най-малките деца. Учениците бяха с
маски в общите помещения, някои от тях бяха с маски дори в двора.
Всеки клас вече ще има отделна класна стая, за да няма сблъскване на деца. Кетъринг ще осигурява храната във всяка една
стая, за да няма струпване в стола.
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След 11 ч. се струпаха много родители в двора, тъй като едни класове влизаха в училището, други излизаха, но сега всичко
е спокойно.
"Единственото, което ме притеснява, е здравето. Всичко останало, каквото и да разпишем като документи, ако не
изпълняваме правилата или някой е болен и някой от родителите, с които вече сме се уговорили, имахме родителски
срещи. И наистина смятаме, че това е споделена отговорност - и тяхна, и наша, да запазим здравето на децата, на
учителите, здравето на техните родители, баби и дядовци", каза Нели Костова - директор на 32 СОУ.
"Искам децата да учат присъствено в училище, а не да минават на онлайн обучение. Това е единственото, което ме
притеснява", каза Боряна, майка на ученик в 4 клас.
Просветният министър Красимир Вълчев откри учебната година в училище "Св. Св. Кирил и Методий" в град Николаево в
Старозагорско. Той поздрави всички ученици и каза, че тази година е избрал именно това училище, за да бъде съпричастен
с деца от уязвими социални групи.
"Тези училища се справят най-трудно. Предизвикателствата пред тях са най-големи. Не винаги срещат подкрепа от
родителите. Тук в най-голяма степен се работи по механизма. По време на извънредната ситуация през пролетта тези
училища положиха много усилия, за да провеждат компенсаторно обучение доколкото е възможно с всякакви средства.
Много голяма част от тези училища са пренебрегнати, защото понякога не се виждат усилията на учителите. Но всъщност
дори и да са с по-ниски резултати - това са училищата, в които се полагат най-много усилия и се работи най-много", заяви
Красимир Вълчев - министър на образованието.
√ Как работи Координационният център за COVID-19
От началото на септември отвори Координационният център за Covid-19 в София. Центърът се намира в Инфекциозна
болница в столицата и има за цел да насочва пациентите, които се съмняват за коронавирус, към конкретна болница или
домашно лечение.
135 са пациентите, които са постъпили в Координационния център за последните две седмици, 23-ма са с COVID-19 от 108
изследвани. Работи 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието.
"Редно е първоначалният преглед да бъде от личния лекар, Спешна помощ", каза д-р Гайтаневска - началник отдел
"Епидемиология и контрол на заразните болести" към РЗИ-София. В Центъра се осъществява прецизен вторичен преглед,
събира информация за състоянието на легловата заетост в лечебните заведения, за да се спести разкарването на
пациентите в търсене на такива.
Прегледът и изследването в Координационния център е безплатно.
√ Борисов и Ердоган обсъдиха по телефона регионалното развитие
Турският президент и българският премиер са обсъдили регионалното развитие и начините за подобряване на
двустранните връзки в телефонен разговор, предаде Анадолската агенция.
Турският президент и българският министър-председател са обсъдили по телефона стъпките за укрепване на двустранните
отношения, съобщиха от турската дирекция за комуникации.
По време на телефонния разговор Реджеп Тайип Ердоган и Бойко Борисов са коментирали и важни регионални събития,
се казва в изявление на дирекцията.
Икономически живот
√ България "лидер" в ЕС по постоянно загубени работни места
България седи зле в общата картина по загубени работни места в ЕС и Обединеното кралство. Това е едно от заключенията
на мащабен анализ, извършен от Института за устойчиво икономическо развитие (ИнУИР).
Целите на изследването, представено от изпълнителния директор на ИнУИР доц. д-р Теодор Дечев, са да бъдат допълнени
оценките и аналитичната част от „Анализа на изпълнението на Постановление No 55 на Министерския съвет от 30 март
2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на
работниците и служителите при извънредното положение“.
Според института аналитичната част на този прaвителствен доклад страда от „голям дефицит в сравнителен план“.
Доколкото са правени някакви сравнения, те са правени (епизодично) само за територията на Република България и между
отделните отрасли и икономически дейности, изтъкват от ИнУИР.
Институтът разполага и анализира данни с емпиричен материал, отразяващ въздействието на пандемията върху заетостта
и труда точно през месец април 2020 година, който беше съдбоносен за по-нататъшния ход на нещата.
Наличните емпирични данни са достоверни и не са натоварени с никакви политически или отраслови пристрастия. На 9
април 2020 година Eurofound (европейска агенция, трипартитен орган за изследване на качеството на живота,
индустриалните отношения и мониторинг на промяната в страните от ЕС, известна още и като „Дъблинската фондация“)
стартира електронно социологическо проучване „Живот, работа и COVID-19“ (“Living, working and COVID-19”), което цели
да улови най-непосредствените промени по време на пандемията и нейното въздействие. Данните покриват широка гама
от въпроси, включително статус на заетост, работно време, балансът „семеен живот – служебна кариера“,
разпространяването на работата от разстояние (telework) и сигурността на работните места. Изследването е направено,
като варират страните, пола и възрастта на респондентите.
За осъществяването на анализа си институтът обособява 14 различни варианта на „разрези“ за разглеждане на получените
данни по пол, възраст и начин на загубване на работното място – постоянно или временно.
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Лицата в ЕС на възраст от 35 до 49 годишна възраст от мъжки и от женски пол, които са загубили работата си
постоянно
Най-тревожният факт е, че България седи изключително зле по отношение на ПОСТОЯННО загубените работни места. В
тази категория България е абсолютен лидер в две от възрастовите групи. Тя е на първо място по постоянно загубени
работни места във възрастовите групи от 18 до 34 години, сумарно за двата пола и от 35 до 50 години, сумарно за двата
пола. Малко по-благоприятно е положението при възрастовата група на хората над 50-годишна възраст, сумарно за двата
пола, където България е на „по-благоприятното“ четвърто място. В крайна сметка, когато се говори за цялата съвкупност
на мъжете и жените от 18 до над 50 годишна възраст, загубили работата си постоянно, България отново е на първо място.

Лицата в ЕС на възраст от 18 до над 50 годишна възраст от мъжки и от женски пол, които са загубили работата си
постоянно
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Тези данни, коментират от Института, би трябвало да ни обезпокоят много, защото подобно убедително „лидиране“
говори за травматичния характер на станалото. Докато в много други европейски страни се достигат максимуми на мъже
и жени, загубили работата си временно – и там България е на малко по-заден план, то точно при постоянно загубените
работни места ние водим.

Лицата в ЕС на възраст от 18 до 34 годишна възраст от мъжки и от женски пол, които са загубили работата си
постоянно
Още по-неприятно е, се казва в анализа на ИнУИР, че ударът е понесен в най-голяма степен от младите и от хората
от средната възраст. България по принцип има проблеми с младежката безработица и е един от европейските лидери по
така наречените NEETs младежи, които не учат, не работят и не са обхванати от професионална квалификация. Преди ние
имахме известни извинения за това, че сме лидери по NEETs, поради самата тяхна структура, включително и значителния
дял на младежи от етническите малцинства, влизащи там. Но сега става дума единствено за изгубени работни места и
България е лидер по постоянно загубени работни места в разгара на пандемията, с особен акцент върху младите хора и
заетите, които са на средна възраст.
Според авторите на доклада това положение може дори да стане причина за допълнителна радикализация на
обществените настроения с наближаването на края на срока на изплащане на обезщетенията срещу безработица (там,
където има такива).
Анализът показва също така, че в сравнителен европейски план, ударът който сме понесли и който видимо не е бил
особено смекчен от иначе многобройните мерки в подкрепа на бизнеса и на заетостта, е бил толкова силен, че ни изпраща
на челна позиция и при генералната съвкупност. При разглеждане на мъже и жени заедно, на възраст от 18 до над 50
години, загубили работата си и постоянно, и временно, България е на пето място от общо 28 държави. При това става дума
за процент, който е много обезпокоителен – 37,4 %. Тук се обръща внимание, че България се е оказала на пето, а не да
речем на трето място, главно поради огромния брой загубили работата си ВРЕМЕННО в Гърция и Кипър, поради колапса
на туризма в тези страни.
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Лицата в ЕС на възраст от 18 до над 50 годишна възраст от мъжки и от женски пол, които са загубили работата си
постоянно или временно – общо
Пак в сравнителен план можем да се досещаме, че отрасли, в които в други държави хората губят работните си места
временно, у нас работните места са загубени за постоянно. Това също трябва да ни накара още един път да обсъдим и
анализираме предприетите мерки в подкрепа на бизнеса и на заетостта, изтъкват от ИнУИР.
Без да обвиняват правителството в липса на желание да реагира на възникналата ситуация, от института, на база
емпиричните данни за загубата на работни места, които пък отразяват степента в която редица икономически дейности са
изпаднали в беда, показват, че положителният ефект от мерките не е този, който всички бихме искали.
√ 5 млрд. лева външен дълг пое правителството от международните пазари
Две емисии облигации с общ обем 2.5 млрд. евро (почти 5 млрд. лв.) пласира Министерството на финансите на
международните пазари.
Те са с матуритет 10 и 30 години, считано от 23 септември, когато ще се извърши сетълментът. В понеделник емисиите бяха
представени на инвестиционната общност, а днес успешно пласирани, съобщи Капитал.
Постигната доходност е 0.40% за 10-годишните книжа и 1.48% за 30-годишните, което се определя, като много изгодни
нива, които реално отговарят на държави с А/А- рейтинг.
Интересът е бил висок, показват данните на търговската система – общо за 7.5 млрд. евро.
Първоначално от финансовото ведомство са обявили ориентировъчен обем от 2 млрд. евро, но заради силното търсене е
взето решение да бъдат продадени по 1.25 млрд. евро от всяка емисия.
Съотношението дълг към БВП на България към юли е 20.7%, което ни нарежда в топ 3 на страните с най-добър показател в
ЕС. Фискалният резерв е над 10 млрд. лв., които включват и 360 млн. лв. вземания от ЕС.
Това е първото излизане на международните пазари на България от 2016 г., като страната остана единствена от региона
през 2020 г. без емитиран дълг навън. За първи път България пласира 30-годишна емисия.
√ Безлихвени кредити за туризма ни поиска вицепремиер от банките
Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова е поискала от банковия сектор безлихвени и нисколихвени
кредити за туристическия сектор.
Николова е провела среща с ръководители и представители на Асоциацията на банките в България и на Българската банка
за развитие, съобщиха от ведомството.
По време на разговорите тя е изтъкнала важната роля на финансовите институции в подкрепа на туристическия сектор,
който е най-тежко пострадал от пандемията от COVID-19.
Николова информира, че туроператорите нямат продажби и приходи, а 12-месечният срок за възстановяване на депозити
и плащания за неосъществени туристически услуги ще приключи. Голяма част от тези средства са в чужбина, сезонната
заетост също изтича и браншът наистина е в критично състояние, подчертава вицепремиерът.
По думите й основните искания на бизнеса са 3-годишен гратисен период в кредитирането, като се приема залог на
дяловете на фирмите и/или залог на собствеността. Кредитите да са безлихвени, ако се отпускат от ББР, или с лихва до 3%,
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ако са през търговските банки. Туроператорите имат нужда от целева помощ под формата на финансиране срещу залог на
вземанията и то ще бъде използвано за възстановяване на сумите към крайните клиенти.
Николова е настояла за по-голяма гъвкавост при отпускането на средства по програмата за подпомагане на МСП в условия
на криза и опасност от фалити.
От своя страна председателят на УС на АББ Петър Андронов е отправил препоръка към ББР и Фонда на фондовете да се
ревизира програмата, насочена към бизнеса и да се направи специален продукт за туризма. Така ще може да се поеме
тежестта от рисковете при финансирането, като асоциацията ще съдейства максимално в този процес.
√ Covid-19: Родна ресторантьорско-хотелиерска енигма
Повсеместно туризмът е най-пострадалият сектор от пандемията в световен план.
Паралелно с отчитаните поражения обаче пандемията е и повод за преоглеждане и преосмисляне на наложили се модели
на поведение и на оценки. Подобно преосмисляне се налага и във връзка с необходимостта от централизирано финансово
подпомагане на потърпевши подотрасли.
Ресторантьорството и хотелиерството са основни подотрасли на туризма. Оценява се, че те понасят най-тежко и
непосредствено ударите на пандемията. Преценката на правителството беше, че тези подотрасли имат нужда от значима
материална подкрепа.
Ресторантьорство
Някак прибързано правителството взе решение и намали ДДС от 20% на 9% за ресторантите и кетъринга, както и за
настаняването в хотели и къмпинги (в сила от 01.07.2020 до 31.12.2021). Премиерът обяви, че „… очаква да види и
намаляване на цените в заведенията, с колкото е намален и данъкът – 11 пункта“.

Фигура 1
НСИ публикува ежемесечно информация за 12-месечния индекс на цените общо за страната, както и по отделни групи
стоки, по-специално за цените на общественото хранене (Фигура 1). Традиционно, у нас цените на общественото хранене
(ресторанти) изпреварват (при това значително) средния индекс на цените. От началото на текущата година цените в
ресторантите поддържат трайно годишна инфлация от около 6% независимо от конкретната ситуация. Същевременно
общата инфлация за същия период бележи последователен спад до около 1% годишно към началото на втората половина
на годината.
Посочената инфлационна специфика сочи, че търсенето на услуги от сферата на общественото хранене не намалява, то се
поддържа достатъчно високо, което обяснява и високия прираст на цените. Видно е, че чувствителното снижение на ДДС
в сектора не се отразява на крайната ценова динамика. В такъв случай може да се оцени, че конкретното
макроикономическо въздействие е било неоправдано, неоценено адекватно, в ущърб на приходите в държавния бюджет
и в пряк интерес единствено на заетите в ресторантския бизнес, които и без това експлоатират достатъчно твърдо и
последователно търсенето в бранша.
Хотелиерство
Eurostat провежда регулярни наблюдения на състоянието на хотелиерския бизнес в страните от ЕС по основни възлови
показатели и по съпоставима методология. Интерес предизвикват най-вече относителните показатели, доколкото те са
пряко съпоставими при междустранови сравнения и съпоставки.
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Фигура 2
На Фигура 2 са представени данни, компилирани от Eurostat, за степента на използване на легловата база. Представени са
13 страни от ЕС, за които Eurostat предоставя информация за периода 2012-2019 г. по конкретния показател. За останалите
страни ЕС не предоставя аналогичната информация, въпреки че привежда данни за ЕС като цяло, както и за евро-зоната.
Приведената на Фигура 2 информация е за 2019 г. и се отнася за хотели и места за настаняване с леглова база 25-99 легла.
Тя е и най-широко представената категория. Конкретните данни по отделни страни са устойчиви във времето.
Сравнителните характеристики при други хотелиерски размери са сравними с показаните съотношения на Фигура 2.
България заема твърдо левия край на класацията с коефициент на използване на леговата база за конкретната категория
на годишна основа от 28,2% за 2019 г. Прякото сравнение с другите страни демонстрира чувствителна разлика. Широко
разпространена оценка на специалисти от бранша е, че отделно взет хотел не може да издържи финансово-икономически
при по-ниско от 30% годишно използване на легловата си база. А данните на Фигура 2 са не за отделен хотел, а средни
оценки за всички хотели и места за настаняване в България от съответната категория.
Въпросът е как хотелите и местата за настаняване у нас съумяват да функционират финансово-икономически с такава ниска
степен на използваемост на легловата си база, при това: (1) за дълъг период; (2) при значително по-ниски цени на
настаняване у нас в сравнение с европейските страни и (3) при активно продължаващо стоителство на хотели и места за
настаняване, т.е. при увеличаващо се предлагане на хотелиерски услуги?
Единственият логически оправдан отговор е, че реалното средногодишно използване на легловата база при посочените
условия у нас не би могло да бъде по-ниско от 30% и вероятно е не по-малко от 35-40%.
Обяснението на наблюдавания хотелиерски парадокс у нас опира до корупцията на държавно равнище. Видимо, че не се
отчита действителният брой на реализираните нощувки на национално равнище, поради което страдат постъпленията в
държавния бюджет, както и се изкривява действителната туристическа картина. Неотчитането на реалния брой нощувки
не може да бъде без договорка с представители на контролиращите органи.
Заключение
Подпомагането на пострадали от вируса Covid-19 сектори няма нищо общо с Дядо Мраз-овско разтваряне на кесията и
разточителство, особено и най-вече, когато става въпрос за разпределение на несобствени обществени пари. Държавните
финанси не са нито на премиера, нито на правителството. Както премиерът, така и правителството са натоварени от народа
да управляват разумно и интелигентно финасовите ресурси на данъкоплатците. Последното означава ангажиране с
действия, аргументирани от ясни разчети и оценки за необходимостта от конкретно финансиране, както и за очаквания
ефект от управлението на финансите. Недопустимо е безотчетно разпиляване на пари, та било то и под благовиден
предлог, без ясна и прозрачна визия и поета отговорност за очаквано позитивно и стимулиращо въздействие.
Използването на обществени парични фондове трябва задължително да е съобразено със степента на тяхната
възвръщаемост, а не просто да бъде за изпроводяк, като за последно.
Политическите критерии при управлението на обществените финанси са лош съветник за стимулиране на социалноикономическия прогрес.
Общественият контрол не бива да допуска неправомерно и без ангажирана оценка използване на държавни финанси и да
санкционира самоволни отклонения и прищевки.
√ Тестовите „невъзможни“ сценарии за банките ни вече са реалност
Пресцентърът на БНБ разпространи изказването на управителя на БНБ Димитър Радев при откриването на
юбилейната учебна година в УНСС
Благодаря най-сърдечно за възможността да присъствам на откриването на новата учебна година в УНСС. Тази учебна
година съвпада със забележителния 100-годишен юбилей на нашия университет. Това е добър повод още веднъж да
изразим нашата признателност към поколенията преподаватели, студенти, администратори, към всички онези, които

13

превърнаха УНСС в това, което е днес – най-големият, най-старият и най-авторитетният бизнес университет в Югоизточна
Европа.
Настоящата година е уникална и по не толкова положителни причини, включително здравната криза, прераснала в
икономическа, и сложната политическа ситуация. Тези развития ни поставят пред много трудни предизвикателства,
истинският отговор на които трябва да бъде институционален. В този смисъл днешната ситуация е тест за институциите.
Когато говоря за институции, имам предвид целия спектър – от политиката, здравния и образователния сектор и
икономиката до публичните финанси и банките. Колкото по-здрави са институциите, толкова по-силен ще бъде отговорът.
Ако не сме в състояние да дадем адекватен институционален отговор, ефектите могат да бъдат разрушителни.
Ще се спра на това, което става в банковия сектор в отговор на кризата, а също така и в по-широк стратегически план.
Банките влязоха в настоящата криза добре подготвени поради направеното през последните години. Ще посоча само
безпрецедентната по своя мащаб и дълбочина проверка на качеството на активите на банките и стрес тестовете, проведени
от БНБ и Европейската централна банка. Една от техните основни цели беше да се подготвят банките за най-лоши
макроикономически сценарии, които мнозина тогава определяха като невъзможни. Сега, когато вече сме в тези
„невъзможни“ сценарии, виждаме, че банките реагират адекватно и продължават да бъдат в добра кондиция.
Тази добра подготовка помогна още в началото на кризата да се приемат допълнителни мерки с цел засилване на
капиталовата позиция и ликвидността на банките. Мерките включваха пълното капитализиране на цялата печалба в
сектора, силно редуциране на чуждестранните експозиции, а също така и анулиране на предвидените допълнителни
капиталови изисквания, свързани с цикличните рискове. Този пакет от мерки осигури допълнителен ресурс в банковата
система в размер на 9.3 млрд. лв.
Пакетът от мерки не беше насочен самоцелно и единствено към банките. По-скоро неговата цел беше да се създадат
условия в банковия сектор така, че той да може да предприеме стъпки за облекчаване последствията от кризата за бизнеса
и населението. Основният инструмент, който беше използван за тази цел и който все още е в сила, е т.нар. „частен
мораториум“ върху плащанията по кредити. До момента отсрочване на такива плащания са получили над 14 хил.
предприятия и над 93 хил. домакинства в общ размер на над 9 млрд. лв., което е реално и значително облекчаване на
финансовите условия през най-трудния период на кризата.
Кризата постави по-актуално на дневен ред и въпроса с условията за външно финансиране. Знаете, че в резултат на кризата
започна акумулирането на дефицити, които трябва да се финансират, а също така и да се поддържат необходимите
финансови буфери. Поради тази причина ние се нуждаехме от допълнителен знак за пазарите и за инвеститорите, че
България стои стабилно в кризата от гледна точка на финансовата си позиция и на паричния си режим. Този знак беше
даден с установяването на суапова линия за 2 млрд. евро между Европейската централна банка и Българската народна
банка и беше разчетен еднозначно положително както от пазарите, така и от кредитните агенции, а също така и от
инвеститорите. Искам да посоча нещо много важно – констатацията за силната финансова позиция на страната остава
валидна и в момента, независимо от развитието през последните месеци. Ще бъде грешка с много сериозни последици,
ако допуснем пробив в тази посока.
Всички предприети дотук стъпки по отношение на банковия сектор, които смятам, че бяха успешни и навременни, по
никакъв начин не намаляват нашата загриженост за това, което става и което предстои да стане в следващите месеци.
Съществува голяма неяснота по отношение на това как ще се развие здравната криза, свързаната с това икономическа
криза, и как ще се развие политическата ситуация.
Поради тази причина Българската народна банка остава, както вероятно сте видели от наскоро публикуваните от нас
данни, консервативна в своите прогнози за икономическия растеж, при това с твърде широк диапазон на допусканията. В
момента работим по нова, актуализирана оценка за ситуацията за тази година и за това, което очакваме през следващата
година. Ще публикуваме тази оценка през месец октомври. Следим също внимателно развитията на икономическата
ситуация и в еврозоната, която има решаващо значение, основно по линия на външното търсене, но не само, за това как и
колко бързо ще се възстанови нашата икономика. Споделяме оценката на Европейската централна банка, представена
само преди няколко дни. Тя най-накратко е следната: има ясни признаци на икономическо възстановяване, но
несигурността по отношение на пандемията и на начина, по който тя ще бъде овладяна, е все още голяма. В зависимост от
развитията както в страната, така и в еврозоната, ние в БНБ сме готови при необходимост да активираме допълнителни
мерки.
Извън контекста на конкретните мерки, свързани с кризата, през настоящата година постигнахме и развитие с огромно
стратегическо значение, което все по-силно ще се оценява в бъдеще. Става въпрос за едновременното присъединяване на
българския лев към европейския валутен механизъм и на страната към Европейския банков съюз. Това е първата стъпка
към пълното интегриране на България към еврозоната, т.е. към ядрото на Европейския съюз, акт, чието значение далече
надхвърля границите на банковия и финансовия сектор.
След броени дни, на 1 октомври, Българската народна банка чрез банковия надзор ще стане първата българска институция,
пълноправен член на важна институция на еврозоната – Единният надзорен механизъм. Това, наред с другото, е
забележителен пример на институционално развитие. Само преди няколко години надзорът бе една от най-уязвимите и
най-критикуваните регулаторни институции в страната. В момента той е една от най-солидните и най-силните институции,
приета единодушно в семейството на европейския банков надзор. Този пример на институционално развитие може да
бъде приложен и в други важни сфери. Това ще даде възможност да се справим не само с предизвикателствата на
днешния, а и на утрешния ден.
Позволете ми да спра дотук, да Ви благодаря най-сърдечно за привилегията да бъда на този ден с Вас и да Ви пожелая
успешна учебна година.
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√ Не сме готови за продължителна икономическа криза
31 % от българите могат да издържат само една седмица да покриват ежедневните си разходи, ако загубят основния си
източник на приходи.
Това става ясно от глобалното Международно проучване за финансова грамотност за 2020 г. на Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в 26 държави, цитирано от „Инвестор“.
Въпросът, на който са отговорили респондентите е „Ако изгубите основния си източник на приходи, за колко дълго ще
може да продължите да покривате ежедневните си разходи, без да заемате пари или да се местите?“
В България проучването е било сред малко над 1000 души.
За 26% от допитаните въпросният срок срок е месец; 15% посочват, че биха успели три месеца; 10% – шест или повече
месеца, а 18% посочват, че не знаят.
74% от анкетираните българи обмислят внимателно всяка своя покупка, което ни поставя сред предпазливите страни, като
средно за участващите в допитването този процент е 71,1%.
Общата констатация от проучването сочи, че голяма част от хората са опасно неподготвени за по-значителен икономически
проблем.
42% от анкетираните 125 787 пълнолетни участници се притесняват как ще поемат ежедневните си разходи; 40% са
разтревожени за финансовата си ситуация, а 37% посочват, че едвам се справят.
От анкетата става ясно, че българите са сред нациите, които като цяло плащат навреме сметките си. 83,3% от анкетираните
посочват, че не се бавят със задълженията си при средно 79,4% за проучването. По този показател най-точни са гражданите
на Естония с 95,1%, а на обратния полюс изненадващо е Германия с 50,4%.
Над половината от българите посочват, че са имали затруднения да покриват разходите си през последните 12 месеца. За
50,4% от сънародниците ни е имало момент през изминалата година, когато разходите им са надвишавали приходите, при
средно 35,3% за проучването.
Мениджър
√ На крачка от дефлация
България е на границата на дефлация, съдейки по данните на националната статистика. Хармонизираният индекс на
потребителските цени сочи, че инфлацията от началото на годината в България е 0,6%, колкото е и за последните 12 месеца.
Това показват данните на НСИ към края на август месец. Специално през август спрямо юли нарастването на цените е било
0, съобщи още институтът.
През август най-много са нараснали цените на транспорта с 2,2%, докато цените на облеклата и обувките са се понижили с
4,4%. Разходите за развлечение и култура са се повишили с 1,6%.
Повишили са се цените на макарони с 2%, риба с 2%, праскови с 3%, чушки с 4%, бира с 2%.
Понижили са се цените на доматите с 8% и на чесъна с 5%, на каймата с 1,5%, маслото с 2,5%, ябълките с 7%, дините и
пъпешите с 16% и маслини с 2,2%.
√ Еврокомисията може да финансира възстановяването от коронакризата със зелени облигации
Европейската комисия обмисля възможността да емитира "зелени" облигации, за да привлече средства за
възстановителния фонд на ЕС от 750 млрд. евро. Това съобщава в. "Файненшъл таймс", позовавайки се на еврокомисаря
по бюджета Йоханес Хан.
ЕК обмисля възможността да емитира част от облигациите си под формата на ценни книжа, които биха показали
ангажимента й към устойчивото развитие, включително социални и/или "зелени" облигации, посочва Хан за изданието.
Мащабна кампания за набиране на средства по тази емисия може да започне в началото на 2021 година.
По данни на ръководителя на застрахователната компания Акса (Axa) Томас Буберл и на председателя на комисията на
Европейския парламент по околна среда Паскал Канфан, от продажбата на "зелени" облигации фондът за възстановяване
на европейската икономика след коронакризата може да събере около 200 млрд. евро, информира БТА.
По думите на Буберл сред дългосрочните инвеститори има огромно търсене на подобни ценни книжа.
Обемът на емисиите "зелени" облигации през последните години непрекъснато се увеличава. Според международната
рейтингова агенция Мудис (Moody's) миналата година в света са били продадени ценни книжа от този тип за общо 263
млрд. Долара, докато само преди десетилетие пазарът е бил с обем под 1 млрд. долара.
√ Берлин и Париж настояват за облекчаване на капиталовите изисквания за банките
Представители на финансовите министерства на Франция и Германия настояват за облекчаване на капиталовите
изисквания и правилата за отпускане на бонуси за банките в ЕС. Това съобщи Ройтерс, като се позова на документ на двете
ведомства, който е бил разпратен до други страни-членки на ЕС, за да се търси подкрепата им.
Както е известно пред банките в Европа бяха поставени по-високи регулаторни изисквания след глобалната финансова
криза от 2008 г. чиято цел бе да не се повтори вълната от банкови фалити. Сега обаче финансистите настояват за тяхното
облекчаване, за да може финансовите институции безпрепятствено да кредитират бизнеса и да работят заедно по
икономическото възстановяване от пандемията от коронавирус.
Според новите правила банките трябва да прилагат фиксиран коефициент на риск от 100% от капитала по заеми
на компании, които нямат рейтинг от лицензирана рейтингова агенция. Специфичното за Европа е обаче, че 75% от
компаниите на Стария континент нямат практиката да правят такъв рейтинг. Това може значително да ограничи
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кредитирането и икономическата активност, пише Ройтерс. Затова в германско-френския доклад се настоява теглото на
риска да бъде намалено на 65% от капитала по заемите за такива дружества.
„Тези изисквания не трябва да важат за малки и несистемни банки“, се казва още в документа.
Освен това според правилата на ЕС бонусите се изплащат само частично в кеш, а останалата част – в акции и то разсрочено
във времето, нещо за което се иска промяна.
√ За първи път от 60 години насам икономиката на развиващите се азиатски страни тръгна надолу
Регионът на „Развиващата се Азия“, който включва 45 страни от в Азиатско-тихоокеанския регион, сред които гиганти като
Китай, Индия и Индия, ще отчете икономически спад за първи път от близо 60 години, заради последствията от пандемията
от COVID-19, съобщи Азиатската банка за развие (АБР), цитирана от Си Ен Би Си.
Според доклада на АБР брутният продукт на страните от региона ще се свие с 0,7% тази година, като три четвърти от
държавите, попадащи в тази група, ще отчетат икономически спад през 2020 г. Това е първо свиване на регионалната
икономика от 1962 г.
Докато броят на регистрираните случаи на заразени с COVID-19 в световен мащаб наближава границата от 30 млн. души,
забавеното вътрешно потребление се отрази негативно и на износа на държавите от региона, казва главният икономист
на АБР Ясуюки Савада.
„Освен това, забраните за пътуване подкопаха както свободното движение на хората, така и това на стоките и услугите“,
добавя той.
Досега се очакваше икономиката на Югоизточна Азия да нарасне с 1% тази година, но според новата прогноза на АБР тя
ще се свие с 3,8%, като брутният вътрешен продукт на Тайланд, Филипините и Сингапур ще се понижи с над 6%. Филипините
и Индонезия са двете страни в региона, където е регистриран най-голям брой заразени с COVID-19.
Китай, където през декември за първи път бе засечен коронавирусът, е единствената страна в региона, която ще отчете
ръст, макар и значително по-малък от този, отчитан през последните години. Прогнозата на АБР е брутният вътрешен
продукт на Китай да нарасне с 1,8% през 2020 г. Втората по големина икономика в света се очаква значително да се
възстанови догодина, нараствайки със 7,7%.
Очакванията за Индия са за спад от 9% през 2020 г., като по-рано от АБР прогнозираха ръст от 4%. В периода от април до
юни индийската икономика се сви с рекордните 23,9%.
Икономическата активност в региона ще се възстанови през 2021 г., като според АБР „Развиващата се Азия“ ще запише
ръст от 6,8%.
„Нашият базов сценарии предвижда поставяне на пандемията от COVID-19 под контрол към края на тази година. След като
здравните рискове бъдат овладени, очакваме силен растеж“, коментира Савада. Той обясни, че правителствата в региона
са предприели мерки за стимулиране на икономиката на обща стойност над 3 трлн. долара, като в някой държави мерките
се равняват на до 15% от БВП.
От банката обаче предупреждават, че по-продължителна вълна от COVID-19 може допълнително да затрудни
икономическото възстановяване и да се отрази негативно на търсенето и предлагането на стоки и услуги, особено на фона
на нарастващото геополитическо напрежение между САЩ и Китай.
√ Русия сваля експортното мито на петрола
От 1 октомври износното мито за руския петрол се понижава с 2,1 долара до 45,4 долара за тон спрямо 47,5 долара за тон
в момента, се посочва в съобщение на министерството на финансите, цитирано от ТАСС.
Размерът на налога е определен въз основа на данни от мониторинга на цената на петрола между 15 август и 14 септември.
През този период средната стойност на сорта Юралс (Urals) е била 42,74675 долара за барел или 312,1 долара за тон.
Митото за силновискозния петрол е свалено от 4,7 долара на 4,5 долара. Преференциалната ставка за редица находища
остава нулева, информира БТА.
Митото на светлите петролни продукти и маслата става 13,6 долара за тон, а на тъмните - 45,4 долара. Износът на тон
бензин за търговски цели вече ще се облага с 13,6 долара, а на тон нафта - с 24,9 долара (спрямо 26,1 долара досега).
Втечненият газ запазва нулевото си мито, а при кокса то става 2,9 долара за тон (спрямо 3 долара сега).
√ Повишения на европейските борси на фона на добрите данните за печалбата на H&M
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха повишения в ранната търговия във вторник, след като
шведският гигант в търговията с дрехи H&M отчете по-добра от очакваното печалба за тримесечието, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 2,41 пункта, или 0,65%, до 370,92 пункта. Немският бенчмарк DAX се
повиши с 41,83 пункта, или 0,32%, до 13 235,49 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 53,52
пункта, или 0,89%, до 6 079,77 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 22,96 пункта, или 0,45%, до 5 074,84 пункта.
Акциите на втората най-голяма верига магазини за облекло в света скочиха с 1,57%, след като предварителните данни за
печалбата на H&M за последното тримесечие сигнализираха за по-добро от очакваното възстановяване от пандемията.
Компанията отчете печалба преди данък от 2 млрд. шведски крони (230 млн. щатски долара) за периода юни-август. Този
резултат е далеч над прогнозираната печалба от 350 млн. шведски крони.
Инвеститорите обаче останаха предпазливи в очакване на утрешното заседание на Федералния резерв на САЩ, което ще
е първото, след като Джером Пауъл обяви, че централната банка ще позволина инфлацията да надвишава „умерено"
целевото равнище от 2%, което означава, че Фед ще задържи лихвите на ниски нива за дълго време.
Английската централна банка също ще проведе свое заседание в четвъртък, като се очаква тя да разшири програмите си
за стимулиране на британската икономика.
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Индексът на банките в Еврозоната SX7E се понижи с 0,11%, след като членът на борда на директорите на Европейската
централна банка(ЕЦБ) Фабио Панета предупреди за рисковете от силното евро, като добави, че резултатите от мерките за
симулиране на икономиката „все още не са напълно задоволителни“.
Акциите на Fiat Chrysler поскъпнаха с 8,52%, след като стана ясно, че автомобилопроизводтелят ще пплати на своите
акционери по-малко пари преди сливането си с PSA Group (Peugeot-Citroen). Акциите на PSA поскъпнаха с 0,59%.
Ръст на Уолстрийт
Американските борсови индекси записаха повишения в понеделник, след като оптимизма около напредъка в развитието
на ваксина срещу COVID-19 подкрепи пазарите, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 327,69 пункта, или 1,18%, до 27 993,33 пункта. Широкообхватният
показател Standard & Poor’s 500 напредна с 42,57 пункта, или 1,27%, до 3 383,54 пункта. Индексът на високотехнологичните
дружества Nasdaq се повиши с 203,11 пункта, или 1,87%, до 11 056,65 пункта, след като в петък приключи най-лошата си
седмица от месец март.
Акциите на Apple поскъпнаха с 3%, като целият технологичен сектор последва своя лидер. Въпреки това книжата на
компанията са в червената зона за месец септември – спад от 10,6%.
Цената на книжата на Tesla скочи с 12,58%. Въпреки това производителя на електрически автомобили също е на загуба
през септември, отчитайки спад от 15% от началото на месеца, след като компанията не бе включена в индекса S&P 500 –
нещо, което повечето инвеститори очакваха.
Технологичният сектор бе подкрепен и от новината, че американският производител на чипове Nvidia ще придобие
британският ARM от японският технологичен конгломерат Softbank за 40 млрд. долара. Акциите на Nvidia поскъпнаха с
5,82%, повеждайки ралито в сектора на производителите на чипове, където книжата на AMD, Micron и Skyworks напреднаха
с 2,04%, 6,38%, 1,20%.
Акциите на софтуерния гигант Oracle поскъпнаха с 4,32%, след като стана ясно, че ByteDance е избрал компанията за свои
технологичен партньор в САЩ, което означава, че Oracle ще отговаря за бизнеса на TikTok в страната.
Пазара бе подкрепен и от подновяването на клиничните изпитания на експерименталната ваксина на AstraZeneca във
Великобритания. Тестовете в САЩ обаче не са подновени, тъй като местните регулатори все още анализират страничния
ефект, наблюдаван при разболял се доброволец от британските изпитания.
Оптимизъм в Азия
Основните индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион предимно повишения във вторник на фона на добрите
данни за продажбите на дребно и индустриалното производство в Китай, предаде Маркетоуч.
Продажбите на дребно в Китай са се увеличили с 0,5% на годишна база през август, записвайки първи ръст за 2020 г.
Същевременно с това промишленото производство скочи с 5,6% през август спрямо предходния месец, записвайки пети
пореден месец на ръст.
„Данните за икономическата активност са соилен индикатор, че може да очакваме продължаващо стабилно икономическо
възстановяване. Ако счетем, че Китай ще задържи COVID-19 под контрол, то спокойно може да кажем, че активността ще
продължи да расте“, коментира Стивън Инес от AxiCorp.
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 16,87 пункта, или 0,51%, до 3 295,68 пункта,
докато по-малкият измерител Shenzhen Composite отчете ръст от 16,26 пункта, или 0,74%, до 2 205,36 пункта. Хонконгският
показател Hang Seng напредна с 92,48 пункта, или 0,38%, до 24 732,76 пункта.
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 регистрира спад от 104,41 пункта, или 0,44%, до 23 454,89 пункта.
В Южна Корея индексът Kospi се повиши с 15,67 пункта, или 0,65%, до 2 443,58 пункта.
Австралийският показател ASX 200 изтри 4,7 пункта от стойността си, или 0,08%, достигайки ниво от 5 894,8 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете
спад от 2,16 пункта, или 0,50%, до 428,75 пункта. BGBX40 се понижи с 0,21 пункта, или 0,22%, до 96,36 пункта. BGTR30 изтри
0,12 пункта от стойността си, или 0,03%, достигайки ниво от 479,37 пункта. BGREIT остана без промяна при ниво от 133,23
пункта.
Cross.bg
√ „Остани жив! Пази живота!“ АПИ участва в инициативата „EDWARD“ - Европейски ден без загинали на пътя
За пета поредна година Агенция „Пътна инфраструктура" подкрепя инициативата „EDWARD" по повод 16 септември Европейски ден без загинали на пътя. Всички знаци с възможност за дистанционно изменение, собственост на АПИ, са с
апел към шофьорите да карат внимателно и разумно, защото безопасността при пътуването е най-важна. Тази година
мотото е „Остани жив! Пази живота!".
Инициативата е на Европейската мрежа на службите на пътна полиция - ROADPOL. Тя e част от Европейската седмица на
мобилността, като целта е да се ограничат до минимум жертвите на пътнотранспортни инциденти. Според статистиката,
около 70 души на ден загиват по пътищата на Стария континент. Цифрата е стряскаща, но статистиката може да бъде
променена, ако водачите са по-разумни.
Целта на проекта е участниците в движението да мислят на първо място за безопасността, докато шофират, вървят пеш
или карат велосипед. Да са наясно с рисковете, на които може да изложат своя и живота на останалите участници в
движението и как всеки може да допринесе за намаляване на опасните ситуации на пътя.
√ Европейска седмица за иновации, информационни технологии и бизнес стартира на 21-ви септември
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Умни градове, автономни автомобили, дронове, роботи и летящи таксита - това са само малка част от акцентите в
програмата на Европейската Дигитална Седмица.
EUROPEAN DIGITAL WEEK е първото по рода си онлайн събитие, което в рамките на една седмица ще обедини 15
конференции и 1 съпътстващ форум по теми свързани с иновациите, информационните технологии и бизнеса. Форумът ще
се състои между 21-ви и 26-ти септември. Организатор на проявата е българската компания Internet Media Group в
партньорство с Международен панаир Пловдив.
Програмата на събитието събира на едно място 382 лектора - експерти и практици от 78 държави на пет континента. Почти
400 са темите, които ще бъдат дискутирани и ще осигурят над 360 часа know-hоw за аудиторията. Сред тях са „Умни
градове", "Летящи таксита", "ПР и комуникационни стратегии в дигиталния свят"; „Криптовалута и блокчийн технологии";
„Международна киберсигурност"; „Роботика, автоматизация и системи за изкуствен интелект"; „Зелена енергия"; „Start
Ups"; „Маркетинг на социалните медии"; "Етичните норми на изкуствения интелект"; "Изкуството на мотивацията" и много
други.
Конференциите са с практическа насоченост. Те дават възможност на малките и средни технологични компании да излязат
на голям форум, както и на мениджърите да видят ползата си от трансформиране на бизнеса си, казва Любомир Атанасов,
изпълнителен директор на Internet Media Group и организатор на събитието. Одобрени и допуснати до конференциите са
само лектори-практици, които имат реален опит в темите, по които ще говорят. Най-многобройни са лекторите от САЩ,
Обединеното кралство и Индия, но опит ще споделят и представителите на сектора от Тринидад и Тобаго, Андора,
Хондурас, Ямайка, Мианмар, Бангладеш и други. Профил на лекторите може да бъде видян на
адрес: https://ditech.media/eudw/.
Това е първото онлайн събитие от такъв мащаб, което привлича аудитория от цял свят и експонира възможности за
размяна на опит и обучение в условия на световна пандемия. Повече информация можете да получите
тук: https://europeandigitalweek.com/.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Изборният кодекс и промените в него. Какво предлагат ГЕРБ и какви са предложенията на БСП? Дискусия с
депутатите Красимир Ципов и Явор Божанков;
Нови правила за автошколите и шофьорските курсове. Ще поскъпне ли обучението на младите шофьори?;
Очаква ли ни тежка финансова есен? Как да управяваме парите си - съветите от кредитния консултант Тихомир
Тошев;
Има ли опасност от воден режим във Варна? На живо - какво е състоянието на язовирите?;
Кога ще има места за всички деца в детските градини в София?;
БТВ, "Тази сутрин"
Хиляди учениците влизат в класните стаи. На живо: След първия звънец - как протича един урок в условията на
ковид обстановка?;
Останаха ли с излъгани очаквания абонатите на Топлофикация след изравнителните сметки? Гостува
омбудсманът Диана Ковачева;
Как ще гласуваме на предстоящите парламентарни избори? За машините, мажоритарния вот и мерките в
извънредна обстановка - дискусия с Цветозар Томов и Михаил Константинов;
След разследването на "Шпигел" - защо България екстрадира Абдулла Буюк и имало ли е тайна договорка между
България и Турция?;
Как да подготвим децата си за новата ситуация в училище? Разговор с психолога Велислава Донкина.
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - В проект за енергийна стратегия до 2030 г. се предвижда: Правят складове за ток до 2030 г. с 1,2 млрд. лв.,
съхраняват го и в батерии;
в. Монитор - В Белоградчик и Видин социалните отмениха почивките на приемните семейства;
в. Телеграф - 300 училища без лекар;
в. Труд - ВМРО подкрепя индексации на пенсиите;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Депутати във Великото народно събрание няма да се избират мажоритарно;
в. 24 часа - Учени, водени от българин, откриха молекула убиец на коронавируса;
в. 24 часа - Марешки в казус като Цветанов през 2015 г. - 4 варианта за делото на ВКС;
в. 24 часа - Обмислят кредити само за туризма и с 3 г. гратисен период;
в. Монитор - Правната комисия в НС реши на второ четене: без мажоритарно избрани депутати във ВНС;
в. Монитор - От догодина токът за къщите палати от свободния пазар;
в. Телеграф - Изпращаме най-горещото лято;
в. Телеграф - Дават 4 бона на безработни да почнат бизнес;
в. Телеграф - Спипаха 4 тона токсични химикали;
в. Труд - Туроператори залагат фирми срещу безлихвени кредити;
в. Труд - Разходите за труд нараснаха с 10%;
Водещи интервюта
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в. 24 часа - Ивайло Трифонов: Няма ги вече младите на протеста и той се разпада. През 1990-а беше друго, имахме кауза;
в. Монитор - Сийка Кацарова, председател на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА): Българите
преоткриха СПА дестинациите у нас по време на пандемията;
в. Телеграф - Отец Григорий от Нови хан: Трябват ни поне 50 кубика дърва, за да изкараме зимата;
в. Труд - Проф. д-р Красимир Иванов, председател на Асоциацията на университетските болници в България, пред "Труд":
Пандемията оголи болния проблем с дефицита на лекари;
Водещи анализи
в. 24 часа - Гняв и злоба;
в. Монитор - По-добре бизнес за малко пари, отколкото никакъв;
в. Телеграф - Бумащината е излишна в пандемията;
в. Труд - След CОVID-19: България и изходът от кризата.
√ Предстоящи събития в страната на 16 септември
София
От 9.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание.
Oт 10.00 ч. чрез видеоконферентна връзка ще се проведе редовно правителствено заседание.
От 09.00 ч. в сградата на ВСС Пленумът на ВСС ще проведе заседание.
От 10.30 ч. пред Ректората на Национална спортна академия „Васил Левски" в Студентски град ще се отбележи
началото на кампанията „Дни на безопасността на пътя".
От 12.00 ч. до сградата на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението" ще се състои официална
церемония по откриването на новоизграден тренировъчен полигон за реакция при наводнения в София.
От 14.00 ч. в зала 248 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисия по образованието и науката.
От 14.00 ч. в зала 3 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисия по икономическа политика и
туризъм.
Ог 14.00 ч. в зала 134 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисия по бюджет и финанси.
От 14.00 ч. в зала 456 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисия по енергетика.
От 14.00 ч. в зала 142 ще се проведе заседание на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта.
От 14.00 ч. в Центъра за обучение по първа долекарска помощ на шофьори към Столичната организация на БЧК
(бул. „Дондуков" № 61 - вътрешен двор) ще гостува инспектор от отдел "Пътна полиция" на СДВР, който ще
изнесе презентация пред кандидат-шофьори, преминаващи курс по първа долекарска
помощ.
От 14.30 ч. в зала 130 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисия по здравеопазването.
От 14.30 ч. в зала 356 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисия по транспорт,
информационни технологии и съобщения.
От 14.30 ч. в зала 232 ще се проведе заседание на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.
От 15.30 ч. в зала 134 ще се проведе заседание на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските
фондове.
***
Бургас
От 11.00 ч. в Голямата зала на Община Бургас ще се проведе пресконференция по повод отбелязването на 100годишнината от рождението на странджанската народна певица Магда Пушкарова.
***
Видин
От 9.30 ч. пред сградата на НС ПБЗН - Видин ще бъдат поднесени венци и цветя на паметната плоча на загиналия
при изпълнение на служебния си дълг мл. лейт. Огнян Борисов.
От 11.00 ч. митрополит Даниил ще отслужи водосвет пред сградата на Общински драматичен театър "Вида" по
повод откриването на новия театрален сезон, след което ще се проведе пресконференция с участието на кмета
д-р Цветан Ценков, зам.-кмета Борислава Борисова и директорите на Драматичния театър, на Симфониета
"Видин" и на Държавния куклен театър.
От 14.30 часа в сградата на сектор „Пътна полиция"-Видин, Южна промишлена зона, ще бъде проведен брифинг
за журналисти, на който от ръководството на дирекцията ще представи информация за резултатите от работата и
актуални теми от дейността на РД ПБЗН - Видин.
***
Пловдив
От 9.30 ч. на Римския стадион Седмицата на мобилността в града ще започне с гимнастика на открито под мотото
„Бъди активен с нас".
От 16.00 ч. от бариерата на ул. „Съборна" ще започне безплатен пешеходен тур под надслов „Крачка по крачка за
здраве и познание" - откриващо събитие на Седмицата на мобилността в града.
***
Стара Загора
От 10.00 ч. на Паметника на Старозагорското въстание и Паметника на лобното място на Кольо Ганчев, Господин
Михайловски и Сава Силов ще се състои поклонение пред делото на организаторите и участниците във
въстанието.
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От 10.00 до 13.00 ч. във фоайето на зала „П. Р. Славейков" ще се състои поклонението пред тленните останки на
Илия Златев, бивш заместник-кмет на Община Стара Загора и общински съветник два мандата.
От 18.00 ч. в Регионален исторически музей - Стара Загора ще бъдат отбелязани 145 години от Старозагорското
въстание с представяне на книгата „Бележки по Старозагорското въстание" от Христо Шиваров и лекция на
проф.д-р Пламен Митев за най -новите открития свързани с национално - освободителните борби по време на
Възраждането в светлината на нови документи, открити в турските архиви.

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.

20

