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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БТВ 
 
√ Извънредните мерки срещу кризата: Кои сектори на икономиката ще бъдат подпомогнати? 
Обявените мерки са добри, но трябва да се държи сметка за средносрочната перспектива, смята Васил Велев 
Представители на Асоциацията на индустриални капитал в България ще се срещнат с новия министър на икономиката по-
късно днес във връзка с новия спасителен план, който обяви правителството. 
Над 1.1 млрд. лева ще насочи държавата за преодоляване на кризата с COVID-19. Средствата са разпределени в два пакета 
– социален и икономически. 
За социални разходи ще се насочат 732 милиона лева, а в подкрепа на икономиката – над 430 милиона лева. Не се 
предвижда взимане на заеми. 
За спряване с кризата всеки пенсионер ще получи по 50 лева допълнителна добавка през следващите 3 месеца. 
По 1000 лв. месечно ще продължи да се плаща на медицинските специалисти на първа линия до края на годината. Отделно 
от това всички борещи се с вируса – както от здравното ведомство, така и от социалното и вътрешното министерство, ще 
получат 30% увеличение на заплатите от 1 август. 
За насърчаване на инвестициите ще се отпуснат допълнително 9,5 милиона лева. От 20% на 9% ще се намали ДДС и за 
туроператорите за случайните превози. Очаква се налогът за търговия на вино и бира да стане 9%. 
„Работодателските организации имат нужда от доразработване и прецизиране на мерките на правителството. Там 
проблемът не е в парите, а в административния капацитет да стигнат бързо до хората“, обясни в „Тази сутрин“ 
председателят на АИКБ Васил Велев. 
Ще бъдат поставени и редица други въпроси, които не са свързани с даване на пари. 
„Разплащането с бизнеса е важна антикризисна мярка. В такава ситуация трябва да се влее ликвидност, а не да се издърпа 
ликвидност от икономиката. Това беше едно от първите предложения, които направихме още март месец. Сега се взеха 
мерки да се разплати правителството“, обясни още Велев. 
Целия разговор може да видите тук.  
 
В. Монитор 
 
√ Васил Велев: Трябва ни антикризисно законодателство, а не да пишем мерки на три месеца 
Нашият апел е да се пристъпи към трайно антрикризисно законодателство, каквото има в Австрия и Германия, което да 
действа по време на кризи, а не да се пише на три месеца на коляно. Това заяви пред бТВ Васил Велев, председател на 
Асоциацията на индустриалния капитал. 
Той обясни, че има дизайн на мярката 60/40 до края на това тримесечие – до септември, но няма за от първи октомври. 
Такъв трябвало да бъде измислен преди да трябва да се плащат октомврийските заплати през ноември. „Ние планираме 
кой да работи през октомври през септември. Ако тогава не знаем какъв е дизайнът от първи октомври, е възможно да се 
пристъпи към съкращения”, каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал. Според Велев заради грешки 
в тази мярка през първото тримесечие имаме 100 000 безработни повече. Те е можело да имат работа, ако сме имали 
такова законодателство. 
При икономическите мерки пък имало проблем не с парите, а при административния капацитет да стигнат бързо за хората, 
посочи Велев. От старите мерки гаранциите за 500 млн. лв., които е трябвало да ангажират 2 млрд. кредити, са използвани 
само под 2% - 2 млн. лв. за четири месеца. Затова те ще предложат ресурсът от такива неработещи мерки да бъде 
пренасочен към насърчаващи развитието. 
Президентът на КНСБ Пламен Димитров посочи, че към работещите на пазара мерки, свързани с 60/40, по която са 
запазиха 20 000 работни места, трябва да се продължат до края на годината. Тя трябва да се финансира и след септември, 
за да бъде запазени позициите. Ръстът с над 250 лв. на заплатите в 15 агенции, обезщетението за безработица, средствата 
за медицинските специалисти са добра новина. Средствата за пенсионери на калпак и помощите за личните асистенти 
също са положителна мярка. 400 000 туристи пък се очаква да дойдат на почивка у нас с дофинансирането на полетите, 
посочи Димитров. Президентът на КНСБ посочи, че трябва допълнителна мярка за подпомагането със средства за 
отоплителния сезон, тъй като кой ще получи средства се решава през август. Допълнителните 15 дни отпуск за родителите 
с деца също трябвало да се обсъдят. 
 
 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/izvanrednite-merki-sreshtu-krizata-koi-sektori-na-ikonomikata-shte-badat-podpomognati.html
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√ До кого ще стигнат допълнителните пари от държавата в условия на COVID-19? 
Нови социално-икономически мерки за 1,162.9 млрд. лв. представи министър-председателят Бойко Борисов, след като по-
рано днес предложенията бяха финализирани в рамките на Коалиционния съвет. Мерките на правителството са насочени 
за подкрепа на борещите се на първа линия срещу разпространението на COVID-19 и в помощ на най-засегнатите от 
пандемията. Източникът на разходите е националният бюджет, като социалните мерки са в размер на 731,5 млн. лв., а 
икономическите – 431,4 млн. лв. 
Относно икономическите мерки, днес имаме среща с новия икономически министър. Проблемът не е в парите, а в 
административния капацитет те да стигнат бързо до хората. Това заяви в ефира на сутрешния блок на bTV Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Велев обърна внимание, че средствата трябва да 
стигнат до хората, и то бързо. 
Според Пламен Димитров, президент на КНСБ, част от мерките са стъпили върху исканията на синдикатите. Димитров 
изрази надежда да се подобри механизмът за начина, по който страната ни се справя с COVID-19. Добра новина е също 
така, че се подкрепят и медицинските специалисти у нас, подчерта Пламен Димитров. 
От своя страна Велев обясни, че разплащането с бизнеса е важна антикризисна мярка. Васил Велев каза обаче, че за 
октомври месец няма дизайн за мярката "60 на 40", ето защо той призова да се разработи трайно антикризисно 
законодателство, тъй като това ще даде възможност на бизнеса да планира дейността си. 
Димитров подчерта, че и туризмът получава допълнителна финансова инжекция, което означава до около 400 000 души, 
които ще се възползват и ще дойдат на българското море и планина. Президентът на КНСБ посочи като добра новина 
допълнителните средства за социалните услуги и пенсионерите. Васил Велев уточни, че и туризмът, и авиотранспортът са 
безспорно пострадали бизнеси, като от Асоциацията подкрепят насочените в тази посока средства. 
Пламен Димитров и Васил Велев оцениха като добри антикризисните мерки на правителството, макар и малко закъснели. 
 
Publics.bg 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Трябва да се разследва кражбата от "Топлофикация"  
"Трябва да има уволнения и разследване на кражбата от "Топлофикация - София". Ние подадохме сигнал за това в 
прокуратурата, в Министерството на финансите, което е принципал на борсата и до самата борса. Това е една нагла кражба 
на над 2 милиона лева. На 16 юли беше извършена сделка – продажба на 50 MWh за последното тримесечие базов товар 
на цени, значително по-ниски от пазарните. Занижени са с близо 20 лева на MWh", заяви в ефира на "Събуди 
се" председателят на АИКБ Васил Велев. "Не можем да приемем, че това е от незнание. Това си е нагла кражба. Абсолютно 
нагло присвояване на средства за секунди, пред очите на всички, нещо, което не може да се скрие или да се замаже. Трябва 
да бъдат уволнени и разследвани виновните", категоричен бе Велев. 
Според казаното от него КЕВР е е определила референтна цена за базов товар от 90 лева за целия 1-годишен програмен 
период. Това значи, че през зимата тарифата ще е над 100 лева. От организацията предлагат подписаното между 
работодатели, синдикати и изпълнителна власт тристранно споразумение да стане програма на правителството до края на 
мандата. 
"По него е постигнато съгласие между представителите на работещите хора в синдикатите, представителите на бизнеса и 
работодателите и изпълнителната власт. Има 46 мерки в това тристранно споразумение, които са по-скоро средносрочни, 
отколкото краткосрочни. Но точно заради това веднага трябва да се захващат тези реформи. Те са свързани и със „зелената 
сделка”, бизнес климата, социалната подкрепа, образованието и с демографските проблеми", обясни Велев. 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
Банкеръ 
 
√ Правителствената пресслужба коригира Борисов: Кабинетът отпуска близо 1.1 млрд. лева за социално-икономически 
мерки в борбата с COVID-19  
Новите социално-икономически мерки на правителството, отпуснати в отговор на последствията от COVID-19, са в размер 
на 1,162.9 млрд. лв. Източникът на разходите е националният бюджет, като социалните мерки са в размер на 731,5  млн. 
лв., а икономическите – 431,4 млн. лв. Това съобщиха от правителствената пресслужба. 
Новината съобщи по-рано вчера в Министерския съвет премиерът Бойко Борисов. От изказването му обаче се разбра друго 
- че сумата е почти двойна. Първоначално той посочи, че общият размер е 1,163 млрд. лева, уточнявайки, че това са 
средствата за социални мерки, а тези за икономически са на стойност 731 млн. лв. 
Борисов изтъкна, че засега няма да се прибегне до тегленето на заем. 
"Целта е да минимизираме щетите, които следват от пандемията в голяма част от секторите“, заяви премиерът Бойко 
Борисов. Министър-председателят изтъкна отговорното отношение на правителството към тежките месеци, които 

https://nova.bg/news/view/2020/07/25/294746/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/
https://nova.bg/news/view/2020/07/25/294746/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/
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предстоят заради коронавируса и последиците от пандемията. Борисов отбеляза, че има отчетен спад на БВП на Европа 
като цяло. При тези условия България продължава да бъде сред европейските държави с най-нисък дефицит. „Все още не 
теглим заем, опитваме се да запазим бъдещето на следващите поколения“, посочи премиерът. 
Министър-председателят съобщи, че от 1 август с 30 % ще бъдат увеличени разходите за персонал на органи и 
администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19. За 
служителите на първа линия се увеличава ставката за положен нощен труд. Предвидени са допълнителни разходи за 
извънреден труд в размер 92,0 млн. лв. за структурите от системите на Министерството на здравеопазването, 
Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, НЗОК, НОИ и др. 
Допълнителни 24,6 млн. лв. се отпускат за увеличаване от 1 август на стандартите по делегираните от държавата дейности 
за училищното и детското здравеопазване и здравните кабинети. Целта е заплащането да достигне до определените нива 
по Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“, както и стандартите в социалната сфера (домове за възрастни 
хора, домове за хора с увреждания, домове за резидентни услуги, дневни центрове за деца, центрове за настаняване от 
семеен тип и др.). 
През следващите три месеца всички пенсионери ще получат като добавка към своите пенсии по 50 лева месечно, като по 
този начин ще бъдат подпомогнати общо 2 121 000 пенсионера. Необходимите средства за това възлизат на общо 318,3 
млн. лв. 
Със 17,3 млн. лв. се увеличават средствата за субсидии на лечебните заведения - търговски дружества по Наредба № 3 за 
медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, субсидирани от Министерството на 
здравеопазването. Средствата се предоставят за постигане на капацитет за обслужване на болни с COVID-19 и за достигане 
на нивата на работната заплата до нивата по Колективния трудов договор. 
Предвижда се също така увеличение на стойността на здравноосигурителните плащания за медицинска и дентална помощ 
средно с 10 % в размер на общо 126,3 млн. лв. Целта е да се увеличат разходите за медицинския персонал, така че да се 
достигнат минималните нива по Колективния трудов договор. 
С допълнителни 122,0 млн. лв. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика се осигурява 
целогодишният размер на плащанията на личните асистенти по Закона за личната помощ. 
Увеличава се също така минималният размер на паричното обезщетение за безработица от 9,00 лв. на 12,00 лв., считано 
от 01.10.2020 г. в размер на общо 12,0 млн. лв. 
От началото на месец октомври се предвижда увеличение на продължителността на изплащане на паричното обезщетение 
за безработица с 3 месеца за лицата с минимално обезщетение. Мярката е на стойност 4,0 млн. лв. 
Допълнителни средства ще бъдат отпуснати и по бюджета на Министерството на културата в размер до 15,0 млн. лв за 
творчески проекти на творци на свободна практика чрез фонд "Култура". 
Друга социална мярка на стойност 67,0 млн. лв., осигурени чрез пренасочване на средства от европейски програми, е 
осигуряване на нетно възнаграждение в размер на 1 000 лв. на заангажираните медицински специалисти в борбата с 
COVID-19 на първа линия до края на 2020 г. 
В контекста на икономическите мерки на правителството по бюджета на ресорното министерство за настоящата година, 
освен отпуснатите вече  9,0 млн. лв., се осигуряват допълнително още 9,5 млн. лв. за насърчаване на инвестициите на 
местни и чуждестранни предприятия, изпълняващи инвестиционни проекти по Закона за насърчаване на инвестициите. 
Повече от 38 000 души ще се възползват от мярката на стойност 8,0 млн. лв., представляваща помощ за ползване на 
основни туристически услуги за вътрешен туризъм на стойност 210 лв. за лицата, които пряко са осъществявали или 
осъществяват дейности, свързани с лечението, предотвратяване на разпространението и/или преодоляване на 
последиците от COVID – 19. 
Туроператорите, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети 
до Република България с цел туризъм, ще бъдат подпомогнати с държавна субсидия в размер на 35 евро за всяка седалка 
от максималния пътнически капацитет на самолета за всеки полет. Субсидията се отпуска за всяка седалка, заета от лице, 
ползващо туристическа услуга в България, само за полети с капацитет от не по-малко от 100 места. Мярката е в размер на 
55,0 млн. лв. и може да обхване над 400 хил. туриста. 
Предвижда се министърът на здравеопазването да издаде заповед, съобразена с молбата на туристическия бранш – в 
България да бъдат допускани при предоставяне на PCR-тестове туристи от Молдова, Израел, Сърбия, Кувейт и Република 
Северна Македония. 
В Народното събрание ще бъде внесено предложение намалената ставка на ДДС в размер на 9 % да важи и за 
туроператорите. 
Необходимите средства за изпълнение на новите социално – икономически мерки на правителството ще се осигурят в 
рамките на очакваното изпълнение на консолидираната фискална програма за 2020 г. и при необходимост чрез 
актуализации на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., Закона за бюджета на държавното 
обществено осигуряване за 2020 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 година.  
За пакета от мерки Борисов съобщи още в четвъртък, когато анонсира рокадите в кабинета. Решенията са съгласувани с 
коалиционните партньори от "Обединените патриоти" и синдикатите.  
 
√ Удължават извънредната епидемична обстановка до края на август  
Извънредната епидемична обстановка в страната ще бъде удължена с месец, до 31 август 2020 г. Това съобщи 
премиерът Бойко Борисов по време на брифинг, на който бяха представени новите социално-икономически мерки в 
борбата с COVID-19. 
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"Със заповед на министъра на здравеопазването извънредната обстановка ще бъде удължена с месец", обяви Борисов и 
уточни, че това се случва с цел да продължат да действат мерките за борба с коронакризата, както и за да влязат в сила 
новите мерки за подпомагане на социалната сфера и бизнеса. 
Заповедта ще трябва да бъде издадена от новия здравен министър Костадин Ангелов, който замени Кирил Ананиев след 
рокадите в правителството. 
На 6 юли стана ясно, че извънредната епидемична обстановка ще бъде удължена до края на юли. Преди дни главният 
държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев обяви, че ще предложи удължаването ѝ. 
 
√ Туризмът настоява за грантова схема в размер на 10% от оборота за 2019 година  
Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова обсъди държавната подкрепа за бизнеса с представители на 
обединение „Бъдеще за туризма“. Фокус на работната среща бяха както мерките на правителството, насочени към бизнеса 
за преодоляването на кризата, така и разговори за следващи инициативи, за които отрасълът има нужда от държавна 
подкрепа. В дискусията участваха представителите на обединението- Павлина Илиева, Свидна Динева, Емил Абазов и 
Георги Пасев. 
"Браншът е приоритетен за мен и ще работя в негова подкрепа и в тясно сътрудничество", подчерта Николова. Тя добави, 
че туризмът е приоритетен и за правителството и се търсят активно възможности за подпомагането му в тази толкова 
предизвикателна година. 
По време на срещата вицепремиерът представи пред събеседниците си нотификацията от Европейската комисия (ЕК) за 
одобрение на целево субсидиране на чартърните полети, организирани от туроператорите до България. Одобрението на 
схемата от Комисията беше задължително условие за прилагане на правителствената антикризисна мярка, с която се 
отпускат по 35 евро за всяка седалка от чартърна линия превозваща туристи до страната. 
Ресорният министър информира още, че с решение на кабинета хора от Молдова, Северна Македония, Кувейт, Сърбия, 
Израел, Албания, Косово, Босна и Херцеговина и Черна гора ще бъдат допускани в страната срещу PCR тест, направен до 
72 часа преди влизането в България. По думите й ще се водят активни преговори за разширяване на броя на страните, от 
които ще може да се пристига у нас без допълнителни карантинни мерки. 
В рамките на дискусията представители на сдружението представиха свои предложения, които да подпомогнат 
туристическия бранш. Едно от исканията им е удължаване на срока, в който туроператорите са задължени да върнат 
предплатени средства на потребителите. Бизнесът настоява и за възможност да им бъде предоставена грантова схема в 
размер на 10% от оборота за миналата година. Според "Бъдеще за туризма" това ще помогне да на бранша в момента и 
ще гарантира бъдещото му функциониране. 
Николова увери, че предложенията ще бъдат разгледани. И допълни, че се надява на съвместна конструктивна работа, с 
която да се търсят навременни и работещи решения в полза на бизнеса. 
Вицепремиерът представи и днешното решение на правителството за намаляване на ДДС за туроператорите на 9%. 
Предстои предложението да бъде гласувано от Народното събрание. 
 
√ БНБ наложи нови стандарти за кредитиране и управление на риска  
Банките ще трябва да се съобразяват с нови изисквания, когато отпускат кредити, управляват риска и осъществяват 
мониторинг на кандидатите за заем. Това ще се случи след 30 юни 2021 година. Насоките за предоставянето и 
наблюдението на кредити, издадени от Европейския банков орган, бяха приети от Управителният съвет на БНБ на 21 юли 
т.г. В тази връзка основният въпрос e: какво да правят банките сега? 
"С Насоките се определят изисквания към институциите за прилагане на надеждни правила, процеси и механизми за 
вътрешно управление при отпускането на кредити, както и през целия жизнен цикъл на кредитните сделки. Тези насоки 
се прилагат по отношение на практиките, политиките, процесите и процедурите за управление на риска при предоставяне 
и наблюдение на кредити по отношение на обслужваните експозиции и тяхното интегриране както в цялостната рамка за 
управление, така и в рамката за управление на риска", се посочва в съобщението на БНБ. 
 Окончателният доклад на ЕБО се разпростира на 75 страници, в които детайлно са описани изискванията към банките. 
Ключови за кредитните институции се явяват разделите, посветени на управление, култура, политики и лимит на 
кредитния риск. Както и за оценката на кредитоспособността, на процедурите по предоставяне на кредити, 
ценообразуването, оценката на недвижимо и движимо имущество и рамката за мониторинг на кредитите.   
Разбира се, главната цел на новите регулации е намаляване на нивото на необслужваните кредити в цяла Европа. Също 
така идеята на ЕБО е да бъдат въведени нови стандарти при кредитирането, чрез които да се гарантира справедливото 
отношение към потребителите. Оптималната цел пък е повишаване на стабилността и устойчивостта на банките на Стария 
континент.   
По отношение на лошите кредити у нас се наблюдава покачване. Данните към средата на юни показват, 
че необслужваните и преструктурирани кредити се увеличават със 127.6 млн. лв., като те достигат 5.31 млрд. лева. 
Трябва да се каже, че насоките на ЕБО обхващат някои от най-разпространените заеми - потребителските кредити, 
кредитите за микро- и малки предприятия, както и за средни и големи предприятия. Има и отделни насоки за имотните 
кредити.  
За да не изпадаме в излишни подробности, може да обобщим, че ЕБО очаква от банките да проектират наново процесите 
си по отпускане на кредити, от самото сключване на договор с клиента през мониторинга до края на жизнения цикъл на 
заема. 
Издаването на насоките на ЕБО закъсня с няколко месеца. Затова специалистите казват, че ако не друго, икономическият 
спад, причинен от COVID-19, прави качеството на активите в кредитните портфейли в по-голям приоритет от всякога.  
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"Този подробен нов набор от регулации ще има далечни последици за банките. Насоките са с поглед към бъдещето, 
имат проактивен подход и поставят акцент върху мониторинга на качеството на кредитите през целия жизнен цикъл на 
заема. Това ще има значително влияние върху организацията на данните, технологиите, методологията, хората, 
управлението и процесите в банките. След време те ще окажат осезаем ефект и върху взаимоотношенията с клиенти и 
търговските практики на кредитиране", коментират от международната одиторска компания KPMG.  
Още по-важното е, че не само ЕБО засилва изискванията при отпускането на кредити. Миналата година Европейската 
централната банка определи подобряването на стандартите за кредитиране като свой надзорен приоритет. Освен това 
ЕЦБ планира да извърши по-подробен анализ на потенциалните рискови кредити, като се наблегне особено върху 
качеството на активите в области като търговски недвижими имоти, жилищни недвижими имоти и финансиране с 
ливъридж. 
Българските банки повече от всякога трябва да се съобразяват с посланията и плановете на ЕЦБ, защото след приемането 
на страната ни в механизма ERM II и Банковия съюз от 1 октомври именно Европейската централна банка ще отговаря за 
прекия надзор на значимите институции в България и общите процедури за всички контролирани субекти, както и за 
надзора върху по-малко значимите институции.  
Междувременно ЕЦБ ще извърши оценка, за да определи кои банки отговарят на критериите да бъдат класифицирани 
като значими институции. А и Банковият надзор на ЕЦБ и Българската народна банка вече подготвят плавен преход към 
новия надзорен режим. 
Забавяне в кредитната активност 
Последните данни на БНБ показват затихваща тенденция при кредитирането. Общо кредитните портфейли на банките се 
свиват със 133 млн. лв. за месец до 58.7 млрд. лв. в края на май. Спадът се дължи най-вече на фирмените заеми, които 
намаляват със 154 млн. лева. В два поредни месеца бе отчетено свиване и на потребителските заеми. При жилищните пък 
продължава да се отчита ръст от 55 млн. лв., но темпът се забавя спрямо същия период на 2019 г. средномесечно 
ипотечните портфейли на банковата система нарастваха с почти 114 млн. лева. 
Все пак трябва да се има предвид, че през следващите месеци вероятно данните за кредитирането ще получат лек тласък 
заради започналите програми за безлихвени заеми за домакинствата и оборотното финансиране за малки и средни 
предприятия през ББР, както и други антикризисни схеми. 
 
√ Екатерина Захариева разговаря с президента, премиера и външния министър на Гърция  
Вицепремиерът и министър на външните работи на България Екатерина Захариева, която е на посещение в Атина, 
разговаря с президента на Гърция Катерина Сакеларопулу, с премиера Кириакос Мицотакис и с външния министър Никос 
Дендиас, съобщи АНА-МПА. 
На срещата си със Захариева президентът Сакеларопулу се е спряла на отличните отношения между Гърция и България, 
както и на усилията за справянето с пандемията от новия коронавирус и за постепенно отваряне на туризма от двете 
страни. 
Сакеларопулу е казала още, че добросъседските отношения, които трябва да съществуват в региона, се смущават от 
постоянните провокативни действия на Турция, като издаването на навигационно съобщение Навтекс, което включва 
гръцки морски пространства, както и превръщането на "Света София" в Истанбул в джамия. Президентът на Гърция е 
заявила, че страната й очаква практическа демонстрация на солидарност от партньорите си в ЕС и, разбира се, от 
приятелска България. 
От своя страна Захариева е подчертала, че Гърция и България са пример за добросъседство и за приятелски отношения в 
днешна Европа. Също така тя е изтъкнала значението на Гърция за България като туристическа дестинация и е изразила 
надежда за скорошно смекчаване на санитарните ограничения. Захариева се е съгласила със Сакеларопулу, че 
едностранните действия от турска страна не допринасят за спокойствието в региона, съобщава АНА-МПА. 
Българският външен министър е повторила поканата на президента Румен Радев към президента Катерина Сакеларопулу 
да направи официално посещение в България. 
Според източници в гръцкото правителство Захариева и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис са обсъдили развитието 
на пандемията от новия коронавирус в Гърция и България, режима на преминаването на границата и процесите в 
Източното Средиземноморие. Мицотакис е отбелязал, че посещението на българския външен министър потвърждава 
силните връзки между двете страни. 
След срещите си с президента и премиера, Екатерина Захариева разговаря и с гръцкия си колега Никос Дендиас. За 
резултатите от разговора си двамата външни министри ще дадат пресконференция. 
 
√ Златните рекорди - белег, че световното стопанство е в беда  
Златото за незабавна доставка се изкачи до нова рекордна височина в азиатската търговия на 27 юли и в ранното утро в 
Европа се разменяше срещу 1932 щ. долара за една тройунция - с повече от 10 долара над предишната си максимална 
стойност 1921.17 долара от 2011-а. В следобедните часове в понеделник златните котировки достигнаха 1940 долара за 
тройунция.  
Това се случва успоредно с продължаващия спад на зелените пари, преди редовното съвещание на паричния комитет на 
Федералния резерв на 28 и 29 юни и на фона на растящите опасения за състоянието на световното стопанство, които 
стимулират търсенето на спасителни убежища. Нов рекорд от 1964.50 долара за тройунция завоюваха и най-активно 
търгуваните златни фючърсни контракти с доставка през декември срещу 1923.70 долара за тройунция от 2011-а. 
Вложенията в търгувани на борсата фондове, инвестиращи в злато, пък надхвърлиха максималното си количество от 2009-
а и вече са над 3300 тона.   
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На фона на тези числа звучи невероятно, че в началото на пандемията цената на жълтия метал падаше свободно и на 19 
март търговията му приключи на ниво от 1471.24 долара за тройунция. 
Настъпателният вирус обаче отключи поток от сили, решени да подгряват безкрайно търсене на жадуваната 
сигурност срещу сътресения, която дава златото. 
Възраждат се страховете от нови "бизнес-карантини"; от политически решения за безпрецедентни пакети за икономическо 
стимулиране; от намерения на централните банки да печатат пари с по-бързи от досегашните темпове, за да финансират 
правителствените разходи; от пропадане на коригираната съобразно инфлацията доходност на американските облигации 
под нулата; от растящото противопоставяне между Вашингтон и Пекин; от внезапния спад на зелените пари към еврото и 
японската йена. Комбинацията от тези събития провокират сериозни опасения в някои финансови кръгове, че стагфлацията 
- ряко срещано съчетание от хилав растеж и растяща инфлация, която ерозира стойността на инвестициите с фиксиран 
доход - може да се настани в някои части от развития свят.  
Щатският пазар на облигации е движещата сила за бягството към златото - привлекателна застраховка в условията на 
устремилите се към отрицателна реална доходност американски ДЦК. Просто защото инвеститорите търсят сигурни 
убежища, които не губят стойността си.  
"Глобалната пандемия осигурява стабилна подкрепа на златото", коментира Франсиско Бланш - шеф на поделението 
за проучване на суровини и деривативи на "Бенк ъф Америка". 
И като се има предвид, че БВП на Китай бързо се доближава към щатския, подпомаган от разширяващата се пропаст между 
заболелите от COVID-19 в двете държави, един тектоничен геополитически обрат би подкрепил прогнозата на банкерите 
за 3000 щ. долара за тройунция през следващите 18 месеца.  
И други анализатори залагат на по-нататъшно поскъпване на благородния метал, което ще продължи и през 2021-а. 
"Голдмън Сакс груп" прогнозира 2000 долара за тройунция през идните 12 месеца. А "Ситигруп" вижда 30% вероятност 
това ниво да бъде достигнато още до края на тази година.  
Според коментатора на агенция "Блумбърг" Марк Гилбърт "умните пари не харесват акциите, но обичат златото". 
Той се позовава на заключенията в публикувания през миналата седмица годишен обзор на инвестиционния мениджър 
"Инвеско", проучил 83 държавни фонда и 56 централни банки с общи активи за 19 трлн. щ. долара.  
От него става ясно, че през първото тримесечие държавните фондове са намалили вложенията си в акции до най-ниските 
равнища поне от 2014-а насам - средно 26% дял от портфейлите им. Тази тенденция не показва признаци за охлаждане - 
37% от анализираните дружества планират да снижат инвестициите си в акции и през 2021-а, като 18% смятат тази 
редукция да е от 5% нагоре. От промяната ще спечелят най-много фирмите за частни инвестиции и инфраструктурните 
проекти. Двадесет и три процента от държавните фондове пък ще увеличат златните си активи. 
Централните банки също имат предпочитания към златото - през първото тримесечие на 2020-а вложенията им в 
благородния метал са имали 5% дял от резервите им, а 18% от тях смятат да продължат да ги увеличават и през 2021-а.  
Мотивацията и методите на двата вида институции обаче са различни. 
Държавните фондове гледат на златото като на застраховка с ниска корелация с други финансови активи и използват като 
инвестиционни варианти търгувани на борсата фондове, инвестиращи в жълтия метал, златни фючърси и златни суапови 
контракти. Централните банки смятат благородния метал за алтернатива на глобалния дълг с отрицателна доходност в 
размер на почти 14 трлн. щ. долара и за начин на редуциране на дела на резервите им в щатски долари. По правило 
вложенията им са във физическо злато.  
Обща е единствено посоката. А тя вещае нови златни върхове.  
Оттук нататък огромно значение ще имат решенията на американските парични стратези от съвещанието им на 28 и 29 
юли. Очакванията са те да запазят лихвените проценти близки до нула, като ще се следят и сигнали за промяна на 
стратегията. Това събиране може да се окаже платформа за силно послание, че предстои промяна, която да проправи пътя 
на още неконвенциални политики. 
Всъщност, не за първи път златото получава помощ от програмите за стимулиране на централната банка. От декември 
2008-а до юни 2011-а Федералният резерв купи дългови книжа за 2.3 трлн. щ. долара и поддържаше щредитните разходи 
близо до 0% в опит да се подкрепи растежа. И по този начин помогна на благородния метал да се изкачи до рекордните 
1921.17 през септември 2011-а.  
 
√ Рекордно висок риск от фалити на валутния пазар  
Рискът от неизпълнение на сделки, сключени на могъщия глобален валутен пазар с дневен оборот от 6.6 трлн. щ. долара 
никога не е бил по-висок, твърди главният изпълнителен директор на CLS - специализирана финансова институция, 
обработваща валутни операции - Марк Бейли де Жесе.   
CLS е създадена през 2002-а под патронажа на Федералния резерв като посредник във валутните сделки, за да 
удостоверява и да равнява ангажиментите, гарантирайки, че направените плащания са верни и налице. Системата бе 
подложена на сериозен тест по време на финансовата криза от 2008-а и повторно в началото на тази година, когато избухна 
кризата от COVID-19, и съдейства за плавното функциониране на световния валутен пазар.  
Проучване, подготвено от CLS и публикувано на 24 юли от Глобалния валутен комитет (Global FX Committee) - структура, 
налагаща стандартите на валутния пазар - показва, че CLS в момента обработва едва една трета от сключените сделки. Като 
капак, операции за близо 1.25 трлн. щ. долара на ден са извън обсега й благодарение на относително високия ръст на 
търговията с китайски юани и руски рубли. Докато CLS е създадена да работи с 18 парични езиници, мнозинстото от които 
- от развитите икономики. 
Или, както обобщава господин Де Жесе, който оглави компанията през 2019-а след повече от 20 години работа в 
Европейската централна банка, "като се има предвид начина, по който еволюира валутния обмен, трябва да се помисли 
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за допълнителни средства за решаване на проблема на системния риск". Той отбелязва, че CLS обсъжда с регулаторите и 
с централните банки варианти за включване на валути на развиващите се пазари когато те се разменят срещу щатски 
долари или евро. Де Жесе допълва, че опасността от пробиви изглежда много по-голяма от "оригиналния Херщат риск". 
Това е отправка към 1974-а и тогавашния безславен фалит на германската "Херщат банк" и неизпълнени от нея плащания 
по сключени валутни сделки, провокирали масови пазарни прихващания по света. Именно този инцидент налага 
създаването на Базелския комитет за банков надзор.  
Предупрежденията на CLS са повторение на забележките на Банката за международни разплащания от декември 2019-а 
за спадналия дял на сделките, обработвани от компанията, което поставя под заплаха от колапс валутни транзакции за 
трилиони долари. През юни подобни опасения изрази и Глобалният валутен комитет. 
Банките отдавна се оплакват от цената, която плащат, за да използват CLS (Continuous Linked Settlement). Това, въпреки 
всичко си струва, ако се върнем към 2008-а когато германската държавна банка за развитие KfW загуби 300 млн. евро от 
валутна сделка с "Лиймън брадърс", която не била изпратена за сетълмънт в CLS. (Бел. ред. - Да припомним, че тогава, в 
резултат на огромни загуби от транзакции с високорискови финансови инструменти "Лиймън брадърс" обяви фалит и 
натисна спусъка на световната финансова криза).   
Много пазарни играчи обаче все още предпочитат да не ползват услугите на CLS, доверявайки се на обещанията на своите 
контрагенти, че ще си платят. Това изключва глобалния валутен пазар от другите финансови пазари, които използват по-
пълноценно централизирани дружества за управление на риска от фалит, като борси или клирингови къщи.   
Господин Де Жесе признава, че процесът за включване на нови валути в системата е доста обременителен и може да 
отнеме маса време. В момента CLS води преговори с Централната банка на Чили за потенциалното добавяне на чилийското 
песо. Последният "член" на системата е унгарският форинт, включен през 2015-а.  
CLS среща и сериозна конкуренция през последните години, основно от новака Cobalt, подкрепян от "Ситигруп", "Стандард 
чартърд" и "Ай Ейч Ес Маркит".  
 
Investor.bg 
 
√ Лихвите по заемите за бизнеса отбелязват годишен спад през юни 
Средната лихва и ГПР на кредитите при домакинствата се движат в различни посоки на годишна и месечна база, 
показва банковата статистика 
През юни бизнесът е сключвал новите договори с банките при по-ниски лихвени проценти отколкото преди година, но в 
сравнение с май има изключение при заемите над 1 млн. евро, договорени в левове, при които има повишение на средната 
лихва. Домакинствата са получавали кредити при различни лихвени проценти - по-ниски или по-високи на годишна и 
месечна база. Годишният процент на разходите при потребителските и жилищните заеми също се е движил в различни 
посоки в сравнение с миналия месец и юни 2019 г., се вижда от предварителните данни на Българската народна банка. 
Лихвени проценти по нов бизнес 
През юни средният лихвен процент по кредитите за бизнеса до 1 млн. евро, договорени в левове, спада на годишна база 
с 0,54 пр.п. до 3,26%, а по тези, договорени в евро – с 0,37 пр.п. до 2,65%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 
млн. евро, договорени в левове, намалява с 0,49 пр.п. до 2,45%, а по тези, договорени в евро – с 1,15 пр.п. до 2,15%. 
На месечна база през юни средната лихва по заемите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 0,47 пр.п., а по 
кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро – с 0,14 пр.п. При заемите над 1 млн. евро, договорени в левове, средната 
лихва расте с 0,10 пр.п., а по тези, договорени в евро, спада с 0,05 пр.п. 
През миналия месец домакинствата са вземали кредити за потребление в левове на 7,60%, с 0,19 пр.п. по-ниски лихви на 
годишна база, а по тези в евро намалението за година е с 0,32 пр.п. до 3,36%. 
При жилищните заеми в левове средният лихвен процент през юни се понижава с 0,19 пр.п. до 2,91%, а по тези в евро се 
повишава с 0,12 пр.п. до 3,53%. 
Средната лихва по другите кредити в левове нараства с 0,38 пр.п. до 3,27%, а по тези в евро спада с 0,96 пр.п. до 2,29%. 
В централната банка изчисляват, че на месечна база средният лихвен процент по заемите за потребление в левове 
намалява с 0,77 пр.п., а при тези в евро се увеличава с 0,17 пр.п. 
При жилищните кредити в левове средната лихва се повишава с 0,05 пр.п., а по тези в евро се понижава с 0,03 пр.п. 
При другите кредити в левове средният лихвен процент нараства с 0,52 пр.п., а по тези в евро е по-нисък с 1,86 пр.п. 
Годишният процент на разходите (ГПР), който включва всички разходи по управление на заема, по кредитите за 
потребление в левове за една година има намаление с 0,67 пр.п. до 8,87%, а по кредитите за потребление в евро – с 0,33 
пр.п. до 3,69%. 
През юни годишният процент на разходите по жилищните заеми в левове се понижава спрямо юни 2019 г. с 0,32 пр.п. до 
3,16%, а по жилищните кредити в евро се увеличава с 0,16 пр.п. до 3,94%. 
През юни, в сравнение с май, ГПР по заемите за потребление в левове спада с 1,45 пр.п., а по тези в евро се повишава с 
0,11 пр.п. При жилищните кредити в левове той намалява с 0,01 пр.п., а по тези в евро – с 0,10 пр.п. 
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КРЕДИТИ НА СЕКТОР ДОМАКИНСТВА (НОВ БИЗНЕС) 

 
 
Лихвени проценти по салда 
При домакинствата средният лихвен процент по овърдрафта в левове през юни в сравнение с година по-рано нараства с 
0,93 пр.п. до 14,87%, а по овърдрафта в евро се понижава с 0,89 пр.п. до 9,02%. 
Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове през юни на годишна база намалява с 0,43 пр.п. до 6,95%, 
а по заемите за потребление в евро – с 0,76 пр.п. до 6,04%. При жилищните заеми в левове той се понижава с 0,48 пр.п. до 
3,30%, а по тези в евро – с 0,51 пр.п. до 4,45%. 
Средният лихвен процент по другите кредити в левове се повишава с 0,21 пр.п. до 3,48%, а по другите кредити в евро спада 
с 0,31 пр.п. до 4,04%. 
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КРЕДИТИ НА СЕКТОР ДОМАКИНСТВА (САЛДА) 

 
За една година средният лихвен процент по овърдрафта в левове за бизнеса пада с 0,22 пр.п. до 2,79%, а по овърдрафта в 
евро – с 0,25 пр.п. до 2,30%. Средният лихвен процент по заемите, различни от овърдрафт, в левове се понижава с 0,41 
пр.п. до 3,06%, а по тези в евро – с 0,54 пр.п. до 2,65%. 
 
√ Провали ли се стратегията на Швеция срещу коронавируса? 
Почивката близо до дома е популярна в Швеция това лято благодарение на ограниченията за пътуване, наложени срещу 
нея от други държави заради високия брой заразени с новия коронавирус, пише Мади Савидж в материал за ВВС, цитиран 
от БТА. 
Над 5500 човека с COVID-19 починаха в страната с население от само 10 милиона души. Смъртността в Швеция е една от 
най-високите в Европа на глава от населението и много по-голяма от тази в останалите скандинавски държави. За разлика 
от Швеция, всички те наложиха строги ограничения в началото на пандемията. 
"Може би ние трябваше да се грижим повече един за друг", признава 31-годишният Дан Еклунд, който се разхожда с 
лодката на свой приятел в езерото Сторшон, на два часа път северно от Стокхолм. 
Последните данни навеждат на мисълта, че Швеция вече се справя по-добре с овладяването на заразата. Броят на новите 
смъртни случаи е едноцифрено число през повечето дни този месец, в контраст с пика на епидемията в страната през 
април, когато няколко дни починаха по над 100 души. 
Тежките случаи също са намалели значително, като броят на пациентите, приемани в интензивно отделение, спадна до 
няколко на ден. Въпреки че данните не са толкова добри, както в другите скандинавски държави, е налице очевидно 
подобрение. 
"Ситуацията изглежда добре. Имам предвид, че най-накрая сме там, където се надявахме да бъдем много по-рано", казва 
Андерш Тегнел, главният държавен епидемиолог, който отговаря за стратегията. Той призна, че са починали твърде много 
хора, по-конкретно в старческите домове. Тегнел обаче все пак смята, че "няма убедителни доказателства, че една 
карантина би направила ситуацията много по-различна". 
Каква бе стратегията на Швеция? 
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Швеция до голяма степен разчиташе в началото на пандемията на указанията за доброволно социално дистанциране, 
включително хората да работят от вкъщи, когато е възможно, и да избягват обществения транспорт. 
Освен това, събирането на повече от 50 човека на едно място е забранено, наложени са ограничения за посещаването на 
старчески домове, а в баровете и ресторантите може да се сервира само на маса. Правителството неведнъж нарече 
пандемията "маратон, а не спринт", твърдейки, че мерките ще останат в сила дълго време. 
Необичайната стратегия си навлече критики в цял свят, включително от страна на някои от първоначалните поддръжници 
на д-р Тегнел, които сега казват, че съжаляват за неговия подход. Аника Линде, която заемаше поста му между 2005 и 2013 
г., каза наскоро пред шведския всекидневник с най-голям тираж, "Дагенс нюхетер", че ако в началото на пандемията са 
били наложени по-строги ограничения, това е можело да спаси живота на хора. 
Според клиничния епидемиолог Хелена Норденстет обаче в шведската научна общност няма консенсус, че стратегията 
като цяло се е провалила. 
"Стратегията бе да бъде изравнена кривата (на новите случаи), да не бъде претоварена здравната система. Тази цел 
изглежда бъде постигната. Ако извадите старческите домове от уравнението, нещата сега изглеждат много по-
оптимистично", заявява тя. 
Андерш Тегнел казва, че според неговия модел шведите са намалили социалните си контакти до равнище от около 30 
процента спрямо времето преди пандемията. 
Проучване, публикувано тази седмица от шведските власти, пък показва, че 87 на сто от населението продължава да спазва 
препоръките за физическо дистанциране както преди една или две седмици, при ниво от 82 процента преди един месец. 
Норденстет смята, че тъй като вече условията в Швеция не са различни от тези в държавите, където бе наложена карантина, 
това може да й помогне да смекчи ефекта от потенциалната втора вълна. 
"Хората не са толкова изтощени, както може би в други страни, където рестрикциите бяха много по-широки и по-строги", 
аргументира се тя. 
Но докато шведите са наясно за указанията, има съобщения за струпвания на много хора на някои туристически места, 
откакто ограниченията на вътрешните пътувания бяха смекчени миналия месец. 
"Опитваме се да им кажем и показваме да спазват дистанция", казва Шиар Али, управител в един от ресторантите на брега 
на езерото Сторшон. "По-специално на младите изобщо не им пука за това." 
Постигна ли Швеция стаден имунитет? 
Шведските власти никога не са казвали, че постигането на стаден имунитет е тяхна цел, но твърдяха, че като обществото 
бъде оставено по-отворено, е по-вероятно шведите да придобият имунитет срещу COVID-19. 
Пет месеца след началото на епидемията в Европа, само 6 процента от населението на Швеция има антитела, според 
изследване на националната Агенция за обществено здравеопазване. 
Андерш Тегнел обаче смята, че истинските числа "несъмнено са много по-високи", тъй като имунитетът "се оказа 
изненадващо труден за количествено оценяване". 
Държавният епидемиолог посочи неотдавнашно изследване на Каролинския институт, което установило, че дори хора, 
дали отрицателна проба за антитела срещу коронавируса, са имали специфични Т-клетки, които могат да осигурят 
имунитет, като установят и унищожат инфектираните клетки. 
Други шведски учени обаче са по-предпазливи в прогнозите си за устойчивостта на вируса. "Мисля, че (Тегнел) е 
самонадеян", казва Хелена Норденстет. "Всички ние можем да се надяваме това ще се отрази на броя на заразените в 
Швеция наесен, но все още не знаем", посочва тя. 
Как се справя шведската икономика? 
Стратегията нямаше изрична цел да защити икономиката, но правителството твърдеше, че ако по-голяма част от 
обществото остане отворена, е възможно това да ограничи загубата на работни места и да смекчи последиците за бизнеса. 
Според изследване на банка SEB от април шведите харчат повече средства от хората в съседните скандинавски държави. 
Въпреки това различни прогнози отреждат спад на шведската икономика от около 5 процента тази година. Това е по-малко 
от други държави, тежко засегнати от COVID-19, като Италия, Испания и Великобритания, но все пак сходен показател с 
останалите скандинавски страни. Равнището на безработицата в Швеция от 9 на сто, ръст от нивото от 7,1 на сто през март, 
остава най-високото в Скандинавия. 
"Швеция, подобно на другите скандинавски държави, е малка, отворена икономика, много зависима от търговията. Така 
че има тенденция шведската икономика да е в лошо състояние, когато останалата част от света се справя лошо", обяснява 
професор Каролина Екхолм, бивш заместник-управител на шведската централна банка. Ресторантите, магазините и 
спортните зали останаха отворени, но въпреки това имаха проблеми с привличането на клиенти, отбелязва освен това тя. 
Екхолм обаче смята, че решението децата до 16-годишна възраст да продължат да ходят на училище е било правилно. 
"Има по-малко нарушения в образованието на поколението, което сега расте. Това може да има благоприятен ефект по-
нататък, когато (тези младежи започнат да) излизат на трудовия пазар", посочва тя. 
Удар по имиджа на Швеция 
В краткосрочен план стратегията на Швеция срещу COVID-19 се отразява на традиционно близките й отношения с нейните 
съседи. 
Норвегия, Дания и Финландия отвориха своите граници една за друга през юни, но изключиха Швеция заради високия ръст 
на заразените. Шведите от по-слабо засегнатите области все пак получиха по-голяма свобода да ходят в Дания. 
Проучване на института ЮГАв от миналия месец установи, че 71 процента от норвежците и 61 на сто от датчаните са 
обезпокоени от недопускането на шведските туристи - по-висок дял от своите сънародници, разтревожени от отсъствието 
на посетители от страни като Испания, Италия и Великобритания. 
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"Не мисля, че това ще се отрази на нашите отношения в по-дългосрочен план", казва Хелън Линдберг, преподавател в 
Университета на Упсала. "(Пандемията) обаче изостри или възобнови стари поводи за недоволство на страните ни една от 
друга." 
По-голям проблем може да се окажат последиците за по-общата международна репутация на Швеция за високо качество 
на нейното здравеопазване и старчески домове, смята Линдберг. "Това е удар по имиджа на Швеция като хуманитарна 
суперсила в света. Загубихме ореола си и сега имаме много за доказване", казва тя. 
Отслабване на националната подкрепа 
В началото на пандемията в Швеция имаше консенсус, че трябва да се има доверие в учените на държавен пост, които да 
направляват политическите решения. 
Дебатите обаче се изостриха с увеличаването на броя на смъртните случаи, по-специално в старческите домове, и 
премиерът Стефан Льовен обяви наскоро създаването на комисия, която да проучи отговора на властите на коронавируса 
на национално, регионално и местно равнище. 
Хелън Линдберг смята, че стратегията е поставила под въпрос разчитането в исторически план на държавните агенции да 
определят политиките и е извадило на показ липсата на подготвеност за кризи. "Това е перфектна буря от нашето слабо 
правителство на малцинството", казва тя. 
Само 45 на сто от шведите сега са уверени в способността на правителството да се справи с епидемията, според проучване, 
проведено от института Novus миналия месец. Делът им е по-малък от 63-те процента през април. 
Доверието в Агенцията за обществено здравеопазване също е намаляло, но все пак остава по-високо - 65 на сто срещу 73 
процента по време на пика на епидемията. 
"Ние смятаме, че те имат правилната стратегия, защото никой не знае какво точно трябва да направим", казва Ева Брит 
Ландин - 66-годишна летовничка, която обядва, спазвайки правилата за социално дистанциране, със своя 102-годишен 
баща на езерото Сторшон. 
Катерина Ериксон, на 42 години, която е дошла от Стокхолм, обаче заявява, че все още е твърде рано да се дава оценка. 
"Не знаем как ще изглеждат нещата наесен или догодина. Просто трябва да изчакаме и да видим", посочва тя. 
 
В.Монитор 
 
√ БАН: Без втора вълна от пандемията, кризата ще е краткосрочна 
Възстановяването ще започне в края на третото тримесечие 
Кризата за преобладаващата част от българската икономика ще бъде по-скоро краткосрочна - от 2 до 3 тримесечия, и 
средно дълбока - предвижда се реалният спад в икономическата активност на годишна база да е между 5 и 7 на сто. 
В случай, че няма нова вълна на разпространение на COVID-19 през есенно-зимния сезон, възстановяването ще започне в 
края на третото тримесечие и ще продължи през цялата следваща година, в края на която ще бъдат достигнати 
предкризисните нива. Реалният растеж ще започне от 2022 г. Това се казва в Годишния доклад за икономическо развитие 
и политики на България на Института за икономически изследвания при Българската академия на науките. 
Основният извод е, че до избухването на пандемията от новия корона вирус българската икономика се е развивала 
стабилно, макар и със скромни темпове на растеж, с бързо нарастване на заплатите и на заетостта, с устойчива финансова 
и банкова система и липса на макроикономически дисбаланси. Въвеждането на ограничителните мерки заради COVID-19 
и налагането на т.нар. "социално дистанциране" обаче променя динамиката на икономическото развитие. 
Въпреки че на този етап е рано за категорични мнения, икономистите на БАН правят няколко основни допускания, които 
могат да се променят до есента, когато ще бъде направена актуализация на сегашната прогноза в Доклада. 
Първото допускане е, че потенциалният БВП ще остане по-скоро нисък - около 2.5 - 3 на сто годишно, както заради 
проблемите в пазара на труда, така и заради слабата инвестиционна активност. Противодействащ фактор ще бъде 
нарастването на общата факторна производителност на труда, която може да се очаква в резултат от ускоряването на 
автоматизацията и дигитализацията при заместването на много от човешките дейности в процеса на производството, 
наложени от "социалното дистанциране". 
На второ място икономистите допускат, че кризата на пазара на труда във връзка с пандемията от COVID-19 не започва с 
традиционното закъснение спрямо икономическа или финансова криза, а ги изпреварва. Наблюдават се неблагоприятни 
структурни промени в заетостта, които ще имат негативни отражения върху икономическия растеж. 
Опитът от миналата криза след 2008 г. и вече предприети мерки за стабилизиране на заетостта позволяват да се 
предположи, че подобрение на показателите за заетост и безработица може да се очакват най-рано през 2022 г. За 
реализация на тези очаквания ще се разчита на облекчаване на обстановката в сектори като: туризъм, хотелиерство и 
ресторантьорство, търговия, строителство и транспорт, както и при възстановяване на поръчките на външнотърговските ни 
партньори и активизиране на вътрешното търсене. 
Втората част в доклада е посветена на темата на фокус, която тази година е свързана с реформите в пенсионната система 
на България. Разглежданият период е от 1990 до 2019 г., като се оценяват два основни параметъра - адекватността на 
пенсионните плащания и финансовата устойчивост на пенсионния модел у нас. 
Темата на фокус разглежда и проблемите на капиталопокривните пенсионни фондове, като се подчертава, че отговорност 
за формирането на отрицателно отношение към този втори стълб носят както различните правителства, така и синдикатите. 
Техни са предложенията за отмяна на нарастването от 2017 г. на вноската за УПФ с 2 п.п. и прехвърлянето на това 
нарастване към публичната пенсионна система, пренебрегването на идеите за въвеждане на т.нар. "мултифондове", 
създаващи портфейли с различен профил и др. 
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Общото заключение в темата на фокус на доклада на ИИИ при БАН е, че, трябва да се предприемат политически мерки при 
спазване на 5 основни правила: строго придържане към принципите на социалното осигуряване и тяхната реабилитация 
там, където те са нарушени; придържане към философията, законовата и институционална рамка на установения в 
България осигурителен модел; разглеждане на трите стълба като части от едно цяло. 
 
√ Консервните заводи получават 3 млн. лева помощ 
Българските преработвателни предприятия ще получат над 3 млн. лева финансова помощ, за да компенсират част от 
разходите за транспорт, сортиране, почистване и съхранение на готова продукция от праскови и нектарини, сливи, малини, 
домати, пипер и патладжан, съобщиха от ДФ „Земеделие“. 
Помощта е част от мерките, които се въвеждат от държавата като облекчения за земеделските стопани заради пандемията 
от коронавирус. 
За да получат подпомагането, консервните предприятия трябва да представят фактури, доказващи плащания към 
градинарите и доказателства, че са завишили обема на изкупената продукция от регистрирани земеделски производители 
с над 15% спрямо 2019 г. Предвидените ставки за подпомагане са за праскови и нектарини - 27 лева на тон, по 21 лев на 
тон ще е помощта за сливите, за изкупени малини предприятията ще получават по 139 лв. на тон, 37 лева на тон е 
финансовата инжекция за изкупен пипер и 20 лв. за тон патладжан. 
Указанията за държавната помощ и съпътстващите ги регистри ще бъдат публикувани на сайта на ДФ"Земеделие". 
 
БНР 
 
√ ДФЗ отпуска 15 млн. евро за нисколихвени кредити на зърнопроизводителите 
Зърнопроизводителите ще могат да се възползват от нисколихвени кредити за производството на пшеница, реколта 2021 
г. в размер на 15 млн. лв. Това реши на свое заседание УС на Държавен фонд "Земеделие". 
Заемът ще е с годишна лихва в размер на 2 процента, но не по-малко от референтния лихвен процент, приложим към 
датата на сключване на договора за кредит, съобщават от финансовата институция. Средствата се предоставят от бюджета 
на ДФ "Земеделие" за 2020 г. до изчерпване на финансовия ресурс. Всеки стопанин, който отговаря на изискванията, може 
да получи 250 лв. на хектар, (170 лв. на хектар за закупуване на минерални торове и 80 лв. на хектар за закупуване на 
семена). Максималният размер на всеки отпуснат кредит е до 300 000 лв. 
Целевите кредити се отпускат по искане на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) в отговор на 
необходимостта от осигуряване на кредитен ресурс за закупуване на минерални торове и семена, необходими на 
земеделските стопани във връзка с влошените климатични условия през настоящата година. 
Заемите се предоставят и във връзка с негативното влияние върху сектора, породено от пандемията от коронавирус 
(COVID-19). Чрез осигуряване на кредитен ресурс от страна на ДФ "Земеделие" на земеделските производители за семена 
и торове, ще бъде дадена възможност за обезпечаване на тяхната дейност през настоящата година. 
Предстои Министерството на земеделието, храните и горите и Държавен фонд "Земеделие" да изготвят указания за 
прилагане на схемата за кредитиране. 
 
√ България може да потърси заем по инструмента SURE до края на годината 
До края на годината страната ни може да потърси заем по европейската схема за подпомагане на заетостта SURE, потвърди 
пред БНР министърът на труда и социалната политика Деница Сачева. 
По думите ѝ ще прибегнем до поемането на дълг, ако бъде изчерпан осигуреният един милиард лева за схемата 60 на 40: 
“Към момента сме изхарчили от този 1 млрд., с който беше увеличен бюджетът на фонд “Безработица“, 171 млн. Вторият 
дизайн на мярката 60 на 40, който ще действа до 30 септември се очаква да ни струва около 500 млн. Така че в зависимост 
от разчетите, които ще направим през месец септември, ще преценим дали ще имаме нужда от допълнителни средства, 
които да вземем под формата на заем от инструмента SURE“, посочи тя в интервю за предаването “Преди всички“. 
Втората половина на септември се очаква следваща актуализация на бюджета, съобщи още Сачева. 
Тогава правителството подготвя нова серия от мерки за овладяване на Ковид кризата, включително и подпомагане на 
семействата, ако се наложи затваряне на училища и детски градини заради пандемията. 
 
√ СЗО: Международни пътувания не могат да се забраняват до безкрайност 
Забраните за международни пътувания не могат да се прилагат до безкрайност, a ще трябва страните да направят повече, 
за да намалят разпространението на коронавируса в границите си, обяви директорът на Световната здравна организация 
Тедрос Гебрейсус. 
Само при стриктно спазване на здравните мерки - от носене на маски до избягване на масови събирания - светът може да 
се пребори с пандемията от Covid-19, заяви на виртуална пресконференция в Женева генералният директор на СЗО Тедрос 
Гебрейесус. 
Където тези мерки се спазват, случаите намаляват. Където не се прилагат, случаите нарастват, добави той и похвали 
Канада, Китай, Германия и Южна Корея за начина, по който контролират епидемията. 
Според изпълнителния директор на програмата за извънредни ситуации доктор Майкъл Райън няма един подход, който 
да пасва на всички държави: 
“Ще бъде почти невъзможно за отделните страни да държат границите си затворени в обозримо бъдеще. Икономиките 
трябва да се отворят, хората трябва да работят, търговията трябва да се възстанови“, подчерта Райън. 
 

https://bnr.bg/post/101317088/sacheva-krizisna-pomosht-za-semeistvata-ako-uchilishtata-ostanat-zatvoreni-prez-novata-uchebna-godina
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√ Бундесбанк: Германската икономика се сви масивно през второто тримесечие  
Германската икономика се сви "масивно" през второто тримесечие поради пандемията от коронавирус, отбеляза 
Бундесбанк в последния си месечен доклад, но допълни, че тя вече се намира в отскок, който може да продължи и през 
втората полугодие, намирайки подкрепа от предприетите правителствени фискални стимулиращи мерки. 
Централната банка подчерта, че през второто тримесечие БВП на страната отбеляза най-големият тримесечен спад от 
началото на това проучване през 1970 година, като по време на най-строгите противоепидемични мерки през април беше 
достигната "най-ниската точка“ на икономическата активност. 
Бундесбанк отбеляза, че очаква икономическата активност да продължи да се възстановява през втората половина на 
годината, намирайки подкрепа от пакета фискални стимули, предоставен от управляващите. 
Германската централна банка също така заяви, че очаква свързаното с пандемията глобално забавяне на търговията да 
намали излишъка по текущата сметка на страната. 
Именно големият търговски излишък на Германия беше сериозен обект на критики както от страна на Европейския съюз, 
така и от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, за причиняване на макроикономически 
дисбаланси. 
Сега Бундесбанк вижда излишък по текущата сметка на Германия от по-малко от 5% от брутния вътрешен продукт на 
страната през всяка една година до 2022г.., което би представлявало спад от излишък за над 7% от БВП през 2019 г. 
Официалната немска статистика Destatis ще представи предварителни данни за състоянието на икономиката на Германия 
през второто тримесечие този четвъртък (30-ти юли), като осредните прогнози на финансовите пазари са за спад на БВП с 
около 9% спрямо първите три месеца на годината, когато икономиката се сви с 2,2 на сто. 
 
БНТ 
 
√ Марияна Николова: Разчитаме през август да имаме повече почиващи  
Разчитаме през август да имаме повече почиващи. Още от първия ден заявих какви са моите цели - ще работя в подкрепа 
на бизнеса, в диалог и търсене на конкретни решения. Една от новите мерки - в НС ще бъде внесено предложение за 9% 
ДДС за туроператорите и случайните превози. Това заяви в Сутрешния блок на БНТ министърът на туризма Марияна 
Николова. 
Предвидени са 55 млн. лв. в помощ за чартърните полети с цел туризъм. 
Ще има грантове за туристическия бранш, в момента 38 000 души се възползват от ваучерната система в подкрепа на 
туризма, обсъжда се възможност мярката да бъде разширена с държавния бюджет за следващата година. 
Министър Николова каза, че ще разговаря с посланици на редица държави, с акцент на туристите от Русия и 
Великобритания. 
Трябва да говорим за България като дестинация за целогодишен туризъм, призова Николова. 
 
√ Деница Сачева: Търсим само решения на проблемите, а не мълчалива подкрепа  
Мерките, за които сме взели решение, укрепват системите, които осигуряват в момента сигурност и се грижат за здравето 
и благосъстоянието на хората, каза в "Още от деня" социалният министър Деница Сачева. 
И подчерта, че усъвършенстват непрекъснато икономическите мерки, които трябва да достигнат до фирмите и до 
конкретните сектори. В следващите дни ще продължат да обсъждат нови пакети от мерки, които са за последните месеци 
от годината. 
"По отношение на ДДС отново ще има срок и ограничения, така че не се върви към диференцирана ставка на този етап", 
поясни министър Сачева. 
Тя отрече протестите да са повлияли при отпускането на тези сериозни суми днес и заяви, че всяка мярка се основава на 
конкретни данни и показатели. За пенсионерите са взели решение въз основа на развитието на пандемията, която според 
СЗО е от най-тежките и е било напълно логично да потърсят решение за подкрепянето им. Това е целева подкрепа за 
всички пенсионери - по 50 лв. в рамките на следващите три месеца, подчерта социалният министър и поясни, че са готови 
при необходимост да удължат мярката. 
"Уважаваме свободата на изразяване на мнението на всички, ние уважаваме протестите, но свободата върви с 
отговорността. Нека си даваме сметка, че освен хората, които са на улицата, има и много други хора - това са работещите 
хора, това са безработните, това са собствениците на компании, пенсионерите, семействата с деца - те търсят отговори, 
имат нужда от решения, а нямат нужда от оставки", каза Деница Сачева. 
Социалният министър подчерта, че търсят само решения на проблемите, а не мълчалива подкрепа на пенсионерите, 
безработните. Решен е дефицитът на средствата за лични асистенти, за който беше известно, даде пример тя. 
Днешните мерки обхващат 2 112 000 пенсионери, за безработните се увеличава помощта за тези, които са на минимално 
обезщетение - вместо 9 лв., на ден ще получават 12 лв., както се удължава и срокът за получаване на помощта. "26 000 са 
хората на минимално обезщетение и нашите очаквания до края на годината са, че към тях ще се добавят 33 000 души", 
съобщи министър Сачева. Има динамика в пазара на труда, но все още повече са тези, които намират работа, отколкото 
губят, заяви тя. 
"Обсъждаме нови действия" - така отговори министър Сачева на въпрос за нови ремонти на кабинета. 
Какво още каза Деница Сачева вижте във видеото. 
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√ Полина Карастоянова: Анонсираните решения от правителството отговарят на проблемите в туризма  
"Туристическата индустрия и авиацията са двата най-силно засегнати сектора от COVID-19", каза в студиото на Сутрешния 
блок на БНТ д-р Полина Карастоянова от Националния борд по туризъм. Тя обясни, че и двете индустрии имат 
мултиплициращ ефект за националната икономика. Свързаните със сектор туризъм отрасли са били засегнати в голяма или 
в пълна степен. 
На среща с новия министър на туризма Марияна Николова са поставени четири непосредствено важни въпроса, свързани 
със субсидирането на чартърните полети, отварянето на определени нови пазари. 
"Важно е правителството като управляващи да дадат знак за една мярка, която конкурентни дестинации прилагат, а 
именно - в случай на COVID-19, разходите за карантината на туристите, които са се оказали в тази трудна ситуация, ще 
бъдат поети от държавата. Гърция е един от най-добрите примери в това отношение." 
На четвърто място са мерките в подкрепа на бизнеса. Решенията, анонсирани вчера, отговарят на четирите проблема от 
първа спешност, смята Карастоянова. Тя подчерта, че Националният борд по туризъм оценява ролята и приноса на Валери 
Симеонов в постигането на тези решения. 
"Всичко, което е направено преди COVID-19 вече не е актуално. България има нужда от много свеж вид енергия, 
присъствие, интелигентна заявка за това, което предлагаме", каза Карастоянова. Тя заяви, че ще подкрепят всяка стъпка 
на новия министър по отношение на дългосрочното развитие. 
 
Дневник 
 
√ Промяна в закон забранява съставяне на актове от роднини  
Промени в Закона за административните нарушения и наказания забраняват акт за установяване на административно 
нарушение да се съставя от съпруг или роднина на нарушителя до четвърто коляно по права и съребрена линия, както и от 
лице в особени отношения с него, които пораждат основателни съмнения в неговото безпристрастие. Това предвиждат 
промени в Закона за административните нарушения и наказания, внесени в парламента от правителството. 
Друг нов момент предвижда удължаване на срока за подаване на възражения по актове от три на седем дни. Законът 
въвежда и възможността за споразумение между наказващия орган и нарушителя. Това ще е възможно, ако нарушението 
не е повторно, не представлява престъпление и не е извършено по-малко от година от друго от същия вид. 
Сключването на споразумение ще дава възможност паричната санкция за провинението да се плаща с 30% отстъпка. 
Плащането на глобата трябва да стане в срок от 14 дни, като в противен случай ще се смята, че то не е влязло в сила. 
 
√ Четири нови ученически олимпиади ще има през следващата учебна година  
„Компютърно моделиране", "Лаборатория за изкуство", "Безопасност за движение по пътищата и "Практични финанси" са 
четирите нови национални състезания, които Министерството на образованието и науката предвижда, съобщи 
пресцентърът му. Това е заложено в публикувания за обществено обсъждане график на ученическите олимпиади, 
национални състезания и състезания по професии за предстоящата учебна година 
Националното състезание по "Компютърно моделиране" ще се провежда за трети и четвърти клас. Целта е да се даде 
възможност на учениците да проявят знанията и уменията, които са усвоили в часовете по "Компютърно моделиране" и 
способността им да създават компютърни модели на познати обекти и явления. Учениците ще могат да демонстрират и 
способностите си да анализират и разработват дигитални проекти. 
Идеята за ежегодно провеждане на състезание "Безопасност за движение по пътищата" (БДП) цели да стимулира 
учениците чрез съревнование да овладяват познаването на правилата за движение по пътищата, а оттам да повиши 
тяхната сигурност, когато са извън класната стая или дома си. 
Националното състезание "Лаборатория за изкуство" ще провокира учениците да изявяват своите таланти в областта на 
изкуството и ще бъде своеобразна платформа за откриване на млади таланти. 
"Практични финанси" ще проверява финансовата грамотност на учениците в гимназиалния етап чрез решаване на 
различни казуси и задачи. 
МОН предвижда общинските кръгове на ученическите олимпиади за учебната 2020-2021 г. да се провеждат по график от 
декември до март, областните кръгове - през февруари и март, а националните - през март, април, май и юни. 
Националните състезания ще се провеждат по график от ноември до юни следващата година, а състезанията по професии 
- през март, април и май. 
Датите и часовете за провеждане на състезанията няма да съвпадат с учебните занятия. 
 
√ Еврокомисията разреши на България да субсидира чартъри с туристи 
Европейската комисия е одобрила целевата субсидия на чартърните полети, организирани от туроператорите до България, 
съобщи Министерството на туризма. За субсидирането се говори почти от началото на извънредното положение, няколко 
месеца по-късно бяха приети и съответните законови текстове (чрез Закона за извънредното положение - бел.авт.), 
които го разрешават, а едва сега и Брюксел дава зелена светлина за това. 
Междувременно немалко чартъри бяха отменени заради ръста в боря на заразените в България, а редица страни въведоха 
рестрикции за влизащите от България - като изискване за направен PCR тест, поставяне под карантина и др. 
Одобрението на схемата от комисията беше задължително условие за прилагане на антикризисната мярка, насочена към 
подпомагане на един от най-засегнатите сектори, какъвто е туризмът, обявява днес ведомството. През деня 
вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова ще представи нотификацията пред браншовите организации - 
Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА), Асоциацията на българските туроператори и туристически 
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агенти (АБТТА), Обединение "Бъдеще за туризма", Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) и 
Сдружение "Туризъм", с които има днес срещи. 
Тя се ангажира бързо да бъде довършена мярката за подпомагането на чартърите, се казва в съобщение на 
министерството. Според нея субсидирането на полетите ще повиши интереса на чуждите туроператори към България, 
които ще могат да предлагат по-добри оферти за страната в Западна Европа. "Изключително важно е тази мярка да 
подпомогне освен това лято и предстоящия зимен сезон, но и сезоните през 2021 и 2022 г., за да се възстанови изцяло най-
засегнатият сектор", коментира вицепремиерът, цитирана от пресцентъра си. 
Предстои на интернет страница на Министерството на туризма да се публикуват изискванията и необходимите формуляри 
и декларации. 
От съобщението се разбира, че помощта е субсидия със средства от държавния бюджет и е част от "Временна рамка за 
мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19". 
Предоставя се на туроператори, които използват въздушни превозвачи с оперативен лиценз за изпълнение на чартърни 
полети до България с цел туризъм. Размерът на субсидията е 35 евро за всяка заета от турист седалка от максималния 
пътнически капацитет на самолета за всеки полет. Помощта е за самолети с капацитет, не по-малък от 100 седалки. 
От субсидията може да се възползват всички туроператори независимо от местонахождението на тяхното седалище, които 
ползват услугите на въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз. 
Схемата за държавна помощ обхваща полетите, извършени в периода от 14 май до 31 декември 2020 г. и представлява 
първа фаза от антикризисната мярка. Полетите, които ще се извършват през периода от 1.01.2021 г. до 14 май 2022 г., ще 
са предмет на нова нотификация. 
Максималният размер по схемата за държавна помощ не може да надхвърля 800 хил. евро на предприятие за първата 
фаза. 
 
Мениджър 
 
√ Сайтът на Търговския регистър вече има подобрена версия  
От вчера интернет страниците на Търговския регистър и Имотния регистър са вече напълно обновени. 
Ето кои са основните промени: 
На първо място потребителският интерфейс е по-потребителски ориентиран и не необходимо въвеждане на произволни 
букви за всяка справка. Освен това двата регистъра имат интеграция, което ще оптимизира процесите по вписване. Също 
така има е изграден по съвременен начин, с API, което позволява по-директен достъп до данните. 
„Нивото на сигурност е повишено изграден е по новия шаблон за техническо задание, което гарантира, че никоя от 
настъпваните с десетилетия мотики няма да бъде настъпена пак. И поне на пръв поглед изглежда, че заданието е спазено 
до голяма степен, което не може да се каже за други проекти“, коментира специалистът по дигитализация Божидар 
Божанов, който още през 2016 г. изгради пътна карта на проекта по обновяването.  
В същото време обаче за по-детайлни справки се изисква КЕП или ПИК. „Кой точно има достъп до журналните записи е 
въпрос, който Асоциацията на европейските журналисти с право повдига. Журналните записи във всички системи са важни, 
но тук е особено важно да се гарантира, че журналните записи няма да се използват за натиск. Техническо решение има, 
трябва агенцията да гарантира, че никой няма достъп до логовете без самия достъп до остави следа. Днес предложих 
потребителите на регистъра да получават известие ако някой разглежда логове с техен достъп“, коментира още Божанов.  
 
√ Българският бизнес изтегли кредити на обща стойност 8,2 млрд. лв. за първите шест месеца на 2020 г.  
Банките в България са отпуснали 8,2 млрд. лв. кредити на  бизнеса в първите шест месеца на годината, показват актуалните 
данни на БНБ. Това е с 15% повече в сравнение със същия период на миналата година. 
Най-голям ръст има при кредитите, които са отпуснати в лева. Те възлизат на 4,8 млрд. лв. за полугодието и са с 50% ръст 
на годишна база. Показателно е, че най-голямата сума на новоотпуснатите и предоговорените корпоративни заеми, 
деноминирани в лева, са били договорени в рамките на март месец – над 1 млрд. лв. Тогава въведените 
противоепидемиологичните мерки накараха голяма част от компаниите спешно да търсят допълнително кредитно 
финансиране или да предоговорят стари задължения, за да се предпазят от фалит. Особено чувствителен е ръстът в 
кредитирането на по-големите предприятия. Данните сочат, че отпуснатите заеми, които са били на стойност поне 2 млн. 
лв. са нараснали с цели 60% през първото полугодие на 2020 г., а общата им сума надхвърля 3 млрд. лв. 
При кредитирането, което е било отпуснато в евро, тоест предназначено предимно за експортни компании, има 
понижение в договорените заеми. Техният обем е  с 11% по-малък в сравнение с 2019 г. и за шест месеца  общата сума 
възлиза на 3,5 млрд. лв. 
Лихвите, при които са отпускани кредитите не се изменят особено – при заемите в лева те са били между 3% и 2,75%, а за 
тези, отпускани в евро – между 2,68% и 1,98%. 
 
√ Анализ показа, че инвестициите в българската съдебната система са неефективни и стихийни  
Инвестициите в съдебната система в България са ниски и страдат от слабо прогнозиране, изпълнение и отчитане, въпреки 
че тя разполага с широки възможности и гъвкавост в управлението на капиталовите си разходи. Това показва ново 
изследване на ИПИ, озаглавено "Планиране, изпълнение и отчитане на капиталовите разходи на съдебната власт", което 
прави преглед на нормативната рамка, решенията за отпускане на капиталови разходи и бюджетната практика в съдебната 
система. 
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Независимо от ниския дял на капиталовите разходи в общия бюджет на съдебната система – за сметка на доминиращ дял 
на текущите разходи, и най-вече, на разходите за заплати, планирането им е свръхоптимистично, тъй като няма година, в 
която да са изпълнени. В резултат на това, в края на годината се прехвърлят част от неусвоените капиталови разходи към 
текущите разходи, например увеличение на възнагражденията на наетите лица. Същевременно редица искания за 
капиталови разходи от съдилищата остават в графа „преходни ангажименти“ и се прехвърлят за следващи години. 
Тази практика не е много по-различна от поведението на останалите институции на бюджетна издръжка, както ИПИ е писал 
по темата. При останалите разпоредители с бюджетни средства е донякъде разбираемо, тъй като предвидените, но 
неизпълнени разходи се „губят“ -  ведомствата могат да разполагат в рамките на определените разходни тавани само с 
реално похарчените средства за годината, като не получават „спестеното“ за управление по собствено усмотрение в 
следващи години.. Нещо повече – съществува и притеснение, че неизпълнението на разходи в една година се ползва за 
аргумент за  намаляване на предвидените разходи за следващи години при съставяне на бюджетната прогноза. 
Изготвянето и изпълнението на бюджета на съдебната власт обаче е различно, тъй като тя има финансова независимост и 
„спестеното“ при неизпълнението на разходи не се връща към държавния бюджет, а остава на нейно разположение за 
следващи бюджетни периоди. С други думи, съдебната система има много по-големи възможности за планиране и 
изпълнение на капиталовите си разходи, които не са ограничени само до бюджетната година, за разлика от останалите 
институции на бюджетна издръжка. 
 
√ ЕСО стана съучредител в Югоизточния координационен център за сигурност на електроенергийните мрежи 
Операторите на преносни системи на България (ЕСО ЕАД), Гърция (IPTO), Италия (TERNA SpA) и Румъния (Transelectrica) 
учредиха дружество за координиране на сигурността на електроенергийната мрежа в Югоизточна Европа - Southeast 
Electricity Network Coordination Center (“SEleNe CC”) със седалище в Солун, Гърция. Това съобщиха от пресцентъра на ЕСО.  
Четирите преносни оператора имат равно участие в дяловия капитал на новото дружество. Съгласно европейската 
регулаторна рамка, основните отговорности на SEleNe CC по регионалната мрежова сигурност са анализ на 
експлоатационната сигурност, координирано планиране на прекъсванията, координирано разпределяне на капацитет, 
краткосрочна и близо до реалното време прогноза на адекватността, изготвяне на модели на отделна и обща 
електроенергийна мрежа, и предоставяне на данните. 
Бордът на директорите на “SEleNe CC” е в състав: Йоанис Кампурис (IPTO) - председател и изпълнителен директор, Ангелин 
Цачев (ЕСО ЕАД), Енрико Мария Карлини (TERNA SpA) и Андриан Сута (Transelectrica) - членове на Борда на директорите.  
„Регионалният координатор на сигурността, който стана факт след ползотворните преговори между страните, ще гарантира 
сигурната експлоатация на електроенергийните системи. Неговото създаване идва в отговор на настоящите 
предизвикателства пред електропреносните оператори. Съвместната ни работа в Центъра ще допринесе за задълбочаване 
на сътрудничеството между преносните оператори в посока обединение на електроенергийните пазари в региона в 
контекста на пълната либерализация и приобщаването на Западните Балкани. Географската свързаност на нашите държави 
изисква активното ни сътрудничество за хармонизирано управление на европейската енергийна система. Убеден съм, че 
работата на дружеството ще гарантира сигурността на доставките на електроенергия. Услугите, който ще предоставя 
учреденият регионален координатор на сигурността, ще допринесат за надеждния обмен на данни и информация между 
операторите на електроенергийните системи и за увеличаване ефективността на електропреносните мрежи“, коментира 
изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев.  
“Учредяването на SEleNe CC е съществена стъпка в посока към потясното и по-ефикасно сътрудничество между преносните 
оператори от държавите-членки на ЕС в Югоизточна Европа по отношение на сигурността на доставките и сигурността на 
електроенергийните мрежи. Очакваното обединение на съответните пазари ще бъде следващата стъпка към 
хармонизиране и интегриране на региона в единния европейски електроенергиен пазар, което ще доведе до значителни 
ползи за потребителите. Учредяването на дружеството е резултат на колективните усилия и стана възможно благодарение 
на координираните действия на всички преносни оператори. Искам да благодаря на всички тези, които допринесоха за 
постигането на тази амбициозна цел, както и за постоянството и настойчивостта, която показаха. Искам също така да 
поздравя членовете на Борда на Директорите и да им пожелая успех в работата. Уверен съм, че SEleNe CC ще има ключова 
роля, осигурявайки ефикасност и прозрачност в полза на всички участници, продължавайки и разширявайки традицията 
на добро и ефикасно сътрудничество между преносните оператори в нашия регион”, коментира Йоанис Кампурис, 
председател и изпълнителен директор на “SEleNe CC”.  
 
√ България е сред последните в Европа по достъп до горива  
България е на 27 място от 31 държави в Европа по достъпност до горива, показва анализ, изготвен от РИА Новости. Според 
данните с една средна месечна заплата в България може да се купят 699 литра бензин, докато в първите три държави в 
класацията чувствително повече – в Люксембург 3268 литра, в Норвегия – 2647 литра и в Австрия – 2576 литра. 
На последните места в класацията са Украйна с 395 литра, Беларус с 600 литра, Унгария с 671 литра, Латвия с 685 литра и 
Румъния с 692 литра. 
Анализът показва, че най-евтин е бензинът в Казахстан – 70 ст., където хората могат да си позволят 935 литра бензин 
месечно, а най-скъп в Холандия. Там цената му е 2.92 лв., но жителите могат да си купят със една средна месечна заплата 
1991 литра гориво.   
 
√ Чуждестранните ТИР-ове в България не са платили пътни глоби за 40 млн. лв. 
Чуждестранните тежкотоварни камиони (известни като ТИР-ове), преминаващи през България, не са платили пътни глоби 
на обща стойност 39,7 млн. лв. Глобите са налагани за това, че ТИР-овете са се с превишена скорост. Държавата обаче не е 



17 

 

изградила механизъм, по който да принуждава чуждестранните нарушители да платят санкциите и над 90% от тях се 
измъкват безнаказано, показва анализ на Института за пътна безопасност, направен на база предоставена информация от 
МВР за периода от януари 2016 г. до 15 юни 2020 г. 
„По данни на обобщения доклад на Държавната агенция „Безопасност на движение по пътищата“ за 2019 г. малко над 3 
млн. моторни превозни средства са преминали транзитно през страната. От тях са издадени 79 677 броя електронни 
фишове на водачи с чужда регистрация, от което става ясно, че всеки 38-и транзитно преминаващ водач е хващан да 
нарушава скоростните режими на територията на България“, съобщават от ИПБ. 
През годините броят на издадените фишове непрекъснато расте. Процентът на платените глоби е изключително нисък – 
около 7%.  
Така например за 2016 г. са издадени 28 838 бр. електронни фишове за обща сума 3 443 360 лв., като от тях са връчени 10% 
(2882), а само  6.3% (1826) са платените. Неплатените фишове са в размер на 3 097 240 лв., което прави 90% несъбираемост. 
Година по-късно издадените глоби скачат на  47 187 бр. ел. фишове за  6 534 650 лв., като от тях са връчени 22% (10 389), а 
само 9% (4050) са платените. Неплатените фишове са в размер 5 897 880 лв., което прави отново 90% несъбираемост. 
През тази година само от 1 януари до 15 юни са издадени 38 834 бр. ел. фишове на обща сума 5 935 050 лв., като от тях са 
връчени 8% (3197), а само 7% (2852) са платените. Неплатените фишове са в размер на 5 598 810 лв., което прави 94% 
несъбираемост към средата на юни 2020 г. 
Тези статистически данни показват пълна незаинтересованост от страна на държавните институции, ангажирани с 
налагането и събирането на наложените глоби на водачи на МПС с национална регистрация, преминаващи транзитно през 
България. До такъв извод стигат експертите на база предоставените им данни. 
Причина за поисканата информация и направеното проучване са зачестилите инциденти с ТИР-ове по магистралите. Само 
в рамките на този уикенд станаха две тежки катастрофи с товарни тежкотоварни автомобили на автомагистрала „Тракия“. 
По този повод експертите от ИПБ пресмятат, че от 2016 г. до момента има несъбрани глоби в размер на 39 976 040 лв., 
което прави 93% несъбираемост от общата сума 43 070 580 лв. или с други думи тази сума може да покрие 50% от ремонта 
от отсечката „Чирпан-Стара Загора“ на АМ „Тракия“. 
Другият извод, до който достигат експертите е, че има двоен стандарт по отношение на налагането и събирането на глоби 
на български и чужди граждани. „През последния месец констатираме, че МВР налагат рестриктивни мерки чрез 
ограничаването на свободното излизане през ГКПП, чрез налагане на принудително-административни мерки от типа 
недопускане на преминаване на границата , временно отнемане на книжка, временно спиране от движение на МПС 
спрямо българските граждани. От друга страна към чуждестранните водачи отношението е изключително либерално, 
което води до заключението, че има нежелание за създаване на организация за налагане и събиране на глобите по 
извършените нарушения от държавните институции, заети с контрола“, се казва в позицията на Института за пътна 
безопасност. 
 
√ Туристи от 10 държави влизат в България с отрицателен PCR тест  
От днес, 28 юли, в България срещу отрицателен PCR тест, направен през последните 72 часа, могат да влизат с цел туризъм 
гражданите на Северна Македония, Сърбия, Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, Молдова, Израел и Кувейт. 
За гражданите на Украйна изискването за представяне на отрицателен PCR тест важи от 30 юли. 
С отрицателен PCR тест в България могат да пристигат чужди граждани, пътуващи по съществени причини от останалите 
трети страни. Като съществени причини в заповедта на здравния министър са посочени: дейността на сезонни земеделски 
работници и работници в областта на туризма; на лица, пътуващи с цел обучение; пътуващите по хуманитарни причини и 
представителите на търговско-икономически и инвестиционни дейности. 
PCR тест не се изисква за лица, пристигащи у нас от държави-членки на ЕС, Обединено кралство Великобритания и Северна 
Ирландия, страни по Шенгенското споразумение, както и от Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Мароко, Нова 
Зеландия, Руанда, Република Корея, Тайланд, Тунис, Източна република Уругвай. Те не подлежат и на 14-дневна карантина. 
 
√ Съветът на ЕС попълни състава на Европейската прокуратура  
Съветът на ЕС съобщи, че назначава обвинителите в Европейската прокуратура. В приложения списък България е 
представлявана от Теодора Георгиева. Тя е съдия в Административен съд - София и застава на поста след състезание с още 
двама български магистрати 
Назначени са общо 22 прокурори, които ще образуват колегията на Европейската прокуратура. Заедно с европейския 
главен прокурор Лаура Кьовеши, те ще осъществяват надзор на разследванията и повдигането и поддържането на 
обвинение. 
Европейската прокуратура ще бъде независима институция на ЕС и ще отговаря за разследването, наказателното 
преследване и предаването на съд за престъпления срещу финансовите интереси на Общността. Такива престъпления са 
измами, корупция, трансгранични измами с ДДС на стойност над 10 милиона евро. Европейската прокуратура ще извършва 
разследвания и наказателно преследване, и ще упражнява правата на прокурор в съдилищата на държавите от ЕС. 
Европейските прокурори се назначават за срок от шест години, който не подлежи на подновяване. В края на този срок 
Съветът на ЕС може да реши да удължи правомощията най-много с три години. 
Европейските прокурори от една трета от държавите в ЕС, определени чрез жребий, ще имат мандат от три години без 
право на подновяване. Това важи за прокурорите от Гърция, Испания, Италия, Кипър, Литва, Холандия, Австрия и 
Португалия. 
Всяка държава от ЕС предлага кандидати за длъжността европейски прокурор. Кандидатите трябва да бъдат действащи 
служители на прокуратурата или на съдебната система на съответната държава, като тяхната независимост трябва да не 

https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2020/07/27/eu-public-prosecutor-s-office-eppo-council-appoints-european-prosecutors/
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подлежи на съмнение. Те следва да притежават необходимата квалификация за заемане на висши длъжности в 
прокуратурата или в съдебната система в съответните страни. Европейските прокурори трябва да притежават необходимия 
практически опит в областта на националните правни системи, финансовите разследвания и международното съдебно 
сътрудничество по наказателноправни въпроси. 
Комисията за подбор изготви мотивираните становища и класирането за всеки от представените кандидати, които 
отговарят на условията. След получаване на становищата Съветът на ЕС избра и назначи един от кандидатите за европейски 
прокурор за всяка от участващите държави, се посочва в съобщението. 
Миналата година Съветът на ЕС и Европейският парламент назначиха Лаура Кьовеши за първи европейски главен 
прокурор. В Европейската прокуратура участват 22 държави от ЕС - Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, 
Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Португалия, 
Румъния, Словения, Словакия, Испания. Европейската прокуратура е със седалище в Люксембург и се очаква да започне 
работа в края на тази годинa. 
 

 
 
 
√ Гръцките финанси пак се разклатиха: 6 млрд. евро дефицит в бюджета  
Затварянето  на икономиката заради противоепидемиологични мерки е довело до нов крах в стабилността на гръцките 
държавни финанси. През първата половина на 2020 г. дефицит от 6,1 млрд. евро е регистриран в гръцкия държавен 
бюджет, съобщи агенцията АНА-МПА. През отчетния период приходите са възлизали на 19 млрд. евро, което е с 3,66 млрд. 
евро по-малко от заложеното. За сравнение планът на страната беше да излезе от 2020 г. с излишък от 313 млн. евро. 
Основни причини за негативната тенденция са както намалените приходи заради ограничаването на икономическата 
активност, така и увеличените разходи за справянето с кризата. 
Миналата година Гърция успя за първи път да финишира годината с бюджетен излишък, който възлизаше на 381 млн. евро 
или 0,2% от БВП на страната. 
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Наскоро рейтинговата агенция Fitch потвърди оценката на Гърция като стабилна за рейтинг BB и  прогнозира, че 
бюджетният дефицит на страната ще достигне 6% от БВП през тази година и ще се понижи до 5% и 3,4% през следващите 
2 години. 
 
√ Европейските борси търсят посока в началото на седмицата  
Основните индекси на водещите фондови борси не намериха единна посока в първата търговска сесия за седмицата вчера. 
Негативно на пазарите се отрази новината, че Обединеното кралство е въвело задължителна двуседмична карантина за 
всички пристигащи от Испания, където случаите на заразени с COVID-19 нараснаха значително през последните седмици, 
пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 0,3 пункта, или 0,08% , до 366,99 пункта. Туристическият подиндекс 
SXTP се понижи с 2,37%, като акциите на EasyJet и IAG (собственикът на British Airways) поевтиняха с 10,80% и 4,59%. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE изтри 11,58пункта от стойността си, или 0,19%, достигайки ниво от 6 112,24 
пункта. Френският CAC 40 регистрира спад от 5,94 пункта, или 0,12%, до 4 950,49 пункта. 
Немският DAX напредна с 39,21 пункта, или 0,31%, до 12 877,27 пункта, подкрепен от поскъпването на акциите на SAP с 
2,92%, след като компанията обяви планове да пусне на борсата американската фирма пpoyчвaнe нa ĸлиeнтитe и 
aнaлизиpaнe нa нaглacитe нa cлyжитeлитe Qualtrics International, която придоби през 2018 г. 
Малко след съобщението на британското правителство туроператорът TUI отмени всички полети от Великобритания за 
Испания и Канарските острови до 9 август. Книжата на TUI поевтиняха с 11,76. 
Акциите на Lufthansa и Air France поевтиняха съответно с 6,32% и 3,46%, след като британското правителство съобщи, че 
наблюдава отблизо ситуацията с COVID-19 в Германия и Франция. 
„Винаги са съществували опасения, че след премахването на карантинните мерки ще има ръст на новите случи на заразени 
с коронавирус и връщане на някои социални рестрикции“, коментира Алистър Дродж от Edison Investment Research. 
„Това не засяга само хората, които отиват на почивка, но представлява и риск за икономиките, които отново може да бъдат 
частично затворени.“, добави той. 
Подкрепа на пазарите дойде от проучването на германския институт Ifo за бизнес климата в страната. Според Ifo индексът 
на бизнес климата в Германия е нараснал до 90,5 пункта през юли от 86,3 пункта през юни (ревизиран нагоре). Това 
предполага, че фирмите в най-голямата европейската икономика ще се възстановят от шока от коронавируса ако бъде 
избегната втора вълна от инфекции. 
Волатилна седмица на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса завършиха петъчната сесия от поредната волатилна седмица с леко 
понижения, след като технологичния сектор бе засегнато от нарастващото напрежение между САЩ и Китай. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 182,44 пункта, или 0,68%, до 26 469,89 пункта. Широкообхватният индекс 
Standard & Poor’s 500 изтри 20,03 пункта от стойността си, или 0,62%, достигайки ниво от 3 215,63 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq се понижи с 98,24 пункта, или 0,94%, до 10 363,18 пункта. 
Акциите на компонента на Dow – Intel поевтиняха с 16,24%, след като производителят на чипове представи по-добър от 
очакваното отчет за тримесечието, но отложи дебюта на процесорите си от следващо поколение, използваща 7-
нанометрова технология. Компанията обяви печалба от 1,23 долара на акция и приходи от 19,73 млрд. долара спрямо 
очаквана печалба от 1,11 долар на акция и приходи от 18,55 млрд. долара 
След резултатите от петък Dow записа седмичен спад от 0,7%, слагайки край на серията от три седмици на ръст. S&P 500 се 
понижи с 0,2% за седмицата, докато Nasdaq изтри 1,3% от стойността си, записвайки втори седмичен спад. 
„Намираме се в постоянно състояние на висока волатилност“, коментира Йохан Гран, от Allianz Investment Management. 
„Заобиколени сме от несигурност, не само на пазарите, но и във всеки аспект от ежедневния ни живот“, добави той. 
Акциите на Facebook, Alphabet, Apple и Microsoft поевтиняха съответно с 0,81%, 0,56%, 0,25% и 0,61%. Цената на книжата 
на Tesla падна с 6,35%. Amazon и Netflix не последваха негативната тенденция и се задържаха на зелено, отчитайки ръст от 
0,75% и 0,60%. 
Големите технологични компании поведоха ралито на пазарите тази година, като много инвеститори заложиха именно на 
този сектор в условията на пандемия. Amazon и Netflix са напреднали с 62% и 48% от началото на годината, а Alphabet и 
Facebook с над 12%. 
Тази седмица обаче бе трудна за сектора. Акциите на Facebook поевтиняха с над 4%, а тези  на Apple с 3,8%. Microsoft и 
Alphabet са надолу с 0,5%. 
„Опасенията относно балон в технологичния сектор нарастват“, пише в бележка Кийт Лернер, главен пазарен стратег в 
Truist / SunTrust Advisory. „Съществува и риск от твърде голяма концентрация, като петте най-големи компании в S&P 500 
вече представляват 22% от индекса“, добавя той. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Борсите в Азиатско-тихоокеанския регион не успяха да намерят единна посока в първата търговска сесия за седмицата на 
фона на напрежението между САЩ и Китай и опасенията, че възстановяването на икономиката от пандемията може да се 
забави, предаде Маркетоуч. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 35,76 пункта, или 0,16%, до 22 715,85 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 8,46 пункта, или 0,26%, до 3 205,23 пункта, докато 
показателят Shenzhen Composite отчете ръст от 6,02 пункта, или 0,28%, до 2 144,37 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng 
се понижи с 102,07 пункта, или 0,41%, до 24 603,26 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi добави 17,42 пункта към стойността си, или 0,79%, завършвайки сесията при ниво от 2 
217,86 пункта. 
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В Австралия бенчмаркът ASX 200 напредна с 20,2 пункта, или 0,34%, до 6 044,2 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) смесени резултати в ранната търговия. Бенчмаркът SOFIX отчете ръст от 
1,57 пункта, или 0,36%, до 441,75 пункта. BGBX40 се понижи с 0,02 пункта, или 0,02%, до 95,72 пункта. BGTR30 напредна с 
0,02 пункта до 466,20 пункта. BGREIT се повиши с 0,15 пункта, или 0,11%, до 131,59 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Росен Желязков: Имаме план относно разпределението на тези 29 милиарда евро 
В студиото на „Здравей, България“ по Нова телевизия, министърът на транспорта Росен Желязков, каза че не вижда връзка 
между протестите и социално-икономическите мерки. „Целта на тези мерки не са прах в очите на протестиращите, или 
туширане на напрежението, или разменна монета за социално-политическо спокойствие. 
Мерките започнаха да се решават още по време на извънредното положение. Това са мерки, които дълго време се 
дискутираха, дълго време се прави тяхната фина настройка“. 
Мерките са дългосрочни и ще засягат тази и следващата година, ще се развиват, ще има и други мерки, категоричен е 
министър Желязков. 
Разбира се, че имаме план относно разпределението на тези 29 милиарда евро, тепърва ще се приемат, а вече са 
нотифицирани пред Комисията по всяка оперативна програма  и проектите, и параметрите са заявени, обяви Росен 
Желязков. 
Относно студения резерв на ТЕЦ „Варна“ и връщането на улица в парк „Росенец“ на общината, Желязков коментира, че в 
момента тече и проверка, която е на Върховна административна прокуратура и ще се види дали има нарушение. „В един 
правов ред има механизми, по които се възстановява балансът.“ 
ГЕРБ и ДПС винаги са били в политически, парламентарен антагонизъм, заявява министърът на транспорта. „Само след 
няколко месеца наближават изборите, така че алтернатива винаги ще има. След изборите как ще се състави правителство 
– това е въпросът, защото имаме нужда от стабилност, за да се преодолеят големите предизвикателства, които пандемията 
постави“. 
Протестът е значителен, смята Желязков. „Той е с различни послания и поне по мое виждане три групи или три тенденции 
има в този протест. Едните не изразяват нито политически, нито социални, нито икономически искания. Те като че ли 
действат в тъмната част на денонощието. Другата част, които са видимите, които търсят посланието към подобряването на 
социално-икономическото и политическото състояние на държавата, това са младите, които виждаме на протестите. 
С таксиметровия бранш отдавна коментираме тези мерки и по-скоро патентния данък,  и това е подкрепа по-скоро към 
общините, отколкото към таксиметровия бранш, обясни министър Желязков. „Това е индиректна подкрепа, но е подкрепа. 
По отношение на товарните превози, бързите превози има мерки – има административни, има и финансови такива. 
Предстои засилване на контрола над сивия сектор в областта на транспорта. Другите мерки ще засилим през следващата 
година по отношение на големите – железопътния транспорт, авиацията и големите автобусни превози“. 
Опасенията на министър Желязков са, че ни предстои нелека есен и зима във връзка с предстоящия грип и 
продължаващата пандемия от коронавирус. „Разбира се идват и избори, които ще бъдат повлияни от тази тенденция.“  
Към момента ГЕРБ е заявил, че няма да прави правителство с ДПС и БСП, в заключение заяви Росен Желязков. 
 
√ Николай Василев: Трябваше да дадат първо на бизнеса, не на пенсионерите  
Правителството отпуска близо 2 млрд. лева за пенсионери, безработни, лекари и туризъм. Ще ни избави ли новият пакет 
от социално-икономически мерки от бедствието в икономиката? 
"Голяма част от тези мерки са просто социални раздавания, които можеха да се случат всяка година без криза или 
пандемия", заяви икономистът и бивш министър на икономиката Николай Василев пред Bulgaria ON AIR. 
Според него никой в публичния сектор не е пострадал от кризата. Получават си своите заплащания за сметка на 
данъкоплатците. А губещите били хората с бизнес. 
"Икономиката ще спадне примерно със 7%, а спрямо миналата година пенсиите са увеличени с 6,3%. Пенсионерите са 
много по-добре, много повече пари отиват за пенсии тази година. Тези пари трябваше да бъдат насочени към работещата 
част на икономиката - да се спасяват бизнеси и работни места", коментира бившият вицепремиер. 
В студиото на "България сутрин" той посочи, че след 20 години средната пенсия ще е 1000 лева и пак ще казваме, че е 
много по-ниска от германската. 
"Моят въпрос като икономист е: Защо първо на пенсионерите?", настоя Николай Василев. 
Икономистът изтъкна и позитивната новина в случая - че ставало дума само за над 1 млрд. лева, засега няма нов дълг и не 
се говори за бюджетен дефицит до края на годината. 
"Тази година е посветена на медицината, нека там да се хвърлят повече усилия. Новата грешка с намаленото ДДС за вино 
и бира надмина всички мои представи. Ако някой се осигурява и е безработен, той и сега получава от НОИ своите 
обезщетения. Защо увеличаваме парите на безработните? Покупателната способност не е намаляла, няма инфлация в 
момента", коментира още бившият министър. 
Василев подчерта, че най-важното е държавата да реши медицинския проблем - да бъде намален броят на жертвите, да 
няма карантина и изолация. А по думите му в последните над 20 години сме натрупали добри фискални резерви и имаме 
сравнително нисък дълг. Той определи това като огромно постижение на икономическия преход. 
"Кирил Ананиев безспорно е добър финансист, но въпросът е каква ще е бюджетната политика", каза Василев по адрес на 
вече бившия здравен и настоящ финансов министър. 
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√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Политика и туризъм - вицепремиерът и нов министър на туризма Марияна Николова; 
- Синдикатите и социалните мерки на правителството - какъв ще е реалният ефект за хората?; 
- Пловдив настигна София по брой заразени за последния ден - как се справят лекарите в града?; 
- Протестът и властта - какво следва?; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Могат ли социални мерки да потушат напрежението? В студиото - министър Росен Желязков; 
- Софийската джамия „Баня Баши" да стане музей. Защо от ВМРО поискаха това?; 
- Може ли всеки прокурор да разследва главния и може ли президент да иска оставката на главен прокурор - 

хипотезите на юристите; 
- Въоръжен с нож броди в столичен квартал. Говорят заплашваните от него; 
- Да изхвърляш кучетата си от балкона. Ще бъдат ли изселени обитателите на дом за бездомни. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Вино и бира в кръчма също с 9% ДДС; 
в. Труд - 40 милиона дължат чужденци на КАТ; 
в. Телеграф - Карат бежанци с бусове за 300 лв.; 
в. Монитор - 300 000 сменят БУЛСТАТ заради GDPR; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Плажовете пълни през уикенда, празни през седмицата; 
в. 24 часа - 3 х 50 лв. за всеки пенсионер, с 3 лв. увеличение за безработните; 
в. Труд - Идват над 400 000 туристи срещу 55 млн. лева за чартъри; 
в. Труд - След въпрос на "Труд", външният министър на Гърция Никос Дендиас: Премиерът Мицотакис е поел ангажимент 
за режима по границата; 
в. Телеграф - Спряха строителството на жилищния комплекс на Ел Чапо; 
в. Телеграф - Бобоков заровил 120 тона оловен боклук; 
в. Монитор - През новата учебна 2020/2021 година: 5 дни междусрочна ваканция за учениците; 
в. Монитор - Авария при Кулата спря транзита на газ за Гърция; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Асен Балтов директор на УМБАЛСМ "Пирогов": Влязохме в червената зона, очаквам до октомври 
заразените да станат 20 хиляди; 
в. Труд - Доц. д-р Йордан Величков, преподавател по международно право и дипломат, пред "Труд": Престъпление е от 
30 години България да е все на дъното; 
в. Телеграф - Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма: Туризмът ни става по-конкурентен с 
новите мерки; 
в. Монитор - Д-р Александър Симидчиев, пулмолог: Трите стандартни мерки работят при всички респираторни вируси. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 28 юли 
София 

- От 10.00 ч. в конгресен център "Глобус", зала "Европа", етаж 2, пл. "Македония" 1 ще се проведе 
пресконференция на КНСБ. 

- От 10.10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8–10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане от 
разстояние на Проект на Методика за изменение и допълнение на Методика за определяне на цени за достъп и 
пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД. 

- От 11.00 ч. пред сградата на Министерски съвет ще се проведе протест на туроператори и туристически агенти. 
- От 14.30 часа при храм-паметник „Св. Александър Невски“ ще бъде даден старт на I етап на 67- та Международна 

колоездачна обиколка на България, с преминаване през курортен комплекс Боровец и финиширане в Пазарджик 
в 17.30 часа. 

- От 16.00 ч. в Зала „Огледална“ на пл. "Народно събрание" 2 Комисията по земеделието и храните ще проведе 
заседание. 

***  
Бургас 

- От 09.00 ч. в спортна зала „Бойчо Брънзов“ в к-с „Зорница“ ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
***  
Варна 

- Oт 11.00 часа в Щаба на ВМС военнослужещи ще бъдат наградени от министъра на отбраната по повод 
проведената успешна ракетна стрелба с подвижен брегови ракетен комплекс „Рубеж”. 

***  
Пазарджик 
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- От 12.00 в областния офис на ГЕРБ на ул. „Екзарх Йосиф“ 15 административният секретар на партията Цветомир 
Паунов ще се срещне с общинските ръководства на политическата сила в Септе мври, Батак, Ракитово, 
Велинград, Пазарджик и Пещера. 

***  
Панагюрище 

- От 15.30 в сградата на общинската администрация на пл. „20-ти април“ 13 административният секретар на ГЕРБ 
Цветомир Паунов ще разговаря с кмета инж. Никола Белишки. 

***  
Стрелча 

- От 17.30 часа в местния клуб на ГЕРБ на ул. „Райко Даскалов“ 15 административният секретар на партията 
Цветомир Паунов ще проведе среща с местния актив на политическата сила. 

***  
Търговище 

- От 10.00 до 12.00 ч. на старата спирка на с. Пролаз (пътя Варна-София) ще се проведе мирен граждански протест 
срещу ръководството на ВИК ООД Търговище за некоректно отношение по възстановяване на нормалната работа 
на водоснабдителна система Вардун Полигона. 

***  
Шумен 

- От 10.00 ч. в зала 203 на общината ще се проведе на брифинг. Тема на брифинга е найголямото международно 
състезание по спортно по ориентиране за 2020г., което ще се проведе от 29 юли до 2 август в района на 
Шуменското плато. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2020 г. до днес може да намерите 
на адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 
В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен архив на изданията от 2011 г. 
до 2019 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966&fbclid=IwAR1W1cMRDdmc0DLZVBhcxulud8OiCPoUBiDCDqDBGRobgRX1Knr-9OfYpTw

