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БНР 
 
√ Пренасочват 10 млн. лева от ОП “Иновации и конкурентоспособност“ към туризма 
10 млн. лева от оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще бъдат пренасочени за подпомагане на 
туристическия сектор заради пандемията от Covid-19. Това е заявил министър-председателят Бойко Борисов на среща с 
представители на обединение „Бъдеще за туризма“. 
Вече са определени критерии за кандидатстване на фирмите от сектора. 
Очаква се схемата да заработи в края на месец август. 
Схемата в помощ на туристическия бранш е част от договорените един 1,8 млрд. лева по европейските програми. 
На тазсутрешната срещата на премиера с представители на обединение „Бъдеще за туризма“, Бойко Борисов каза, че 
загубите на сектора в Европа са огромни, а данните за икономиката са притеснителни: 
„По моя сметка тези 750 милиарда, които договорихме - 390 на 360 грант и кредити, само загубите от туризма, от френската 
Ривиера, италианската Ривиера, испанската Ривиера, гръцката, хърватската, българската, кипърската, малтийската - те са 
сигурно над трилион. Все пак в Европа има доста туристически държави, ще наблюдаваме и те какво правят, разбира се“. 
 
√ Борисов обяви подкрепа за животновъдите в размер на 82,5 млн. лв. 
„Ще ви подкрепим с 56,5 милиона лева, имаме такъв инструмент, ще ги осигурим през Министерския съвет“, заяви 
премиерът Бойко Борисов на среща с животновъди, в която участва също министърът на земеделието, храните и горите 
Десислава Танева, съобщи правителствената пресслужба. 
Помощта от страна на правителството е за подобряване на ликвидността на земеделските стопанства, които са отсрочили 
кредитите си и са в невъзможност да ги погасят в условията на пандемията от Covid-19. За тези пари ще бъде поискана 
нотификация от ЕК. 
В рамките на разговора премиерът Борисов добави, че са осигурени също 26 милиона лева за помощта de minimis за 
животновъдите, които търпят загуби заради сушата. Той подчерта още, че в момента се обмисля подкрепа още и за 
пчеларите, зеленчукопроизводителите и овощарите. 
„Днеска пускаме нотификация, съответно ще ги осигурим през Министерския съвет. Пчеларството, утре ще се видя сигурно 
и със зеленчукопроизводителите и овощарите, за да може с едно решение да подпомогнем всички. Сушата е по цяла 
Европа. Виждате там реколтата никога не е била толкова малка. Затова се учудвам на тези, които вместо толкова 
настоятелно да търсят национално съгласие как да преодолеем зимата, приказват“, каза министър-председателят. 
По време на срещата животновъдите изразиха удовлетворение от бързото изплащане на средства от фонд „Земеделие“ 
въпреки трудностите, породени от кризата с Covid-19. Премиерът Борисов отбеляза, че правителството ще продължи да 
работи в подкрепа на всички браншове в сектора. 
 
√ Лъчезар Богданов: Пренасочването на пари е силен инструмент, но има лимит 
„Трябва да се търсят такива намаления на данъците, които да насърчават увеличаването на дългосрочния потенциал за 
икономически растеж. ДДС точно върху бирата и виното е много назад в опашката на мерки, които биха стимулирали в по-
общ план един по-добър инвестиционен климат в България“. Коментарът пред БНР е на Лъчезар Богданов, главен 
икономист на Института за пазарна икономика. 
Според него „всяка рязка промяна, включително и с диференциране, вероятно ще отвори възможности злоупотреби“.  
Икономистът определи като един от най-големите проблеми на спешните антикризисни мерки това те да не сработят 
спешно. 
„Пренасочването на средства е доста силен инструмент. Виждаме подобен феномен в момента… Явно това е текущата 
краткосрочна стратегия – да се пренасочват разходи, а не общо да се увеличават. Доколко това е удържима стратегия, не 
знам, все пак има лимит на това“. 
В предаването „12+4“ Лъчезар Богданов подчерта: 
„Излишък в държавната хазна има, но в сравнение с миналата година е с около 1,5 млрд. лева по-малко. Затова успокоение 
в тази линия няма, трябва да се гледа в сравнение. Очевидно е, че имаме отчетливо намаление на приходи от основни 
данъци, най-вече в акцизи и ДДС. Хубавото е, че имаме не толкова голям спад от подоходен данък и осигурителни 
вноски… Пренасочването на разходи от едно в друго перо няма общ фискален ефект по отношение на дефицита. Но това 
също има някакъв предел“. 

https://bnr.bg/horizont/post/101316494/obavavat-nov-paket-ot-socialno-ikonomicheski-merki
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По думите му за юни има спад от приходите от ДДС спрямо юни миналата година с около 120 млн. лева, при положение 
че има тренд посока нагоре, тоест, по-високи доходи през последната година: 
„Юни се плаща ДДС за обороти, реализиране през май. Данните са логични“. 
Налице е доминираща нагласа за все повече социални харчове, посочи Богданов. Според него засега това няма да доведе 
страната до поемане на нов дълг. 
„Въпросът е не дали тази година ще можем кешово да вържем бюджета, големият въпрос е дали тези мерки са устойчиви с 
оглед на бъдещия икономически растеж в близките години. Затова е важно каква данъчна система искаме да поддържаме 
и доколко промените в данъчната система могат да я ерозират“. 
 
√ Гърция удължава ограниченията за българи до 15 август 
Гърция удължава срока на изискването за представяне на отрицателен PCR тест при влизане в страната от България, 
съобщи Министерството на външните работи в София. 
По информация на посолството ни в Атина до 15 август сънародниците ни, пристигащи в Гърция по въздух и суша, ще 
трябва да представят отрицателен PCR тест, направен до 72 часа преди пътуването им. Същото условие важи и за 
пристигащите от Румъния и Обединените арабски емирства. 
Заетите в сектор земеделие чужди граждани (сезонни работници), които напуснат Гърция до 18 август 2020 г. няма да 
бъдат допускани обратно на гръцка територия до отмяна на настоящото решение. 
Носенето на маски в затворени пространства в Гърция, включително и на местата за поклонение, става задължително. 
Изключения ще се правят само в заведенията за хранене. 
Условието няма да важи за деца под 3-годишна възраст, както и при хора с респираторни заболявания. Между 3 и 9 август 
няма да се допускат правостоящи клиенти в барове, ресторанти и развлекателни центрове. 
От днес до 15 август на събития като сватби, кръщенета и погребения ще могат да се събират не повече от 100 души. 
Удължават се и ограниченията за провеждане на фестивали, панаири и други събития на открито до края на месеца. 
Мерките за социална дистанция по плажове, частни развлекателни яхти и туристически кораби също остават до 31 август. 
От 1 август корабите ще могат да пътуват с 80 на сто от капацитета си. Носенето на маски става задължително вече и на 
откритите пространства на корабите - палубите. Морските и въздушните връзки на Гърция с Турция, Албания и Република 
Северна Македония ще останат прекратени до 15 август. 
От посолството ни в Атина обръщат внимание, че в момента в Гърция се извършват масирани проверки за спазване на 
всички ограничителни мерки. 
 
News.bg 
 
√ Инспекция по труда установи общо 1247 нарушения за 3 месеца  
Инспекция по труда установи общо 1247 нарушения за 3 месеца. По отношение на нарушенията, свързани с изпълнение 
на трудовите правоотношения, най-много са по работното време - 134 бр. и по заплащането на труда - 128 бр. Случаите на 
работа без трудов договор са 21 бр. По отношение на безопасността на труда най-често установяваното нарушение е 
свързано с липсата на задължителните инструктажи - 201 бр. 
Тези данни бяха представени във връзка с проверката на Инспекция по труда. ИА ГИТ напомня на работещите, че не могат 
да бъдат допускани до работните им места без трудов договор. Наетите трябва да получат, преди реалното започване на 
работа, копие от уведомлението за регистрирането на трудовия договор в НАП, както и длъжностна характеристика, 
поясняват те. 
Непредоставянето на тези документи е сигнал, че е възможна злоупотреба с трудовите права на наетите. В същото време, 
ако работещите не бъдат установени на работните им места при проверка, Инспекцията по труда не може да упражни 
правомощието си да обяви трудово правоотношение. 
Контролните органи на Агенцията не могат също така да задължат работодателя да изплати трудово възнаграждение за 
положен труд през периода, в който работникът или служителят е работил без трудов договор, допълват от инспекцията.  
Работодателят е длъжен да сключи писмен трудов договор и да го регистрира в НАП дори когато желае да изпита 
качествата на работника. При сезонната заетост е честа практика сигналите за работа без трудов договор да се подават 
именно след напускане на работните места, най-често поради факта, че работодателят не е изплатил последното 
възнаграждение. 
Други често подавани сигнали, свързани с нарушения в рамките на сезонната заетост, са за неизплатени суми, договорени 
устно, за размера на които събирането на безспорни доказателства е силно затруднено поради липсата на официална 
документация за плащанията. 
ИА ГИТ обръщат специално внимание на наетите непълнолетни, за които често работата през лятото е първо работно 
място, че не следва да се съгласяват да работят без сключен трудов договор дори когато работодателят твърди, че са на 
обучение и не е нужно сключването на такъв. 
В този случай договор също следва да бъде подписан, като в Кодекса на труда са регламентирани договори за 
ученичество и за стажуване. Непълнолетните работят на намален работен ден от 7 часа, за което трябва да получат 
минимум минималната работна заплата. Полагането на извънреден и нощен труд за тях е забранено. 
От началото на годината до края на м. юли Инспекцията по труда е дала дадени 3188 бр. разрешения за работа на 
непълнолетни, от които 69 бр. са за ненавършили 16 г. За сравнение през 2019 г. за същия период разрешенията са били 
7431 бр. 
 

https://bnr.bg/horizont/post/101317175/premierat-borisov-inspektira-stroitelstvoto-vav-vraca
https://bnr.bg/horizont/post/101317175/premierat-borisov-inspektira-stroitelstvoto-vav-vraca
https://bnr.bg/horizont/post/101319597/masovo-proverki-za-nosene-na-predpazni-maski-v-garcia
https://bnr.bg/horizont/post/101319597/masovo-proverki-za-nosene-na-predpazni-maski-v-garcia
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√ ООН: Пандемията от COVID-19 влошава световните конфликти 
Пандемията на коронавирус влошава хуманитарната ситуация в най-смъртоносните конфликти в света и заплашва да 
отключи икономическо опустошение, което ще засили насилието, предупреждават дипломатите и експертите на 
Организацията на обединените нации, предаде AFP.  
COVID-19 възпрепятства програмите за помощ, отклонява вниманието и ресурсите на основните сили, които се борят със 
смъртоносния вирус и намалява паричните преводи към вече нестабилните икономически изтощителни икономики, 
казват те. 
"Има много високо ниво на безпокойство, че икономическото му въздействие ще предизвика повече разстройство, повече 
конфликти", заяви експертът на ООН в Ню Йорк Ричард Гоуан. 
"Все още сме само в началото на доста дълга драма", каза той. 
Призивът на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш за глобално прекратяване на огъня през март мина до голяма 
степен остана без внимание, тъй като битките продължават да бушуват в горещи точки като Йемен, Либия и Сирия. 
Заключването ограничава движението на пратеници, мироопазващи войски и неправителствени агенции, възпрепятства 
усилията за посредничество и възпрепятства разпространението на отчаяно необходимата помощ на все по-уязвимите 
цивилни граждани. 
"Гладът отново е на хоризонта. Конфликтът отново ескалира. Икономиката отново е в раздразнение. Хуманитарните 
агенции отново са почти счупени. И тогава новите проблеми - Covid-19 се разпространяват извън контрол", каза последният 
шеф на ООН за подпомагане Марк Лоукок. 
Британският дипломат заяви пред Съвета за сигурност на ООН, че коронавирусната криза е намалила паричните преводи, 
което отдавна е спасителен план за Йемен, с цели 70 на сто. 
Той цитира скорошно проучване, което установи, че около половината от йеменските семейства са загубили поне 50 на сто 
от доходите си от април. 
"Помогнете на Йемен сега или гледайте как страната попада в бездната", каза той. 
Г-н Лоукок също съобщи за потискащи икономически новини от Сирия, чиято икономика е опустошена от почти 
десетилетие на гражданска война. 
Той каза, че мерките за блокиране за ограничаване на разпространението на Covid-19 са един от факторите в сирийската 
икономика, която очаква да се свие с повече от седем процента през тази година. 
Дипломатът добави, че загубата на работни места през последните месеци е увеличила безработицата от 42 на сто през 
миналата година до близо 50 на сто сега. 
Дипломатите казват, че западните правителства намаляват размера на помощта, която изпращат в зоните на хуманитарна 
криза, тъй като се съсредоточават върху възстановяването на собствените си коронавирусни икономики. 
През януари, на среща на върха, организирана от Германия в Берлин, световните лидери се ангажираха да поддържат 
оръжие ембарго като част от план за прекратяване на деветгодишния конфликт. 
"Сега очевидно фокусът на Германия е върху подпомагане на европейската икономика", каза г-н Гован от експертния 
център на Международната кризисна група. 
Експертите наблюдават също с особено загриженост Ливан, понастоящем затънал в най-тежката си икономическа криза 
след гражданската война през 1975-1990 г., с бягаща инфлация и банков капитал контролира бедността, отчаянието и 
гневните улични протести. 
"Това е доста мрачна и потискаща картина в целия борд", каза дипломат на ООН. 
"Икономическата криза просто ще изостря конфликта в тези страни", добави той. 
 
Investor.bg 
 
√ БНЕБ отчита рекорден обем на търговията в сегмент „Ден напред“ през юли 
Близо 7 пъти повече електрическа енергия са търгувани на пазарния сегмент през миналия месец в сравнение със 
старта на „Ден напред“ през януари 2016 г 
Близо 7 пъти повече електрическа енергия, или 1505 GWh, са търгувани на пазар „Ден напред“ през юли тази година в 
сравнение със старта на този сегмент през януари 2016 г., отчита Българската независима енергийна борса (БНЕБ). 
През петата година от функционирането си този сегмент се утвърждава като най-предпочитан от търговските участници и 
почти всеки месец отбелязва рекордни изтъргувани количества енергия. В сравнение с юли 2019 г. увеличението на 
търгуваните обеми е двойно, а спрямо юни 2020 г. – с 42%.  
„Добрите резултати се дължат както на усилията на всички търговски участници и институции, свързани с процеса на 
либерализация и обединяване на електроенергийните пазари в Европейския съюз (ЕС), така и на благоприятните 
законодателни промени през последните години, които съвкупно гарантираха прозрачност, равнопоставеност, 
недискриминация и сигурност за играчите на пазара на електрическа енергия“, посочва Константин Константинов, 
изпълнителен директор на БНЕБ. 
След силния ръст на броя на регистрираните участници през първите три години на функциониране на пазара „Ден 
напред“, в момента активните участници са 81, изтъкват от БНЕБ. Броят им надвишава този в повечето държави в региона, 
което е една от предпоставките за постигане на справедливи референтни цени. В същото време се счита, че максималният 
брой на активните пазарни участници е почти достигнат, като се има предвид степента на либерализация и съществуващата 
законова рамка в страната ни. 
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Значението на пазарния сегмент „Ден напред“ се доказва от рязкото увеличение на дела на търгуваната енергия на този 
сегмент спрямо общата консумация. Постигнатите ценови нива на сегмента са най-представителната информация за 
състоянието на електроенергийния пазар в България, посочват още от енергийната борса. 
 
√ НОИ ще започне да изплаща пенсиите и добавката от 50 лв от 7 август 
Еднократна допълнителна сума от 50 лева за този месец ще получат около 2,121 млн. пенсионери, без значение от 
размера на техните пенсии 
Изплащането на пенсиите и добавката от 50 лева към тях за текущия месец започва на 7 август, петък и ще продължи до 
20 август., съобщават от Националния осигурителен институт (НОИ).  
Еднократна допълнителна сума от 50 лева за този месец ще получат около 2,121 млн. пенсионери, без значение от размера 
на техните пенсии. 
От НОИ съобщават още, че след удължената до края на август извънредна епидемична обстановка, се удължават и 
сроковете та ТЕЛК решенията, изтекли за периода от 13 ти март до края на този месец. 
Те ще важат три месеца след отмяната на епидемичната обстановка - тоест до 30 ноември тази година. 
Така инвалидните пенсии и добавките за чужда помощ на хората с такива изтекли експертни решения, ще продължат да 
се изплащат до края на ноември. 
В края на юли правителството предложи нов пакет от социално-икономически мерки за подпомагане на засегнатите от 
кризата с коронавируса. Беше договорени държавата да предостави еднократна добавка към пенсиите за три месеца 
подред по 50 лв. за всеки един пенсионер, което ще струва 318 млн. лв. 
В началото на юли стана ясно, че загубите в частните фондове заради кризата в момента са в порядъка от 685 млн. лв, 480 
млн.  лв - в универсалните, около 92 млн. лв - в доброволните, остатъкът е в професионалните фондове.  
 
В. Монитор 
 
√ Кабинетът предлага 30% увеличение на заплатите в администрацията 
Правителството предлага 30% увеличение на заплатите в администрацията. Това е записано в Проект на Постановление за 
допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, публикуван за обществено 
обсъждане. 
"Сред договорените в Коалиционния съвет и одобрени от правителството нови социално-икономически мерки за отговор 
на епидемичната криза е увеличаването с 30% на разходите за персонал на администрации, които са натоварени с 
дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19, включително за служители на първа линия, чиито 
задължения включват обслужване и контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица", се казва в мотивите. 
Уточнено е, че става дума за администрации, в които основните заплати на служителите са по-ниски в сравнение с други 
институции, въпреки значителния обем на отговорностите им и прекия риск за здравето. 
Срокът на общественото обсъждане е съкратен наполовина - от 30 на 14 дни. 
"Съкратеният срок е обусловен от необходимостта положителните въздействия от нормативната намеса да бъдат 
постигнати по най-бързия начин", аргументират се вносителите. 
Увеличение е предвидено за 28 административни структури. В срок до 31 август 2020 г. ръководителят на 
административната структура може еднократно да определи нови размери на индивидуалните основни месечни заплати, 
предлага кабинетът. 
Ето и пълен списък с администрациите, за които е предвидено увеличение на заплатите: 
1. Министерство на туризма – дирекции „Управление на морските плажове“ и „Туристическа политика“; 
2. Национален осигурителен институт – служители, които са контролни органи по чл. 107 от Кодекса за социално 
осигуряване и служителите с контролни функции в процесите по отпускането и изплащането на осигурителни плащания и 
помощи; 
3. Национална здравноосигурителна каса – служители, които са контролни органи по чл. 72, ал. 2 от Закона за здравното 
осигуряване; 
4. Държавна агенция за метрологичен и технически надзор; 
5. Държавна агенция за закрила на детето; 
6. Агенция за социално подпомагане; 
7. Агенция по заетостта; 
8. Агенция за хората с увреждания; 
9. Агенция „Митници“ – териториални дирекции и Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“; 
10. Национална агенция за приходите – органи по приходите с контролни функции към териториални дирекции и Главна 
дирекция „Фискален контрол“; 
11. Българска агенция по безопасност на храните; 
12. Държавна комисия по стоковите борси и тържищата; 
13. Комисия за защита на потребителите; 
14. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“; 
15. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“; 
16. Изпълнителна агенция по лекарствата; 
17. Изпълнителна агенция „Медицински надзор“; 
18. Изпълнителна агенция по околна среда; 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/pravitelstvoto-s-nov-paket-merki-za-pochti-2-mlrd-lv-za-borba-s-koronakrizata-308996/
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19. Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол; 
20. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“; 
21. Министерство на културата – Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“; 
22. Дирекция за национален строителен контрол; 
23. Български институт по метрология; 
24. Национален институт за помирение и арбитраж; 
25. Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към министъра на труда и социалната политика; 
26. Регионални здравни инспекции; 
27. Регионални инспекции по околна среда и води; 
28. Басейнови дирекции. 
 
√ Разкриват нови 200 щата за надзиратели и съдебна охрана 
В изпълнение на разпореждане на министър-председателя, през настоящата бюджетна година, въпреки извънредното 
положение в страната, бяха заделени средства за обезпечаване на 200 нови щатни бройки за двете главни дирекции – 
„Изпълнение на наказанията“ и „Охрана“, съобщиха от Министерство на правосъдието. 
През изминалата седмица между Министерството на правосъдието и Синдикат на служителите в затворите в България се 
проведоха две работни срещи, на които бяха обсъдени социални въпроси, поставени от синдиката, включително за нови 
щатни бройки за двете специализирани дирекции. Потвърждаваме, че е започнала процедура за нормативни промени за 
разкриване на 200 щатни бройки, която да приключи най-късно на 1 септември 2020 година. 
 
√ Пчелари получиха над 500 000 лева по национална програма  
125 бенефициенти получават финансиране в размер на 523 000 лева по Националната програма за пчеларство (НПП), 
съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“. Разплащателната агенция одобри всички подадени заявления 
за кредити. 
Възможността за кредитиране ще позволи на пчеларите да получат предварително финансов ресурс за реализиране на 
одобрените им проекти по мерки А, Б, В и Д от Програмата. Те могат да бъдат използвани за закупуване на нови кошери, 
отводки, пчелни майки, ветеринарно-медицински препарати, a също и за закупуване на пчеларско оборудване и прикачен 
инвентар за подвижно пчеларство. 
Схемата допринася за значително усвояването на средствата в НПП за двугодишен период (2020 – 2022 г.). Максималният 
размер на отпусканите средства е до 95 на сто по полагащата се безвъзмездна финансова помощ. За първи път през тази 
година ще отпадне и еднократната такса за обработка и управление (0.5 % от размера на кредита). Погасяването на заема 
се осъществява чрез прихващане на полагащата се субсидия по Програмата. 
 
Банкеръ 
 
√ Прокуратурата проверява дали Бойко Борисов е бил подслушван незаконно  
Прокуратурата проверява записите, за които се твърди, че са на премиера Бойко Борисов, става ясно от съобщение на 
държавното обвинение, публикувано в понеделник (3 август). 
Образувано е досъдебно производство по чл. 339а от Наказателния кодекс, който е свързан с незаконно подслушване и 
събиране на информация. 
"Който без надлежно разрешение, което се изисква по закон, произвежда, използва, продава или държи специално 
техническо средство, предназначено за негласно събиране на информация, се наказва с лишаване от свобода от една до 
шест години", се посочва във въпросната разпоредба. Ако деянието е извършено от длъжностно лице във връзка със 
службата му, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години. 
"На 25.06.2020 г. е назначена експертиза по първоначално изисканите и предоставени снимки и аудиозаписи, 
публикувани в следните интернет сайтове: „Бивол“, „Афера“, „Е-вестник“. По преценка на екип от наблюдаващите 
прокурори са присъединени към досъдебното производство допълнително и разпространен видеоматериал, 
публикуван в сайта „Афера“, както и аудиозапис на разговор с гласове, за които се твърди, че са на премиера Бойко 
Борисов и на вицепремиера Томислав Дончев. На видеоматериала и последващия аудиозапис също са назначени 
експертизи", се казва в съобщението на прокуратурата. 
По случая са изискани и са постъпили материали от Национална служба охрана. В качеството си на директор на НСО е 
разпитан ген. Красимир Станчев. 
"След изготвянето на назначените експертизи българската общественост ще бъде информирана за заключенията. По 
делото предстои установяване и разпит на лица, имащи отношения към проверявания случаи", добавя държавното 
обвинение. 
До момента на записите са направени две частни експертизи - една на евродепутатката Елена Йончева и една на сайта 
"Бивол". За целта те са използвали американски компании. Заключенията са, че записите са автентични. 
В последно време бяха публикувани общо пет записа, свързвани с премиера Бойко Борисов. В първия запис, гласът, 
свързван с Борисов, отправя обидни думи по адрес на председателката на Народното събрание Цвета Караянчева, разбира 
се за натиск чрез държавен регулатор над частна компания, че тогавашният кандидат за евродепутат Елена Йончева ще 
изгори, а покрай ще изгори и бившия зам.-министър на икономиката Александър Манолев заради скандала с къщите за 
гости. 
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Следващите два записа отново са от телефонни разговори. Твърди се, че единият е между премиера и бизнесмена 
Валентин Златев. Коментират се слухове, че Златев подкрепял БСП и президента Румен Радев. Във втория отново се 
споменава Радев като се дават инструкции "дa му ce пoдигрaвaмe, дa изглeждa cмeшeн". 
Четвъртият запис се свързва с разговор между Борисов и председателя на Конституционния съд проф. Борис Велчев. В 
него проф. Борис Велчев, който преподава наказателно право във Великотърновския университет, моли премиера да 
приеме ректора проф. Христо Бонджолов заради необходимостта от обновяване на материалната база на висшето 
училище.  
Както стана дума последният (пети) запис е на разговор, за който се предполага, че е воден между Борисов и вицепремиера 
Томислав Дончев. Записът е изпъстрен от доста вулгарен език и обидни епитети по адрес на президента.  
В средата на миналия месец бе публикуван и видеоклип от спалнята на премиера в държавната вила "Секвоя". Клипът се 
явява продължение на снимките, които бяха публикувани месец по-рано и на които се вижда чекмедже на нощно шкафче, 
а в него банкноти по 500 евро и златни кюлчета. На шкафчето е оставен пистолет. 
Борисов твърди, че парите, златото и пистолета с поставени там с цел заснемането им, докато го е нямало - или както той 
се изрази: "аранжирани са". 
"Видя ли днес как им блеснаха номерцата? Какво се оказа? Борисов го няма, никой няма, къщата тъмна и от сенките 
изкача шпионин, снима, крие се, укрива се... От какво се укриваш? Кое е истина? Кажи! Аранжира фона, снимки - един 
път, два пъти, три пъти.", бе коментарът на лидера на ГЕРБ. 
В предишни свои изказвания премиерът заяви, че атаката идва от неговите политически опоненти - президента Румен 
Радев, БСП, Цветан Цветанов Мая Манолова, Васил Божков и ДСБ.  
 
√ Ето как ще изглеждат новите локомотиви на БДЖ  
Графичната визия на новите локомотиви Сименс Smartron вече е избрана след проведено обществено гласуване, достъпно 
на официалната страница на БДЖ. В рамките на две седмици са гласували 29 218 потребители, като безспорен победител 
в анкетата е ливреята Green force с общо 9861 гласа. На второ място остава визията Airborne със 7741 гласа, следван от The 
Kingfisher със 7189 гласа и Bewinger с 4427 гласа. 
Green force изглежда печели привърженици със своята символика към екологичните предимства на железопътния 
транспорт. Кауза, към която съвременният свят се стреми в търсене на все по-щадящи природата средства и на прага на 
2021 г., определена от Европейската комисия за Европейска година на железопътния транспорт. 
Избраната графична визия ще бъде предоставена на Сименс за изпълнение (чрез облепящо фолио), като всички разходи 
по проектирането и изработката са включени в цената за доставка на новите локомотиви. 
Съгласно подписания договор доставката на първия локомотив ще бъде осъществена до края на месец февруари 2021 г., 
като всичките десет локомотива ще бъдат в депата на националния железопътен превозвач до края на месец май 2021 г., 
но след проведени разговори с производителите се очаква първите локомотиви да пристигнат в България още през януари. 
В края на април 2020 г. „БДЖ - Пътнически превози“ сключи договор с ДЗЗД „Сименс Трон” за доставка на 10 нови 
локомотива Siemens Smartron за общо 55.545 млн. лева без ДДС. Според мнозина експерти постигнатата цена от 5.55 млн. 
лева на локомотив може да се определи като „твърде изгодна“.  
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√ Търговското ни салдо с Пекин все още е отрицателно  
Китай е един от важните партньори на България през годините. През 2011 г. стокообменът между двете страни прескочи 
сумата от един милиард долара,  през 2017-а надмина  два милиарда и продължава да расте. Но търговското салдо все 
пак е отрицателно за нашата страна. 
Поднебесната империя е третият по големина търговски партньор на България сред страните извън Европейския съюз и 
вторият по размер на българския износ. 
През миналата година двустранната търговия е достигнала 2.58 млрд. щ.д, като увеличението е с 5.8% спрямо 2018-а. 
Българският износ расте с 3.8%  - до 914.9 млн. щ.д., но вносът е почти два пъти по-голям - 1.66 млрд. щ.д. (+6.9 процента). 
Търсят се възможности за по-нататъшно разширяване на българския износ за Китай и по-конкретно на продукти, с които 
страната ни е известна в Азия, сочат хората от икономическото министерство. 
Според анализите им, потенциал за сътрудничество и интерес за разширяване на традиционния български износ към Китай 
има - за селскостопанските продукти, за храни, вино, минерална вода, етерични масла и козметични продукти. Нови 
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допирни точки обаче могат да се търсят в производството на продукти с висока добавена стойност - на химическата и 
фармацевтичната промишленост, на електрониката, на машиностроенето и производството на резервните части...  
Китайските туристи тепърва ще откриват красотата на Страната на розите. Но може да се каже, че и Китай вече  се е 
превърнал в посещавана от българите дестинация. 
Инвестиции от Китай в България 
"В сътрудничеството си с Китай българската страна се стреми да привлича сериозни китайски инвестиции в сектори, в които 
страната ни има традиционни предимства и такива, които осигуряват висока добавена стойност и повишена 
конкурентоспособност на икономиката – машиностроене, автомобилостроене, електроника и електротехника, 
информационни и комуникационни технологии, селско стопанство и хранително-вкусова промишленост". Това е написано 
на  страницата на Министерството на икономиката. 
Припомняме , че през юли 2018 г. председателят на Държавния съвет на Китай Ли Къцян беше на посещение в България. 
То бе  съчетано с провеждането в София на Седмата среща на правителствените ръководители на страните от Централна и 
Източна Европа и Китай (Среща на върха "16+1"). 
Тогава бяха подписани редица двустранни споразумения, които звучаха много обещаващо. Те предвиждаха:  
- сътрудничество в областта на малките и средни предприятия (МСП); 
- сътрудничество в областта на науката и технологиите; 
- финансово сътрудничество между банките за развитие на двете страни; 
- съвместно изграждане и управление на индустриални зони; 
- ползване на разплащателните карти на "Юнион Пей" в България; 
- износ на българско вино, розово масло и козметика; 
- изграждане на нова централа за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и т.н. 
После обаче не последва нищо съществено. 
Вярно, съществуват няколко "живи" проекта, един от които е придобиването на софтуерната компания "ММ Solutions" от 
китайската  Thunder Software Technology през 2017 година. 
Първият голям проект обаче - българският завод за производство на китайски автомобили "Грей уол"  в с. Баховица - умря 
през 2016 г. - още преди да е стъпил на пазара по-сериозно. 
Географското положение може да е 
конкурентно предимство на България - 
не само във физическия, но и в дигиталния свят, а доказателство за това е откритият през ноември 2017 г. в "Индустриална 
зона Тракия" край Пловдив "Логистичен център за електронна търговия със селскостопански и други продукти" с Китай. 
Източната страна  е важен партньор на България в Азия. А така се разшириха хоризонтите на сътрудничеството в две 
области, които са значими за икономиките и на двете държави – селското стопанство и електронната търговия. 
Не една и две делегации от Китай, в които участват  представители на Китайската банка за развитие, на транспортни и 
строителни фирми, сред които и на китайските железници, идваха, разглеждаха, разговаряха с отговорните фактори в 
държавата. Проявяваха интерес към строителството на интермодален терминал Варна, както и към модернизациите на 
железопътните линии Варна - Русе и Карнобат – Синдел. 
Китайски компании бяха заявили 
интерес да  участват  в големи проекти. 
"Чайна Нешънъл Нюклиър корпорейшън пък изпрати писмо за интерес към участие в изграждането на АЕЦ "Белене" през 
февруари 2018 година. Запитване за ядрения проект имаше и от друга китайска фирма - "Чайна Дженерал Нюклиър 
Корпорейшън" - още през 2016 година.Но тогава  правителството още не беше решило дали ще възражда строежа на АЕЦ 
"Белене".    
Китайски фирми проявяваха интерес и към строителството на втори мост край Русе и към скоростния път между Русе и 
Велико Търново,, към  тунела под Шипка, и към автомагистрала "Черно море" между Варна и Бургас , а също към 
изграждането на  АМ "Хемус" 
В  крайна сметка до момента няма големи инфраструктурни проекти у нас, в които да участват китайски инвестиции. 
Проблемът е, че българското правителство не дава държавни гаранции, а китайците са свикнали да работят по 
такъв  начин. И още нещо специфично за бизнеса от тази азиатска страна - самоучастието в проектите. А то  е сред 
основните изисквания за финансиране от Китай. 
 
√ Търговските споразумения, по които Брюксел работи  
През февруари евродепутатите  одобриха споразумения за свободна търговия и защита на инвестициите между ЕС и 
Виетнам. Търговското споразумение ще влезе в сила до края на лятото на 2020 г. и е само един пример за договор в 
областта на търговията, по който работи ЕС. Прочетете на какъв етап са преговорите с отделните страни и какъв е смисълът 
от споразуменията. 
Защо търговските споразумения са важни 
Търговските споразумения са ключов фактор за икономическия растеж и са ключов елемент в търговската политика на ЕС. 
През 2018 г. страните в Европейския съюз заедно са били вторият най-голям износител на стоки и услуги с дял от 15,5% от 
световния износ ‒ малко зад Китай (15,8%) и далеч пред САЩ (10,6%). ЕС е бил също така вторият най-голям вносител през 
2018 г. с дял от 13,7% от световния внос ‒ зад САЩ (15,8%), но пред Китай (13%). Премахването на препятствията пред 
търговията открива нови възможности за бизнеса, стимулира създаването на работни места и увеличава избора за 
потребителите. 
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Някои критици на свободната търговия изтъкват, че повишената конкуренция води до загуба на работни места в отделни 
сектори. Икономическата теория и практика показват обаче, че тези споразумения създават повече заетост, отколкото 
разрушават. 
Друг аргумент срещу конкретни търговски споразумения е опасението, че те могат да намалят стандартите за качество, 
например в областта на храните. В действителност фактът, че ЕС е такъв голям пазар, го поставя в добра позиция да наложи 
своите стандарти на чуждестранни компании. Изискванията за безопасност на внасяните продукти са винаги приоритет за 
Европейския парламент и всеки опит за отслабването им може да стане причина депутатите да отхвърлят определено 
споразумение. 
Освен това търговските споразумения са начин да бъдат постигнати подобрения в страни извън ЕС в области, които не са 
пряко свързани с търговията. Преговарящите от името на ЕС често включват клаузи за правата на човека и правата на 
работниците, за да насърчат желани социални изменения в страните-търговски партньори. 
Много видове споразумения 
Европейският съюз сключва различни видове търговски договори с различните страни - в някои случаи те се наричат 
споразумения за асоцииране, за партньорство или за сътрудничество. В редица случаи става въпрос за намаляване на 
митата, с които се облагат вносните стоки. В други случаи митата се премахват изцяло и се определят еднакви мита за 
вноса на стоки от трети страни. 
Уеднаквяването на изискванията към определени видове стоки също е много важно за насърчаване на търговския обмен, 
тъй като това гарантира, че стока, произведена някъде другаде, отговаря на стандартите на местния пазар. Освен всичко 
друго, ЕС се стреми и към сключване на споразумения за насърчаване на инвестициите. Това може да стане с двустранно 
или многостранно приемане на общи правила как да се процедира при възникване на спорове между дадено правителство 
и инвеститори от друга страна. 
Европа 
Преговорите за споразумение с Великобритания следва да приключат през 2020 г. Прочетете повече за бъдещите 
отношения с Обединеното кралство. 
Северна Америка 
Споразумението за свободна търговия и инвестиции с Канада, известно като СЕТА, влезе в сила на предварителна база на 
21 септември 2017 г. То ще влезе изцяло в сила, когато бъде ратифицирано от всички страни в ЕС. 
Споразумението със САЩ за трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) предизвика много спорове 
заради опасенията от понижаване на изискванията към определени видове стоки, както и заради клаузата за разрешаване 
на инвестиционни спорове. Преговорите по него спряха в края на 2016 г. 
Азия 
Парламентът одобри през декември 2018 г. търговско споразумение с Япония, което влезе в сила от февруари 2019 г. През 
фервуари 2020 г. беше одобрен договор за свободна търговия с Виетнам; той ще влезе в сила по-късно през 2020 г. 
С Китай се водят преговори за улесняване на инвестициите. Процесът бе стартиран през ноември 2013 г., а последният 
кръг преговори се проведе през януари 2020 г. 
На дневен ред са и споразумения с други страни: 
        Малайзия (правителството на Малайзия все още не е взело решение дали да възобнови преговорите) 
        Индонезия (нов кръг от преговори се проведе през март 2020 г.) 
        Тайланд (ЕС е готов да поднови преговорите) 
        Филипините (не е определена дата за следващия кръг от преговорите) 
        Мианмар (преговорите са спрели от 2017 г.) 
        Индия (двете страни продължават да поддържат редовни контакти) 
Океания 
Европейският съюз започна преговори за търговско споразумение с Австралия на 18 юни 2018 г. На 21 юни 2018 г. 
стартираха преговори и с Нова Зеландия. От тогава се проведоха още срещи по темата и с двете страни. 
Латинска Америка 
Със страните от Меркосур е постигнато принципно споразумение, но то трябва да бъде одобрено от Съвета и Европейския 
парламент. В преговорите с Мексико бе постигнато политическо съгласие на 21 април 2018 г. То обаче трябва да бъде 
одобрено от Съвета и Европейския парламент Водят се преговори с Чили - последният кръг преговори бе проведен през 
май 2020 г. чрез видеоконференция. 
Южно Средиземноморие и Близкият Изток 
Със страните от Южното Средиземноморие и Близкия Изток се договарят различни видове споразумения, включително 
споразумения за асоцииране с осем страни, които се очаква да стимулират търговията с промишлени стоки. Освен това 
текат консултации с отделни страни за разширяване на споразуменията в области като селското стопанство и 
хармонизиране на промишлените стандарти. 
Търговия с услугите 
Преговорите за многостранно споразумение за търговията с услуги (TiSA) включваха 23 страни-членки на Световната 
търговска организация, сред които е и ЕС. Заедно страните в преговорите представляват 70% от световната търговия с 
услуги. Преговорите бяха спрени в края на 2016 г., като все още предстои да бъде взето решение за следващите стъпки. 
Ролята на Европейския парламент 
Договорът от Лисабон определя, че Европейският парламент трябва да даде съгласието си, за да може дадено търговско 
споразумение да влезе в сила. Депутатите настояват също така да получават актуална информация по хода на преговорите. 
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Парламентът вече показа, че не би се поколебал да наложи вето, ако съществуват сериозни опасения относно условията 
на дадено споразумение. Например, той отхвърли Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (АСТА) през 
2012 г. 
 
БНТ 
 
√ КЗП: При отменена почивка парите се връщат до година след края на извънредното положение 
При отменена закупена пакетна почивка туроператорът може да ни предложи ваучер, потребителят не е длъжен да се 
съгласи с него, след което може да се постигне споразумение за заместващ пакет, т.е. туристът да пътува на по-късен етап. 
Aкo туристът отново не постигне споразумение с туроператора, едва тогава той може да иска възстановяване на парите и 
то да се случи до 12 месеца от обявяване на края на извънредното положение. Това заяви в студиото на сутрешния блок 
на БНТ главният директор "Контрол на пазара" в КЗП Игнат Арсенов. 
Той отбеляза, че в огромна част от случаите туристите или са получили ваучер, или са взели заместващ пакет. 
Арсенов каза, че Комисията на потребителите работи активно през летния сезон въпреки неговото по-късно започване 
поради епидемиологичната обстановката и извънредното положение. 
Вече сезонът е започнал, изтече един месец от него и се получават и първите сигнали за разлика от преди 1-ви юли, когато 
се получаваха сигнали предимно свързани с пакетни почивки, където туристите искаха да пътуват, т.е. техните почивки 
бяха отменени или те искаха да ги отменят, когато пътуват в чужбина поради извънредното положение и съответно те 
искаха да си върнат парите, каза Арсенов. 
Започват и сигналите, които са свързани с конкретния туристически сезон, а именно сигналите от Черноморието. Те много 
често са свързани с неспазване на хигиената. 
Комисията за защита на потребителите могат да реагират, когато мястото за настаняване не съответства на съответната 
категория, услугите, които ни се предоставят, не съответстват на това, което ни е било оферирано, обаче когато има лоши 
хигиенни условия, тогава РЗИ могат да проверят, уточни Арсенов. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Полша глобява "Газпром" заради "Северен поток 2"  
Полският антимонополен регулатор обяви, че глобява "Газпром" заради отказ на компанията да сътрудничи по дело, 
свързано със строителството на "Северен поток 2".  
Наказанието е в размер на 50 милиона евро и е възможно най-голямото, поясниха от полска страна. Разследването е 
свързано с финансирането на тръбата. Регулаторът е поискал от руската компания документи, свързани с изграждането ѝ, 
но тя не ги е предоставила. Казусът е от 2018 година, и освен "Газпром", се отнася за една швейцарска и 4 нидерландски 
компании. 
"Северен поток 2" трябва да доставя газ от Русия до Германия през Балтийско море. Против проекта се обявиха редица 
държави, сред които и Полша, според която той ще засили руския монопол на европейския газов пазар. От "Газпром" 
заявиха, че могат да приключат строежа на тръбата самостоятелно. 
 
√ Белият дом потвърди: Президентски избори ще има на 3 ноември  
Белият дом потвърди, че президентските избори в САЩ ще се проведат, както е предвидено, на 3 ноември, съобщи Си Ен 
Ен. 
Ръководителят на кабинета на американския президент Доналд Тръмп, Марк Медоус, заяви, че изборите ще се проведат 
на 3 ноември и ще бъдат спечелени от настоящия държавен глава. 
Тръмп поиска в четвъртък отлагане на изборите, като обясни, че голям брой граждани ще гласуват по пощата, което ще се 
отрази на регулярността на изборите. Идеята бе незабавно отхвърлена от демократите и републиканците в Конгреса на 
САЩ - орган, който може да вземе такова решение. 
Кандидатите за президент са републиканецът Тръмп и демократът и бивш вицепрезидент на САЩ, Джо Байдън. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Производството в еврозоната се възстановява над очакванията през юли 
Пазарът на труда остава основно предизвикателство за региона 
Фабриките в еврозоната отчитат по-силно завръщане към растежа през юли спрямо първоначалните данни, съобщава 
Bloomberg.  
Индексът на мениджърите по поръчките за производствения сектор PMI на IHS Markit се повишава до 51,8 пункта, 
надминавайки очакванията, което е и над ръста му от юни до 47,4 пункта. В същото време компаниите от сектора 
продължават да отчитат забавяния в работата си и да намаляват служители в рамките на 15-ти пореден месец - 
предупредителни знаци за бъдещата активност.  
Данните за Германия - най-голямата европейска икономика, също са по-силни от очакванията, но отчитат “дълбоки 
съкращения” на трудовия пазар.  
Последните данни разкриват критичната точка, в която се намира регионът, след като навлезе в третото тримесечие. 
Междувременно остават и множество въпроси дали възстановяването може да бъде устойчиво.  
„Пазарът на труда е основно предизвикателнство”, коментира Крис Уилямсън, IHS Markit. Според него именно той ще бъде 
ключов за икономическия път на региона. 

https://bntnews.bg/news/kzp-pri-otmenena-pochivka-parite-se-vrashtat-do-godina-sled-kraya-na-izvanrednoto-polozhenie-1067943news.html
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Експертът добавя, че макар темпът на съкращаване на работни места да намалява след разгара на кризата, той все още е 
най-бърз от 2009 г. насам.  
 
√ Служителите на ЕЦБ ще работят дистанционно до края на 2020 г. 
Централната банка има над 3500 служители в Европа 
Служителите на Европейската централна банка ще работят дистанционно поне до края на годината, заявиха запознати 
източници, цитирани от Bloomberg. Срокът е с три месеца по-дълъг от първоначално планирания, тъй като коронавирусната 
пандемия не показва признаци на отшумяване.  
Говорител на централната банка е отказал да коментира новият срок пред Bloomberg, като обаче е заявил, че настоящият 
режим на работа в институцията предвижда служителите ѝ да имат възможност да работят от офис, когато това е 
наложително.  
Опитите на компаниите по света да решат кога служителите им могат да се върнат на работа от офисите бяха затруднени 
от новите ръстове на заразени с коронавирус, които заплашват да нанесат допълнителни икономически щети. 
Новозаразените сега се увеличават с милион на всеки четири дни, а правителствата в някои части на света отново върнаха 
строгите мерки срещу разпространението на заразата.  
Няколко страни членки на еврозоната също отчетоха ръстове на заразените, включително Германия, дом на базираната 
във Франкфурт ЕЦБ.  
Централната банка има над 3500 служители в Европа, като над половината от тях са на възраст между 31 и 47 години.  
 
√ Купувачите се насочват към онлайн пазаруването по-бързо от очакванията 
Компаниите за разплащания са изненадани от бързия преход към онлайн пазаруване 
Компанията Saltopia, която продава различни видове морска сол, отдели девет години, в които продаваше продуктите си 
почти само на специализирани магазини и доставчици на храни. Когато тези бизнеси затвориха заради ограничителните 
мерки срещу разпространението на коронавируса, фирмата не загуби повече време и направи преход към онлайн 
търговията, пише Bloomberg в свой анализ. 
„Търговските вериги и специализираните магазини затвориха. С това спря и нашият бизнес“, коментира главният директор 
на фирмата Кимари Сантяго. „Но тогава си казах, че е време целият ни бизнес да измести фокуса си към директни продажби 
за потребителите и да намерим начин да увеличим възможно най-много продажбите ни онлайн“, обяснява той. 
Милиони собственици на бизнеси като Сантяго направиха подобни изводи по време на коронакризата и поради това 
компаниите, които обработват онлайн разплащания, са във възход. 
PayPal Holdings отчита ръст от близо 30% на новите активни потребители на основните си пазари, които използват четири 
или повече пъти услугата в рамките на десет дни. Това съобщи базираната в Сан Хосе компания преди седмица. 
„Хората скачат с двата крака във водата по отношение на това начинание, а не си потапят пръстите първо“, коментира 
главният изпълнителен директор на PayPal Дан Шулман. 
Акциите на PayPal поскъпват с над 80% от началото на тази година. Така компанията се превръща в една от най-добре 
представящите се в S&P 500. 
При компанията Global Payments приходите от обработването на онлайн разплащания се увеличават до 25% от общите 
приходи на фирмата. „Това винаги е бил планът ни. Но смятахме, че ще се изпълни през следващите две години“, обяснява 
главният изпълнителен директор на Global Payments Джеф Слоан. 
 
√ Глобалното производство на ток от въглища спада за първи път в историята 
Наскоро бяха затворени въглищни електроцентрали с общо 21 гигавата, по-голямата част от които в Европа  
Количеството електроенергия, генерирано от въглищни електроцентрали, се свива в световен мащаб за първи път тази 
година. През първото полугодие централите с мощност от 18,3 гигавата бяха включени в мрежата, но реактори с над 21 
гигавата бяха спрени, сочи проучване на организациите за защита на климата Global Coal Plant Trackers и Global Energy 
Monitor, пише Die Zeit. 
Спадът се дължи главно на Европа. 8,3 гигавата бяха извадени от експлоатация, а през втората половина на годината 
предстоят още 6 гигавата. Планирането и изграждането на централи в Югоизточна Азия също намаляват значително - с 
около 70% в сравнение със средните стойности от 2015 г. Въглищните централи отделят около 40% от глобалните 
въглеродни емисии. 
Според информацията спадът в световен мащаб настъпва въпреки новото строителство в Китай. Капацитетът там беше 
разширен през първата половина на тази година противно на световната тенденция. С изключение на Китай глобалният 
парк на електроцентрали на въглища се свива от 2018 г. 
В Германия от много години не са изградени нови въглищни електроцентрали. Реакторът Datteln 4 е стартиран през 2007 
г. и е пуснат в експлоатация едва тази година поради дефекти в планирането и строителството. Според решение на 
федералното правителство последната централа в Германия на въглища трябва да бъде изключена от мрежата най-късно 
до 2038 г. 
 
Мениджър 
 
√ Смяната на лични документи възможна във всяко РПУ на София  
Улеснени процедури за смяна на лични документи са в сила от днес в София заради очаквания за голям наплив. Подаването 
на заявления може да се извършва във всяко районно управление, а не както досега само в това, което е по постоянната 
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адресна регистрация. Отделите в РПУ-та за смяна на документи пък минават на удължено работно време от 8:30 до 18:30 
часа. 
В сила от тази седмица до края на август паспортните служби ще работят и в събота от 8:30 до 14:30 ч. по предварително 
създаден график: 
8 август - Второ и Седмо РУ, 
15 авгст – Трето и Пето РУ,  
22 август - Шесто и Осмо РУ, 
29 август - паспортните служби в Първо и Девето РУ. 
От вътрешното ведомство напомниха, че всички лични карти и шофьорски книжки, които изтичат до 31 октомври, са с 
автоматично удължен срок от 6 месеца заради пандемията от коронавирус. Именно заради нея се очаквало да има голям 
наплив за смяна на документи. До март, когато беше обявено извънредното положение е бил отчетен голям ръст спрямо 
м.г., но оттогава насам броят на подадените заявления е спаднал, уточниха от Дирекция "Български документи за 
самоличност". 
 
√ Варна се позиционира като топ дестинация за технологични компании  
Продукцията на промишлените предприятия в община Варна е за около 1 млрд. лв., като над 220 млн. лв. са в 
корабостроенето. Това сочи анализ на Института за пазарна икономика във връзка с икономическия профил и посоката на 
развитие на морската столица, информира Радио „Фокус“ – Варна. Данните сочат, че морското крайбрежие, което 
привлича туристическия поток, в голяма степен оформя и профила на промишленото производство и транспорта. 
Поне 100 предприятия, в т.ч. най-големият кораборемонтен завод в страната, извършват строителство, ремонт и 
поддържане на плавателни съдове, като в тях работят близо 3700 души. Общо в преработващата промишленост на Варна 
са заети над 14 000 души. 
В периферията на Варна има няколко силно индустриални общини. Промишлената продукция в Девня и Аксаково достига 
над 1,5 млрд. лв., като тук са позиционирани и най-големите химически предприятия в страната. Последните осигуряват 
високоплатена работа на голям брой квалифицирани работници и специалисти. 
Произведената продукция в транспорта във Варна е за над 900 млн. лв., като в сектора работят над 8 500 души през 2018 
г. Пристанище Варна и Летище Варна са най-големите работодатели в сектора, със съответно около 1 500 и 1 200 наети. 
Голяма част от приходите в транспорта се генерират в товарния морски транспорт. 
Строителството и търговията имат общо продукция за близо 2,8 млрд. лв. и заемат над 1/3 от икономиката на Варна. И 
двата сектора са допълнително подсилени от притока на млади хора и силния морски туризъм във Варна. 
През последните години се наблюдава истински бум в строителството, като продукцията нараства с около 60% за две 
години (2016-2018 г.). Положителната динамика е провокирана от активния имотен пазар, както и от завършването на бул. 
„Васил Левски“, определян за най-значимия пътен проект за Варна през последните десетилетия. 
Варна вече се позиционира като водеща дестинация за навлизането на технологични компании и очакванията са за 
солиден ръст през следващите години. Добрата свързаност, в т.ч. развитието на летище Варна и завършването на 
магистрала „Хемус”, образователната инфраструктура, квалифицираната работна ръка и притокът на млади хора, както и 
добрите условия за живот, са факторите, които обуславят тези процеси, се посочва в анализа на Института за пазарна 
икономика.  
Общо 8700 са заетите в здравеопазването, като в периода от 2015-та до 2018-та година са създадени 450 нови работни 
места. Две болници влизат в топ 10 по брой наети сред нефинансовите предприятия във Варна. Университетска 
многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина” е най-големият работодател във Варна с над 2 000 наети, а 
Многопрофилната болница за активно лечение „Света Анна” е с над 1 000 наети. Медицинският университет „Проф. д-р 
Параскев Стоянов“ е най-динамично развиващото се висше учебно заведение във Варна и е неизменно в топ 3 на страната 
в направленията медицина, стоматология и здравни грижи.  
 
√ Белгия с нов рекорд по политическа криза  
Белгия счупи световния рекорд за продължителност на политическа криза, който постави сама през 2011 година. До днес 
страната не се управлява от редовно избрано правителство вече 591 дни, отбелязват местни медии. 
Преди близо десетилетие държавата нямаше редовно правителство от 26 април 2010 г. до 6 декември 2011 г. (589 дни). 
От 21 декември 2018 г., когато правителството на Шарл Мишел подаде оставка, Белгия се управлява от служебен кабинет. 
Последвалите общи избори от 26 май 2019 г. не доведоха и до днес до съставяне на мнозинство, информира БТА. 
Преговорите между партиите продължават вече година и три месеца. Очаква се в близките седмици крал Филип да реши 
дали опитите за очертаване на ново мнозинство да продължат, или да се пристъпи към предсрочни избори. Държавният 
глава даде наскоро проучвателни правомощия за съставяне на правителство на двете най-големи политически сили, 
непримирими врагове - партията на социалистите франкофони и партията Нов фламандски алианс (НФА). 
Преди две години правителството на Мишел бе свалено от власт с оттеглянето на НФА от управлението. Причината за тази 
стъпка бе решението на премиера да присъедини Белгия към споразумението на ООН за миграцията, подписано в 
Маракеш. 
 
√ Публичният дълг на Северна Македония нараснал с 1 млрд. евро за тримесечие  
През второто тримесечие правителството на Северна Македония е увеличило публичния дълг на страната с 1 милиард 
евро, информира скопското електронно издание Expres.mk. 



13 

 

Публичният дълг, който включва държавен, гарантиран и необезпечен дълг към второто тримесечие на 2020 г., е 59,5% от 
БВП, което в сравнение с предходното тримесечие е увеличение с 8,8 процентни пункта. 
Държавният дълг към второто тримесечие е 50,7% от БВП, което спрямо предходното тримесечие е повече с 8,9 процентни 
пункта. 
„Към второто тримесечие на 2020 г. публичният дълг е 59,5%, докато държавният дълг е 50,7%. Увеличението на публичния 
и държавния дълг през второто тримесечие се дължи предимно на изтеглянето на средства чрез еврооблигацията и заема 
от Международния валутен фонд, за да се осигури ликвидност по време на кризата с Covid-19, да се осигурят средства за 
прилагане на антикризисни мерки и плавно изпълнение на бюджета въпреки кризата, т.е. покриване на увеличения 
дефицит поради спада на приходите в резултат на кризата с Covid”, информират от Министерството на финансите.  
 
√ По-евтината алтернатива на работата от разстояние  
С въвеждането на извънредното положение голяма част от компаниите бяха принудени да изпратят служителите си вкъщи. 
Това от своя страна принуди много семейства да потърсят възможност за живот в по-спокойна среда в провинцията, която 
на всичкото отгоре се оказа и по-евтина. Според проучване, публикувано от Idealista, цената на жилищата в малките 
испански градчета е с близо 52% по-евтина в сравнение с тази в големите градове - факт, който благоприятства 
закупуването на жилища в тези среди, пише eleconomista.es. 
Цената при покупка на дом в община с по-малко от 5000 жители в Испания е с 51,8% по-ниска от средната за страната, 
сочат данните от проучването. Придобиването на дом в един от тези градове е на цена от 834 евро/кв.м., докато средната 
цена на жилищния пазар в столиците на испанските провинции възлиза на 1729 евро/кв.м. през юни. 
Разликите в цените са още по-драстични в три от големите градове като Барселона, Мадрид и Севиля. В Барселона 
закупуването на дом е с 69,1% по-скъпо, отколкото в малките градове около него. По подобен начин стоят нещата и по 
отношение на испанската столица Мадрид и околностите ù с разлика от 68,5%, както и Севиля /68%/.  
Животът в Мадрид или Барселона обаче не е същият като живеенето в Сиудад Реал, Куенка или Замора. Докато в двата 
града средната цена на къщите в малките градове е 1137 евро/кв.м. и 1283 евро/кв.м., съответно в провинциите на 
Кастилия цената намалява съответно до 542, 553 и 557 евро на квадратен метър.  
Въпреки това, тези две големи столици не са тези с най-високи цени в своите общини с по-малко от 5000 жители. Това 
постижение засега принадлежи на Балеарските острови с 2607 евро/кв.м. сред малките си градове. След островите, Виская 
и Жерона затварят първите три места съответно с 1732 и 1688 евро/кв.м.  
Връщайки се към различията между големите и малките общини в една и съща провинция, Лерида и Санта Круз де 
Тенерифе са местата, където промяната е най-малко изгодна. Тук разликите между техните местности са 5,3% и 6,5% по 
отношение на средната стойност.  
През последните 12 месеца само в пет провинции цените продължават да спадат. 
Като цяло в Испания цената на жилищата в селските райони се е увеличила с 6.2%, като най-високите увеличения са 
регистрирани при Бадахос и Кастелон (съответно 21.4% и 21.2%).  
 
√ Европейските борси започват месец август с повишения  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа вчера записаха предимно повишения на фона на 
възстановяването на производствената активност в Еврозоната, предаде Ройтерс. Лошите финансови на най-голямата 
европейска банка HSBC обаче ограничиха печалбите. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 1,89 пункта, или 0,53%, до 358,22 пункта 
Немският DAX напредна с 153,22 пункта, или 1,24%, до 12 466,58, след като частното проучване на Caixin/Markit показа, че 
индексът на мениджърите по доставките (PMI) в промишления сектор достигна 52,8 пункта през юни от 51,2 пункта през 
юни. Това трети пореден месец на ръст в сектора и най-голямото повишение от 2011 г. Границата от 50 пункта разделя 
растежа от свиването. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се повиши с 3,98 пункта, или 0,07%, до 5 901,74 пункта. Френският CAC 40 
регистрира ръст от 16,44 пункта, или 0,34%, до 4 800,13 пункта. 
Междувременно индексът на мениджърите по доставките на HIS Makrit за производствения сектор на Еврозоната 
достигна  51,8 пункта през юли от 47,4 пункта през юни. Това е първият случай, в който индексът надминава границата от 
50 пункта от началото на 2019 г. насам. 
Акциите на британската  компания Senior, която доставя части на Boeing и Caterpillar, поевтиняха с 11,26%. ТЯ реши да 
отложи изплащането на дивиденти, след като отчете загуба за първите 6 месеца на годината.  
Банковият индекс SX7P се понижи с 0,70%, следвайки поевтиняването на акциите на HSBC с 5,48% на борсата в Лондон. 
Най-голямата европейска банка отчете печалба преди данъци от 4,32 млрд. долара за първата половина на годината 
спрямо 12,4 млрд. долара за същия период на 2019 г. Осреднената прогноза на анализаторите бе за печалба от 5,69 млрд. 
долара. 
Книжата на френската банка Societe Generale поевтиняха с 3,08%, след като тя отчете загуба от 1,26 млрд. евро (1,48 млрд. 
долара) за второто тримесечие. 
Ръст на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха повишения в петък, поведени от ралито в технологичният 
сектор, след като Amazon, Apple и Facebook зарадваха инвеститорите с добри финансови отчети за тримесечието, предаде 
Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 114,67 пункта, или 0,44%, до 26 428,32 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 напредна с 24,9 пункта, или 0,77%, до 3 271,12 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества 

https://www.eleconomista.es/vivienda/noticias/10699277/07/20/Vivir-en-el-pueblo-una-alternativa-ante-el-teletrabajo-el-precio-de-la-vivienda-en-la-ciudad-es-un-52-mas-caro.html
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Nasdaq отчете ръст от 157,46 пункта, или 1,49%, до 10 745,28 пункта, подкрепен от поскъпването на акциите на Apple с над 
10%.. 
Трите индекса завършиха месец юли със сериозен ръст, записвайки четвърти пореден месец на повишение. S&P 500 е 
напреднал с 5,5% през месеца, докато Dow и Nasdaq са се повишили с 2,3% и 6,8%. 
Печалбите на борсите в петък обаче бяха ограничени от продължаващите преговори в Конгреса на САЩ за допълнителните 
помощи при безработица, след като първият пакет от мерки изтече миналата седмица. Началникът на кабинета в Белия 
дом Марк Медоус заяви, че лидерите на демократите са отхвърлили четири предложения във връзка с пакета за 
стимулиране на икономиката. 
Акциите на компонента на Dow – Chevron, поевтиняха с 2,68%, след като петролният гигант отчете загуба от 8,3 млрд. 
долара през второто тримесечие заради значителния спад на търсенето на суровината. 
Технологичният сектор отново се превърна в двигател на печалби на пазарите, след като водещите американски компании 
в индустрията отчетоха силни резултати за тримесечието. 
Акциите на Apple поскъпнаха с 10,47%, достигайки нов рекорден връх, след като надмина всички очаквания на Уолстрийт. 
Компанията отчете приходи от 59,7 млрд. долара за фискалното трето тримесечие – рекорден резултат за периода април-
юни. Това е ръст от 11% спрямо предходната година и значително над прогнозите на анализаторите, които очакваха 
приходи от 52,3 млрд. долара. Нетната печалба на Apple за периода е 11,3 млрд. долара, докато анализаторите предричаха 
тя е малко под 9 млрд. долара. Най-голямата технологична компания в света обяви още, че броя на акциите си с 4 за 1, 
след като стойността им нарасна с над 80% за изминалата година. След този ръст Apple задмина Saudi Aramco като 
компанията с най-голяма пазарна капитализация в света. 
Книжата на Amazon скочиха с 3,7%, след като компанията отчете рекорден ръст на продажбите в условията на пандемията 
от коронавирус. Amazon обяви, че приходите й през второто тримесечие на годината са се увеличили с 40% до близо 89 
милиарда долара, а нетната й печалба се е удвоила на 5,2 млрд. долара. 
Акциите на Facebook поскъпнаха с 8,17%, след като компанията отчете приходи от 18,69 млрд. долара за второто 
тримесечие. Това е ръст от 11% спрямо същия период година по-рано. Нетните приходи за периода възлизат на 5,2 млрд. 
долара, което е 1,80 долара на акция. Анализаторите очакваха печалбата да е 1,39 долара на акция 
 Alphabet – компанията майка на Google, също надмина очакванията на анализаторите, но отчете първи спад на приходите 
в историята си. Общите приходи на Alphabet за второто тримесечие възлизaт нa 38,3 млрд. дoлapa, като очакванията бяха 
за приходи от 37,37 млрд. долара. Pриходите от реклами, които са основният двигател за растеж на компанията майка на 
Google, са достигнали 29,9 млрд. долара през второто тримесечие, което представлява спад от 8,1% спрямо същия период 
на миналата година. Това е най-ниското им ниво от третото тримесечие на 2018 г. и първият спад на годишна основа. 
Акциите на компанията поевтиняха с 3,28%. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Водещите борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в първата сесия за месец август, като 
вниманието на инвеститорите бе насочено към напрежението между САЩ и Китай, пише Маркетоуч. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 485,38 пункта, или 2,24%, до 22 195,38 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 57,96 пункта, или 1,75%, до 3 3 367,97 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite се повиши с 58,57 пункта, или 2,6%, до 2 315,44 пункта. Хонконгският индекс 
Hang Seng изтри 137,22 пункта от стойността си, или 0,56%, достигайки ниво от 24 458,13 пункта. 
През уикенда американският държавен секретар Майк Помпейо заяви, че президентът Доналд Тръмп скоро ще 
предприеме действия срещу китайски софтуерни компании, които имат връзка с Китайската комунистическа партия. 
Изказването на Помпейо дойде, след като в медиите се появи информация, че Microsoft води преговори с ByteDance за 
придобиване на приложението TikTok в САЩ. На този фон акциите на Microsoft поскъпнаха с 0,54%. 
В Южна Корея индексът Kospi регистрира ръст от 1,67 пункта, или 0,07%, до 2 251,04 пункта. Австралийският бенчмарк ASX 
200 се понижи с 1,7 пункта, или 0,03%, до 5 926,1 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения. Бенчмаркът SOFIX отчете ръст от 0,12 
пункта, или 0,03%, до 436,57 пункта. BGBX40 напредна с 0,07 пункта, или 0,07%, до 96,04 пункта. BGTR30 остана без промяна 
при ниво от 466,59 пункта. BGREIT отчете ръст от 0,14 пункта, или 0,11%, до 130,80 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Наблюдаваме висока гражданска и ниска политическа активност  
Наблюдаваме висока гражданска активност и ниска политическа активност. Това заяви в сутрешния блок на БТВ „Тази 
сутрин" социологът от „Алфа Рисърч" Геновева Петрова. 
ГЕРБ остава първа политическа сила с 14.5%, но губи 6 пункта. БСП са следващи с 10.4%. Трета политическа сила, ако 
изборите са сега, е "Има такъв народ" на Слави Трифонов. На четвърто място е ДБ с 6.7 %, следвани от ДПС с 4.5%, като и 
те губят пунктове. 
Има липса на изявен фаворит, към който хората могат да се обърнат, коментира още социологът. Бойко Борисов държи 
първото място за предпочитан премиер у нас. Следват Румен Радев и Слави Трифонов, допълни Петрова. 
47% от анкетираните смятат, че оставката на главния прокурор ще помогне преодоляването на сегашната криза. Консенсус 
между партиите до редовни избори искат 40.5%, а 39% смятат, че решението ще е оставка на правителството. 
41.8% от гражданите подкрепят протестите, 18.9% категорично не ги подкрепят, а 18.6% по-скоро не подкрепят. 
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43.6% е положителната оценка за работата на президента. 26.5% е положителната оценка за полицията, 23.1% за министър-
председателя, 13.3% за правителството, 13.4% за съда и 12.9% на главния прокурор. 
 
√ СЗО обяви: Пандемията няма да приключи скоро  
Ръководителите на Световната здравна организация обявиха, че не очакват краят на пандемията с коронавируса да 
настъпи скоро.За пореден път от СЗО призоваха всички страни да спазват стриктно здравните препоръки - носене на маска, 
физическа дистанция, хигиена на ръцете и тестване. 
Междувременно германското правителство осъди нарушаването на ограниченията заради коронавируса на състоялите се 
протести в Берлин срещу мерките през почивните дни, на които присъстваха десетки хиляди хора без предпазни маски. 
Директорът на Световната здравна организация Тедрос Гебрейесус предупреди, че въпреки надпреварата за намирането 
на ефективна ваксина за превенция на Covid-19 засега възпирането на епидемии се свежда до основните правила на 
общественото здравеопазване и контрол на заболяванията - тестване, изолация, лечението на пациенти и проследяването 
и карантинирането на контактните им лица, съобщава БНР. 
Здравните експерти призоваха майките да продължат да кърмят бебетата си, дори ако се заразят с коронавируса, тъй като 
ползите от кърменето надвишават в пъти риска от инфекция. 
Призивът на Тедрос беше по повод Световната седмица на кърменето, която се отбелязва от днес. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Политически ходове и реакции: за протестите и блокадите - Мира Баджева и Борислав Зюмбюлев; 
- Хигиената и как да избегнем заразяване с COVID-19; 
- COVID в домовете за възрастни хора - как доброволци ще помагат на социалните служби в Русе; 
- Всеки четвърти медик у нас страда от хипертония - какво още показва националното проучване на БЛС; 
- Лятото и режимът на хранене - какво е важно да знаем - проф. Донка Байкова. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - В Габрово учат математиката най-добре; 
в. Труд - 50 души тероризират София; 
в. Телеграф - Носим куфарите на ръка в самолета заради Covid-19; 
в. Монитор - 646 българчета осиновени в чужбина; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Ловците на 5 метра, докато стрелят, седнат ли да се веселят - с маски; 
в. 24 часа - Най-богатите изкупиха ваксините за COVID-19, които още не са готови; 
в. Труд - Дават 10 млн. лв. на туроператорите; 
в. Труд - В БСП без отпуски заради изборите си; 
в. Телеграф - Всяка шеста антика на Ел Чапо - под ключ; 
в. Телеграф - Рилският манастир отваря врати за поклонници; 
в. Монитор - Близо 100 млн. лв. за животновъдите и туроператорите; 
в. Монитор - Арестуваха кучешкия д-р Менгеле от Пловдив; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Деница Сачева, министър на труда и социалната политика: Бонусът към пенсията може да продължи и през 
зимата; 
в. Труд - Димитър Дъбов, БСП, пред "Труд": "Мутри, вън!" на Радев се обърна срещу БСП; 
в. Телеграф - Доц. Дойко Петков от Института за космически изследвания: Капсулата на Мъск е ползвана 22 пъти преди 
полета; 
в. Монитор - Добрин Добрев, воден спасител на Централния плаж във Варна: Плажуващите са много повече, отколкото 
очаквахме; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Как протестът облече роклята на баба ми; 
в. Труд - Плюсове и минуси от влизането на България в еврозоната; 
в. Монитор - Разчупва се догмата да отгледаш "чуждо дете". 
 
√ Предстоящи събития в страната на 04 август 
Варна 

- От 10.00 От 11.00 ч. в реновираната зала „Владислав" на спортен комплекс „Черно море" ще се проведе 
церемония по награждаване на олимпийския шампион по бокс Ивайло Маринов по случай 60-та му годишнина. 

*** 
Добрич 

- От 20.30 часа в Летния театър ще бъде представен спектакълът „Лъжи ме, обичам те" на Театър Бонини. 
*** 
Ловеч 
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- От 17.30 часа в двора на къща-музей „Васил Радославов" в кв. „Вароша" ще бъде представена книгата „Един 
германец с българска (от)лична карта". 

*** 
Перник 

- От 9.30 часа в ОДМВР - Перник ще се проведе брифинг по повод разкрит грабеж на възрастна жена. 
*** 
Симитли 

- От 10.00 часа на пл. „Септември" ще се проведе събитие от информационната кампания за популяризиране на 
дейностите по проекта за проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на битови 
отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на регион 
Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево". 

*** 
Стара Загора 

- От 9.00 часа в града ще започне принудително събаряне на незаконни постройки от източната страна на ул. 
„Витоша" до Стрелбището. 

- От 10.00 часа в детския отдел на библиотека „Родина" ще се проведе инициативата „Лято в библиотеката". 
*** 
Угърчин 

- От 10.00 часа в града ще се проведе открита приемна на тема „Възможности по ПРСР и ОП". 
*** 
Шумен 

- От 14.00 часа в зала 203 ще се проведе заседание на временна комисия за разглеждане на предложенията за 
промени в Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на община 
Шумен. 

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

