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√ Борисов: Отпускаме средства за училища, университети, болници и семейства с деца под 14 г. 
На вчерашното си заседание правителството отпусна по бюджетите на общините над 16 милиона лева. Премиерът Бойко 
Борисов съобщи решението във видео в профила си във Фейсбук: 
„За да се учат нашите деца в модерни класни стаи и във възможно най-добрите условия, с колегите ми от Министерския 
съвет днес отпуснахме по бюджетите на общините 16 586 976 лв“. 
Парите са за дейности по национална програма, насочена към училища с иновативни практики, и за развитие на иновации 
в областта на природните науки, дигиталните технологии и математиката. 
„160 училища, така, както поехме ангажимент, за природо-математически науки, иновации, техника да им оборудваме 
кабинетите, съответно с най-доброто, за да може младите хора, децата, учениците, след това като ги обучим добре, да 
излязат на протест“, посочи Борисов. 
Ето какво още написа премиерът: 
„Важна подкрепа оказваме и на нашите студенти. Отпуснахме до 100 милиона лева за подобряване на материалната база 
в студентските общежития и за стипендии. 
От години с действията ни показваме, че образованието е дългосрочен и неотменен приоритет за правителството. Това 
правим и днес. Защото именно образованието и науката са в основния арсенал от средства за справянето с всички 
предизвикателства в днешния ден“. 
Борисов съобщи още, че с нови 42 високопроходими линейки с животоспасяващо оборудване ще бъде подсилена 
системата на Спешната помощ: 
„С 2,4 милиона лева осигуряваме свръхмодерна мултифункционална апаратура за травматологията на „Пирогов“, която 
ще облекчи работата на лекарите и ще им даде възможност за по-бърза и още по-качествена диагностика. 
Подкрепа от 2 милиона лева получава и „Майчин дом“ за роботизираната система „Да Винчи“ за безкръвни хирургични 
интервенции“. 
Отпускат се и 8,66 милиона лева за подсилване на инфекциозните звена във военните болници в София и Сливен, както и 
за закупване на важна медицинска апаратура. 
„Подкрепяме семействата с деца до 14 години като им осигуряваме право на месечна целева помощ по време на 
извънредно положение или извънредна епидемична обстановка“, обяви премиерът. 
Помощта ще е в размер на една минимална работна заплата. На нея ще могат да разчитат родителите, които не могат да 
работят дистанционно от вкъщи и нямат възможност за платен годишен отпуск. За прилагането на новата мярка за 
справяне с последиците от Covid-19 осигуряваме по 20 милиона лева на месец. 
Правителството одобри финансовото разпределение по оперативните програми 2014 - 2020 г. на средствата от новия 
инструмент на Европейския съюз, който е в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата от Covid-19. 
Близо 50 млрд. евро е бюджетът на новия инструмент. Предвижда се България да получи близо 656 млн. евро от 
средствата. Очаква се окончателното финансово разпределение да е ясно през октомври. 
С друго свое решение кабинетът отпусна 4,3 млн. лева допълнително на земеделското министерство. 
Средствата са за доставка на 6 хил. ракети против градушка.  
Правителството заседава днес чрез видеоконферентна връзка. 
Очакваше се министрите да обсъдят доклад за изпълнението на бюджета за първото полугодие на тази година и да 
одобрят промени в Закона за резерва на въоръжените сили. 
Предвидено бе и разглеждане на проект на решение за одобряване на финансово разпределение на евросредства от 
оперативни  
 
√ До две седмици става ясно как ще започне новата учебна година 
До две седмици ще стане ясно при какви условия ще започне Новата учебна година, каза в Пазарджик министърът на 
здравеопазването Костадин Ангелов: 
"До края на месец август трябва да излязат всички решения на междуведомствената комисия между Министерство на 
здравеопазването и Министерство на образованието, която трябва да даде всички онези препоръки и решения, и да 
отговори на всички въпроси как започва учебната година - какви са мерките, които се вземат по отношение на учениците; 
как се изолират; кой прави PCR-ите; къде ги прави и така нататък.  Върху това се работи и ще имате отговорите до края на 
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месеца. Моето мнение ще се базира на решенията на една голяма комисия от експерти. След като се запозная с всички 
техни мотиви, аз ще ви кажа какво е моето мнение окончателно 
Според министър Костадин Ангелов на този етап не се налага затягане на противоепидемичните мерки на територията на 
страната. 
 
√ Франция засилва военното си присъствие в Източното Средиземноморие 
Франция ще увеличи военното си присъствие в източната част на Средиземно море, каза президентът Еманюел Макрон, 
цитиран от Ройтерс. Той призова Турция да спре проучванията за петрол и газ във водите, обект на териториални спорове. 
Тези сондажи на Турция предизвикаха засилено напрежение с Гърция. 
Френският президент изрази в телефонен разговор с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис безпокойството си от 
"напрежението, предизвикано от едностранните решения на Турция за проучвания на петролни находища", предаде 
Франс прес. Те трябва да престанат, за да се даде път на мирен диалог между двете съседни страни и съюзнички в НАТО, 
добави Макрон в комюнике, разпространено от Елисейския дворец. 
Франция ще засили временно военното си присъствие в Източното Средиземноморие, за да може да направи по-добра 
оценка на ситуацията в региона. По този начин Париж изразява желанието си да способства за спазването на 
международното право, се казва в заключение в текста. 
 
√ Литва, Полша и Латвия предлагат да посредничат за изход от кризата в Беларус 
Литва, Полша и Латвия са готови да посредничат между беларуското правителство и опозицията, след като президентските 
избори в неделя доведоха до кървави улични протести, заяви литовският президент Гитанас Науседа, цитиран от Франс 
прес и Ройтерс. 
Според Науседа първо беларуските власти трябва да спрат прилагането на насилие срещу протестиращи, да освободят 
задържаните демонстранти и да създадат национален съвет, чийто членове да бъдат представители на гражданското 
общество, и който да търси пътища за излизане от кризата. 
"Ако инициативата ни бъде посрещната отрицателно, разбира се, останалите опции остават на масата, а те са санкции на 
европейско или на национално равнище", допълни Науседа пред журналисти във Вилнюс. 
 
√ Мнозинството шотландци подкрепят идеята за независимост от Лондон 
Мнозинството от шотландците подкрепят идеята за независимост от Обединеното кралство, показва публикувано вчера 
проучване на института „Югов“, предаде Ройтерс. 
Анкетата, направена за в. „Таймс“, показва, че ако има референдум, 53 процента от гласоподавателите биха гласували за 
независимост на Шотландия. Това е с 2 процентни пункта повече спрямо данните от проучване през януари и е най-силната 
подкрепа за независимост на Шотландия, регистрирана в социологическо проучване на „Югов“. 
Данните показват и увеличаване на подкрепата за Шотландската национална партия, която може да получи 
безпрецедентно мнозинство в шотландския парламент на изборите догодина, отбелязва БТА. 
Според респондентите - 1142 пълнолетни лица, анкетирани в периода 6-10 август - местните власти в Шотландия са се 
справили много по-добре от централните власти в Лондон в борбата срещу коронавируса. 
Референдум за независимост се проведе в Шотландия през 2014 г. Тогава обаче мнозинството граждани се обявиха за 
оставане в състава на Обединеното кралство. 
 
√ Първа изява на Джо Байдън и Камала Харис като кандидати за президент и вицепрезидент на САЩ 
Джо Байдън и Камала Харис се появиха за пръв път като кандидатпрезидентска двойка, която ще се бори да победи Доналд 
Тръмп на изборите в САЩ през ноември, съобщи ДПА. 
Кандидатът на Демократическата партия за президент на САЩ заяви, че несъмнено е направил правилен избор: 
"Изборът, който ще направим през ноември, ще реши бъдещето на Америка за много дълго време. Нямам съмнение, че 
съм избрал правилния човек за следващ вицепрезидент на Съединените американски щати. Това е сенатор Камала Харис", 
заяви Байдън на проявата в Уилмингтън в щата Делауер. 
След него на сцената излезе 55-годишната Харис, която разкритикува президента Доналд Тръмп, че не е взел на сериозно 
пандемията от новия коронавирус: 
"Америка плаче за истински лидер, а ние имаме президент, който се грижи повече за себе си, отколкото за народа, който 
го е избрал; президент, който прави всяко предизвикателство, пред което се изправим, още по-трудно за решаване." 
 
Investor.bg 
 
√ Фондът на фондовете пак ще може да участва в алтернативни инвестиционни фондове 
Дружеството участва в три алтернативни инвестиционни фонда за прилагане на финансови инструменти 
Правителството препотвърди съгласието си за участие на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД 
(Фонд на фондовете - ФнФ) в алтернативни инвестиционни фондове. 
Сегашното разрешение е билосъобразено с новия Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия, се казва 
в прессъобщение на МС. То е необходимо за осигуряване на навременно, ефективно и законосъобразно изпълнение на 
дяловите инструменти по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020. 
ФнФ има разрешение от 26 юли 2019 г., дадено на основание на вече отменен нормативен акт. Въз основа на него 
дружеството участва в три алтернативни инвестиционни фонда за прилагане на финансови инструменти. 

https://bnr.bg/post/100462116/shotlandia
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Алтернативният инвестиционен фонд е търговско дружество, учредено съвместно от ФнФ - като публичен инвеститор, и 
частни инвеститори. Фондът се управлява от финансов посредник, избран чрез обществена поръчка. В съответствие с 
инвестиционната стратегия към финансовото споразумение между ФнФ и Управляващия орган на ОПИК 2014-2020 чрез 
алтернативни инвестиционни фондове се реализират пет инструмента за дялови и квази-дялови инвестиции. Общият 
публичен ресурс, заделен за тази цел, е приблизително 150 милиона евро. 
„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД е търговско дружество със 100% държавно участие в 
капитала. 
Правата на държавата в него се упражняват от министъра на финансите. Фондът управлява финансовите инструменти, 
които се прилагат по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 
фонд и Кохезионния фонд, както и по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд 
за морско дело и рибарство в България. 
 
√ България отчита 8% спад при износа на стоки за първите шест месеца на годината 
При вноса на стоки страната ни също отбелязва понижение от 11,7% до 28,185 млрд. лв., сочат данни на НСИ  
През първите шест месеца на 2020 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 26,059 млрд. лв., което е с 8% по-
малко в сравнение със същия период на 2019 г., сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) свързани с 
търговията на страната с Европейския съюз (ЕС) и трети страни. 
През юни 2020 г. общият износ на стоки възлиза на 4,31 млрд. лв. и намалява със 7,2% на годишна база. 
През първото полугодие общо в страната са внесени стоки на стойност 28,185 млрд. лв., или с 11,7% по-малко спрямо 
същия период на 2019 г. 

 
 
През юни 2020 г. общият внос на стоки намалява с 6,9% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4,771 
млрд. лева. 
Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари - юни 2020 г. и е на стойност 2,126 млрд. лв. 
През юни 2020 г. общото външнотърговско салдо също е отрицателно и е на стойност 461,6 млн. лева. 
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Търговия със стоки на България с ЕС 
Износът на стоки от България за Европейския съюз (ЕС) се свива в периода януари-май 2020 г. със 7,7 на сто на годишна 
база, достигайки размер от 14,237 млрд. лв. 
Основни търговски партньори на България за периода са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които 
формират 70,9% от износа за държавите членки на ЕС). 
През май 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява със 17,9% спрямо същия месец на предходната година, 
достигайки в размер от 2,537 млрд. лв. 
 

 
През периода януари-май 2020 г. при износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната 
външнотърговска класификация, най-голям ръст на годишна база е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни 
напитки и тютюн“ (39,3%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (36,6%). Най-голям спад се 
наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (44,4%). 
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Вносът на стоки в България от ЕС за същия период спада с 13,1% на годишна база, като достига стойност от 14,275 млрд. 
лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия. 
През май 2020 г. вносът на стоки в България от държавите членки на ЕС намалява с 28,3% спрямо същия месец на 
предходната година, като достига 2,458 млрд. лв. 

 
При вноса на стоки в България от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода 
януари - май 2020 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2019 г. е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци 
от животински и растителен произход“ (16.7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, 
негодни за консумация (изкл. горивата)“  (55.6%). 
Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - май 2020 г. е отрицателно и е на стойност 37,9 млн. лв. 
Търговия със стоки на България с трети страни 
През първото полугодие износът на стоки от България за трети страни намалява с 10,5% в сравнение със същия период на 
2019 г., достигайки стойност от 8,890 млрд. лв. 
За периода януари-юни основните търговски партньори на България са Турция, Китай, Великобритания, САЩ, Сърбия, 
Русия и Северна Македония, които формират 54% от износа за трети страни. 
През юни 2020 г. износът на стоки от България за трети страни спада с 18,1% спрямо същия месец на предходната година, 
като достига размер от близо 1,379 млрд. лв. 
 

 
 
В периода януари - юни 2020 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната 
външнотърговска класификация, най-голям ръст на годишна база е отбелязан в секторите „Храни и живи животни“ (32,6%) 
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и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (29,3%). Най-голям спад се наблюдава в сектор 
„Минерални горива, масла и подобни продукти“ (52.7%). 
Вносът на стоки в България от трети страни през първите шест месеца на годината намалява с 11% в сравнение със същия 
период на 2019 г., отчитайки стойност от 10,94 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, 
Турция, Китай и Сърбия. 
През юни 2020 г. вносът на стоки в България от трети страни спада с 6,2% спрямо същия месец на предходната година, 
достигайки в размер от 1,803 млрд. лв. 
 

 
При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода 
януари - юни 2020 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2019 г. е отчетено в секторите „Необработени 
(сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“  (58,5%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и 
растителен произход“ (34,5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ 
(48,5%). 
Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари-юни 2020 г. е отрицателно и е в размер на 2,050 
млрд. лв. 
През юни 2020 г. външнотърговското салдо с трети страни също е отрицателно и е на стойност 424,1 млн. лв. 
 
√ Еврото се възроди след сделка, която промени всичко 
Споразумението за спасителната помощ на ЕС успокои притесненията за структурни рискове пред блока 
В съдбата на еврото настъпи сеизмична промяна. 
Мениджърите на парични средства са по-оптимистични от всякога за перспективите пред общата европейска валута след 
най-добрия й месец от почти десет години. А търсенето на европейски активи е толкова голямо, че валутата е напът да 
стане по-скъпа от долара за първи път, откакто финансовият натиск нарасна по-рано тази година, пише Bloomberg. 
Причината е, че ключовият спасителен фонд на Европейския съюз успокои притесненията за структурните рискове пред 
блока, а усилията за овладяване на коронавируса и съживяване на икономиката изглеждат особено обещаващи спрямо 
САЩ. Тези фактори полагат основите на дълготрайна промяна за еврото. 
„Това не е въпрос на растеж тази или следващата година или прогнози за цикъла – това наистина е нещо по-структурно“, 
коментира Никълъс Верон, старши съдружник в Института за международна икономика „Питърсън“ „Сделката за бюджета 
променя значително начина, по който финансовите пазари гледат на еврозоната“, казва той и допълва, че „това е голямо 
засилване на ЕС и на еврото“. 
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Еуфорията около обръщането на парадигмата на еврото е толкова голяма, че акциите, чието търсене обикновено 
намалява, когато основната им валута се засилва, постигат ръст, тъй като трейдърите извличат полза от разликите в растежа 
между Европа и САЩ. А доходността по някои от най-доходоносните държавни ценни книжа в 27-те страни членки на 
блока се срина до нивата си преди блокадата. 
Голямата промяна 
Променената съдба на еврото е подкрепена от ключовия пакет от мерки на ЕС на стойност 750 млрд. евро (882 млрд. 
долара). Сделката, която беше постигната през юли в подкрепа на възстановяването на икономиката, успя там, където 
дългогодишни политически пазарлъци се провалиха. Спасителният фонд, който ще бъде финансиран чрез продажбата на 
съвместни облигации, помага за успокояването на страховете от разпадане. 
В съчетание с програмите за количествени облекчения на Европейската централна банка, разликата в доходността между 
италианските и германските облигации, която е мярка за риска в Европа и рязко се увеличи през март, сега е на най-ниското 
си ниво от февруари насам. 

 
„Еврото е мощно. Голяма част от 
опасенията за разпадане на еврозоната 
вероятно ще изчезнат или ще бъдат 
заменени от привлекателен 
висококачествен емитент, който ще 
повиши цялостното качество на 
кредитирането в еврозоната“, 
коментира Тони Смол, ръководител на 
стратегията за европейските лихви в 
Morgan Stanley. 
Скокът с 4,8% на еврото през юли даде 
тласък на валутата, отключвайки 
потенциала й за ново рали. Той също 
така накара анализаторите да побързат 
да ревизират прогнозите си към 
повишение. 

Всичко е относително 
Основите на валутата изглеждат особено здрави при сравнение с долара, чиито нетни къси позиции спрямо големите му 
конкуренти нараснаха до най-високото си ниво от 2012 г., според изчисления на Bloomberg на база данните на CFTC. 
Доларовият индекс записа най-лошия си юли от 2010 г. насам, като завърши месеца близо до най-ниското си ниво от почти 
две години. Той е подложен на натиск от растящите случаи на коронавирус в САЩ, които надминаха 5 млн., 
фрагментирания отговор на страната на вируса, блокадата във Вашингтон за новия пакет от мерки за облекчаване на 
икономиката и очакваните оспорвани президентски избори през ноември. 
Тези рискове са от полза за еврото. 
 

 
 
Има признаци, че еврозоната успява да пресече връзката между отварянето на икономиките и ескалирането на вируса, 
което повишава прогнозите за растеж. Въпреки че блокадата в Европа и първоначалното забавяне са по-големи, брутният 
вътрешен продукт се очаква да нарасне с 5,5% през 2021 г., или с около 1,5% по-бързо спрямо този в САЩ, сочат изчисления 
на Bloomberg. 
Това се е случвало само осем пъти от 1992 г. насам, сочат данни на Международния валутен фонд. 
Реална доходност 
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Но съществуват нарастващи опасения от втора вълна на зарази в Европа. Броят на потвърдените случаи в Германия, най-
голямата икономика на континента, нарасна с над 6000 за седемте дни до неделя, най-големия брой от май насам, сочат 
данни на университета „Джонс Хопкинс“ и Bloomberg News. 
„Остават рисковете от нови вълни на зараза, особено с приближаването на зимата“, казва Иън Бег, изследовател в 
Европейския институт на London School of Economics. „Но обхвата на политиките, както икономически, така и за овладяване 
на вируса в Европа, изглеждат в по-добра позиция за справяне както със здравната, така и с икономическата криза в 
сравнение със САЩ“, допълва той. 
 

 
 
Реалната доходност в САЩ е на рекордно дъно и намалява по-бързо, отколкото в други страни, така че инвестициите се 
връщат в Европа, където реакцията на правителствата на вируса е по-предсказуема, казва Джордан Рочестър, валутен 
анализатор в Nomura International. 
Докато тази динамика не се промени или се стигне до втора вълна, Кенет Брукс, стратег в Societe Generale в Лондон, 
препоръчва да се залага на еврото в средносрочен план. 
„Въпросът не е само в растежа. Въпросът е, че и политически еврото никога не е било толкова силно като сега и никога не 
е било толкова близо до точната конструкция като сега“, коментира Питър Чатуел, ръководител на мулти-асет стратегията 
в компанията Mizuho International. Той смята, че курсът на валутата ще достигне 1,30 долара до юли 2021 г. 
 
БНТ 
 
√ Само 78 депутати в НС. Няма кворум за извънредно заседание  
Парламентът трябва да заседава извънредно по искане на БСП. 
Председателят на парламента Цвета Караянчева обяви, че по списък има записани 78 души. Кворум няма. 
Обявена е повторна регистрация до 9.20 часа. 
Преди заседанието депутатите от ВМРО заявиха, че няма да се регистрират и няма да участват в днешното заседание. 
В залата са само депутати на БСП и ДПС. От ГЕРБ - единствено Александър Ненков. Няма депутати от "Обединените 
патриоти". 
Според дневния ред, определен от социалистите, парламентът трябва да гласува проекторешение, с което задължава 
правителството в 7-дневен срок да внесе актуализация на бюджета заради социално-икономическите мерки за 
преодоляване на последиците от Covid-кризата. 
От БСП обаче настояха да бъде изслушан и премиерът Бойко Борисов, и вътрешният министър Христо Терзийски за 
насилието над журналисти и протестиращи по време на Националната конференция на ГЕРБ. 
В същото време пред Народното събрание са се събрали протестиращи. 
 
√ Илияна Йотова: Правителството и премиерът раздават пари, за да се задържат на власт  
Във Велики Преслав вицепрезидентът Илияна Йотова коментира протестите. Според нея правителството и премиерът 
раздават пари, за да се задържат на власт. 
"Хората на улицата казват нещо друго. Те не искат да получават пари, за да протестират, както той казва. Те искат да имат 
правила, да има законност, да има справедливост, най-вече да има перспектива за тях. Не случайно на улицата са младите 
хора, защото те искат мотив да останат в България. Да има управленци и управляващи, хора, които смятат как да продължи 
бъдещето на България, как да се развива страната, така че да не ходят на гурбет", каза Йотова. 
 
√ Огромен спад на чартърите за сезона към Варна и Бургас  
Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова проведе работна среща с изпълнителния директор на 
„България Ер“ Христо Тодоров и търговския директор на компанията Мария Стоянова. 
Те се спряха подробно на мерките, предприети от правителството за преодоляване на кризата от COVID-19, която се отрази 
сериозно на летателните услуги в най-пострадалия сектор на икономиката - туризма. 
Съгласно последните данни на летище Бургас спадът на чартърите за летен сезон 2020 г. е 83%, а на летище Варна 80%. 
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Правителствената програма за спонсориране на компании, извършващи туристически чартъри до България ги подпомага 
с 35 евро за всяка седалка. Мярката е разчетена за 400 хиляди туристи за следващите две години и е на обща стойност 55 
млн. лева. 
Министърът подчерта също, че във всички хотели и заведения се спазват стриктно санитарно-хигиенните изисквания 
против вируса и изказа увереност, че това се прави и от летателните екипи. 
Христо Тодоров гарантира, че от екипажите се вземат всички необходими мерки за дезинфекция и дистанция по време на 
полетите. Той увери, че самолетите вече разполагат с хепа филтър, който пречиства въздуха в кабините. 
Отделно всички пътници са длъжни да носят маски по време на полета, а в санитарните помещения има топла вода и 
дезинфекционни материали. 
Изпълнителният директор приветства мярката за спонсориране на туристическите чартъри, което ще облекчи с близо 20 
на сто себестойността на услугата за европейските линии. Той гарантира, че тя ще залегне в преговорите с партниращите 
компании за следващите сезони. 
Дискутирани бяха и възможностите за насърчаване на чартърните полети и по други пазари като Турция, Русия, Беларус, 
Израел и пр., когато условията на реципрочност в епидемичната обстановка позволят това. 
 
√ Какво е състоянието на язовирите, които захранват Черноморието?  
Има опасност по българското Черноморие да се стигне до воден режим, подобен на този в Перник. Причината е, че водата 
в язовир "Камчия", откъдето се захранват Бургаска област и част от Варна, драстично намалява. 
Затова се търсят алтернативни източници. За проблема алармира в сутрешния блок на БНТ екоминистърът Емил Димитров 
преди дни. 
Към момента в яз. "Камчия" има малко над 60 милиона кубически метра вода, която е достатъчна само за година напред, 
казаха от водоснабдителното дружество в Бургас. Намаленият обем се дължи предимно на липсата на валежи през 
последните две години. Засега опасност от безводие по Южното Черноморие обаче няма. 
"Има такъв вариант Бургас и Варна да минат на частичен воден режим, но чакаме есента и зимата. Миналата година по 
същото време в яз. "Камчия" е имало 120 кубични метра, а днес те са 60 и няколко. Просто виждате сушата до какво води", 
каза Димитър Гюров, говорител на ВиК-Бургас. 
Очаква се другите два язовира - "Порой" и "Ахелой", да бъдат ремонтирани и да обслужват Бургаска област. За да стане 
това, държавата трябва да отпусне допълнителни 60 млн. лв. 
"Ще обърнем внимание главно на Слънчев бряг, Несебър и Свети Влас, тъй като всяко лято там пристигат хиляди туристи 
от България и чужбина и така ще решим проблема с водоснабдяването", каза Димитър Гюров, говорител на ВиК - Бургас. 
Според заявените количества през август Варна ще получи от язовир „Камчия" над 3 милиона кубика вода, а Бургас - 5 
милиона. За да има достатъчно вода за Южното Черноморие, водоподаването към Варна трябва да се ограничи, смята 
министър Емил Димитров. За тази цел обаче, трябва да се включи язовир „Цонево", който засега се използва за 
промишлени нужди и напояване на земеделски земи. 
Наличният обем на язовир „Цонево" е близо 125 милиона кубика вода, при общ обем от 330 милиона. Според официалните 
данни, най-големият язовир във Варненска област е пълен едва на 38% от капацитета си. 
"Тя водата постоянно се понижава към днешна дата, защото няма валежи. Някъде на месец около 3 милиона кубика вода 
ние даваме на девненските заводи", каза Ведат Сакаллъ, управител на „Напоителни системи" - клон „Черно море". 
От „Напоителни системи" твърдят, че в случай на водна криза, имат техническа готовност веднага да подадат нужното 
количество вода до помпена станция на ВиК-Варна, за захранването на града. За да се използва обаче водата за питейно-
битови нужди, е необходимо да се изгради пречиствателна станция. 
"От тук нататък обаче решава МОСВ какво количество вода за питейни нужди трябва да дадем, а ВиК трябва да реши какъв 
тип пречиствателна станция да се изгради, за да може евентуално да се дава вода за питейни нужди на град Варна. В 
момента има към 100 милиона кубика вода, които могат да бъдат ползвани", каза Ведат Сакаллъ, управител на 
„Напоителни системи" - клон „Черно море". 
При изграждане на пречиствателна станция язовир „Цонево" със сегашните запаси може да захранва Варна за близо две 
години. За да не се стигне до воден режим, надеждата на всички е да има повече дъждове през есента и сняг през зимата. 
 
√ Ученик от Русе разработи бизнес идея за асфалт от пластмаса  
Ученик от Русе популяризира иновативна бизнес идея – в асфалта вместо битум, да се използва разтопена пластмаса. 
Според автора Димитър Петков, този метод има три предимства. Той е екологично чист, по-евтин и по-качествен и устойчив 
на времето. 
Вместо да замърсява околната среда, пластмасата може да се използва ефективно в нови и качествени пътни настилки, от 
които България има нужда. Това подтикнало единайсетокласникът от гимназията по икономика Димитър Петков да 
разработи бизнес идеята, с която печели и национално ученическо състезание. 
"Какво е рентабилното на тази идея? Тя е до три пъти по-евтина от стандартния асфалт. Ако правим стандартен асфалт, 
трябва да използваме веществото битум. То се добива на базата на петрол, т.е. имаме разходи за обработка. Отпадъчната 
пластмаса заменя битума", каза Димитър Петков. 
Революционното в тази идея обаче е, че новият вид асфалт е значително по-качествен, изчислява още Димитър. 
"От 8 до 13 пъти е по-издръжлив от стандартния асфалт", каза Димитър Петков. 
Новата технология вече се прилага в Словакия, Нидерландия, Чехия и в Южна Африка. Настилката се полага с машина, 
наречена рециклируем влак. 
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"Тази машина, която е асфалтопреработваща и асфалтополагаща, тя ще й отнеме много по-малко време, отколкото 
стандартните", каза Димитър Петков. 
Според проучванията на Димитър Петков, цената на машината е от 50 до 100 хиляди долара. Експерти в производството 
на асфалт смятат, че за да се приложи в България, новата технология трябва да премине изпитания и най-вече да се докаже, 
че пластмасата ще е безвредна за околната среда. 
 
√ Германското посолство с позиция за обявения протест пред дипломатическото представителство  
Временно управляващият Посолството на Германия в България Йорк Шуграф излезе с позиция по повод на обявения 
протест пред дипломатическото представителство. Той написа във фейсбук: 
„За нас е напълно естествено гражданите в Европейския съюз да се възползват от правото си на свобода на изразяване и 
мирен протест. Решенията за политическото бъдеще на България се вземат само в България. Ангажираността на 
гражданското общество и готовността за диалог са основни принципи на демокрацията. 
Застъпничеството за върховенство на закона и борбата с корупцията са важен елемент от Германското председателство на 
Съвета на ЕС, поради което ние се застъпваме за нов механизъм на европейско ниво, който допълнително развива и 
утвърждава принципите на правовата държава във всички държави-членки.“ 
 
√ Втора жертва при протестите в Беларус  
Втора жертва при протести и сблъсъци с полицията в Беларус, започнали в неделя след преизбирането на президента 
Лукашенко. 
25-годишен демонстрант е починал в ареста в град Гомел. Според властите причините за смъртта му са неясни. 
Майка му разказва, че мъжът имал проблеми със сърцето и бил държан в полицейски ван в продължение на часове. 
Полицията в Брест съобщи, че е била принудена да използвала бойни патрони срещу нападатели. 
ООН осъди насилието, упражнявано от властите. 
През последните 3 дни са задържани около 6 хиляди души, включително минувачи и малолетни, има сведения за 
използване на прекомерна сила и малтретиране при арестите, посочва Световната организация. 
В петък Евросъюзът ще обсъжда санкции срещу Беларус. 
Литва, Полша и Латвия изразиха готовност да посредничат, но само ако беларуските власти прекратят насилието. 
 
√ САЩ запазват наказателните мита за стоки от ЕС заради "Еърбъс"  
САЩ запазват митата от 15% за самолетите на "Еърбъс" и 25 на сто за други европейски стоки. Те са наказателни мерки 
заради държавните субсидии за европейския авиопроизводител, признати за незаконни от Световната търговска 
организация. 
Според американската страна - Евросъюзът не е направил необходимото за спазване решенията на Световната търговска 
организация. 
По закон Вашингтон периодично трябва да преразглежда списъка на засегнатите европейски стоки на обща стойност 7,5 
милиарда долара, включително вина и сирена. Санкциите бяха обявени миналата година. 
Така например сега от списъка отпадат британски сладки бисквити, но влизат шунки от Франция и Германия. 
До края на годината Евросъюзът очаква да получи одобрение от Световната търговска организация за наказателни мита 
срещу американски стоки заради държавни субсидии за авиопроизводителя Боинг. 
 
Сега 
 
√ Депутатите окончателно ограничиха наследяването на пенсиите 
Причина за разминаването между практика и закон се оказа запетая, погрешно поставена преди 17 години 
Искането на Висшия адвокатски съвет да се зачетат правата на всички наследници при наследяването на пенсионни 
спестявания завърши с неочакван резултат. Вместо кръгът да бъде разширен до предвиденото в закона за наследството, 
както искаха юристите, парламентът е узаконил съществуващата практика, продиктувана от инструкция на Комисията за 
финансов надзор. Така кръгът на наследниците на натрупаното в индивидуалната партида в пенсионен фонд на починало 
лице вече е съвсем законно ограничен до преживелия съпруг и роднините по възходяща и низходяща линия. Адвокатите 
настояваха да се дадат права на наследяване и за наследници по съребрена линия (братя, сестри) и по завещание, както е 
регламентирано в закона за наследството. 
В дъното на юридическата суматоха се оказа запетая, погрешно заменила тире в кодекса за социално осигуряване преди 
17 години. За да се разреши казусът в ущърб на гражданите, сегашните депутати приложиха като аргумент волята на своите 
предшественици от 39-ото Народно събрание, като намериха в стенограмите от заседанията в далечната 2003 г. 
доказателство, че никой не е имал намерение да дава широки права за наследяване на партидите. Именно тази грешка се 
оказва причина за разминаването между закон и практика, забелязано от Висшия адвокатски съвет. 
В началото на лятото адвокатският съвет изпрати становище до Комисията за финансов надзор, в което настоя комисията 
да отмени своята инструкция за изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало лице, 
осигурено в пенсионен фонд. Според адвокатурата въпросната инструкция противоречи на Кодекса за социално 
осигуряване и закона за наследството, като неправомерно ограничава кръга на наследниците. 
В инструкцията е предвидено, че партидата се наследява от преживелия съпруг, възходящите и низходящите наследници. 
Според КСО обаче при смърт на осигурено лице "на наследниците, преживелия съпруг, низходящите или възходящите, се 
изплащат еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната му партида, като се спазват редът на 
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наследяване и размерът на наследствените дялове, съгласно Закона за наследството". Проблемна се оказва първата 
запетая в този цитат. 
На 9 юли КФН е изпратила в Народното събрание искане за задължително тълкуване на чл. 170 от кодекса заради писмото 
на адвокатите. В резултат на това тълкуване, депутатите установяват, че не инструкцията е грешна, а кодексът. "Тук е 
моментът за тази запетайка, която създава сериозни проблеми", въвежда колегите си в проблема вносителят на промяната 
Даниела Савеклиева (ГЕРБ), когато наред с други промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа се появява 
промяна в Кодекса за социално осигуряване. 
Савеклиева припомня историята на чл. 170 - той е редактиран през 2003 г., като предложената редакция не променя кръга 
на наследниците, т.е. това си остават преживелият съпруг, низходящите и възходящите. От стенографските протоколи от 
пролетта на 2003 г. "безспорно се установява, че волята на законодателя е била да се подкрепи текстът по вносителя и да 
не се разширява кръгът на наследниците с всички наследници по закон и завещание. При дебата в комисията изрично е 
отбелязано, че кръгът на наследниците трябва да остане ограничен само до тези, за които се „допуска, че се издържат или 
подпомагат издържането си със средства от починалия“, посочва депутатката на заседанието на комисията по 
икономическа политика. 
"При изписването в стенограмите, а впоследствие и в доклада на комисията обаче е допусната техническа грешка, като 
препинателният знак „тире”, който указва кръга на наследниците, е заменен със знака „запетая”, което неволно е 
подменило волята на народните представители, включително и на вносителя", обяснява Савеклиева. Според нея замяната 
е извършена неволно "в стремеж за спазване на правилата в българския език", но позволява тълкуване в посока, че права 
имат всички наследници съгласно закона за наследството. Затова депутатката предлага тирето да бъде върнато на неговото 
място, което и става - промяната е обнародвана със закона за ценните книжа в Държавен вестник миналия месец и е в 
сила от 18 юли. Това на свой ред дава възможност на КФН с чиста съвест да отмени своята инструкция като излишна. 
Историята дотук е добра илюстрация на пороците на законодателната дейност у нас, но едва ли ще бъде приета като точка 
на спора кой има право да наследява партидите в пенсионните фондове. Според становището на адвокатския съвет при 
допълнителното пенсионно осигуряване партидите във фонда са индивидуални, а средствата, които се трупат в тях, са 
собственост на конкретния осигуряващ се. „Това физическо лице притежава право на собственост върху тях и следователно 
може да се разпорежда, както намери за добре, тъй като правомощието на разпореждане е задължителен елемент от 
имуществените субективни права, каквото безспорно е правото на собственост. С оглед на това всяко лице е свободно да 
се разпорежда с имуществото си след смъртта си в полза на всяко лице, което прецени, че следва да получи наследство в 
качеството си на негов наследник“, заявяват юристите. Те изтъкват, че изключването от кръга на наследниците на парите 
от личната партида за втора пенсия на братята и сестрите, а и на възможността за завещаването им, погазва правото на 
собственост и правото на наследяване. 
МАЩАБИ 
Кой има право да наследи индивидуалната партида на починало лице, осигурено в пенсионен фонд е въпрос, който далеч 
надхвърля мащабите на една запетая. Пенсионните дружества вече управляват над 15.8 млрд. лв. Те все още не изплащат 
масово пенсии, но само за един месец – юни 2020 г., един универсален фонд – "Доверие", е изплатил 901 628 лв. на 321 
наследници на починали лица, осигурени за втора пенсия. 
 
√ Шефовете на КРС си раздали петцифрени бонуси насред корона-кризата 
Премиите били награда за усилен труд, обясни началникът на Комисията за регулиране на съобщенията  
Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) Иван Димитров се е самонаградил с близо 20 000 лв. 
бонуси в края на юли. Това разкрил читателски сигнал, получен в Mediapool.  По телефона висшият чиновник уточнил пред 
изданието, че става дума за т. нар. допълнително материално стимулиране (ДМС), каквото се полагало  в края на всяко 
тримесечие на всички служители в държавната администрация за добре свършена работа, но сумата била по-малка.   
При настъпването на пандемията и налагането на извънредно положение правителството обяви, че спира ДМС-тата на 
чиновниците, защото не е редно те да взимат бонуси, докато фирми и граждани се борят за оцеляване в кризата. Оказва 
се обаче, че в КРС са решили, че след замяната на извънредното положение с извънредна обстановка мораториумът вече 
на важи и са си раздали материално стимулиране и за първото, и за второто тримесечие. Това се е случило в края на юли, 
когато всеки служител в КРС си е получил премиите за половин година. 
Самият началник на комисията обяснява пред Mediapool, че е взел не 20 000, а "под 20 000  лева, като 6000 лв. от тази сума 
е месечната му заплата, а останалото е бонус.  Висшият чиновник изтъква, че стимулите са напълно заслужени, защото 
ръководеният от него регулатор активно участвал на пазара на пощенски услуги и комуникации, работел  за подобряване 
на бизнес средата за мобилните оператори и за подобряване на пощенските услуги, а освен това е провел много срещи за 
популяризиране на 5G  мрежите. Освен това по време на извънредното положение от 13 март до 13 май служителите на 
КРС работили изключително активно, за да осигурят качествени и безпроблемни интернет връзки. 
Иван Димитров оглави КРС в края на 2018 г., като замени избрания за министър на транспорта Росен Желязков. Той е 
дългогодишен служител на МВР,  ръководил е "Информационни технологии" в "БДЖ-Пътнически превози", а в края на 
2017 г. става директор на "Информационни системи и аналитични дейности" в Агенция "Митници". Откакто е начело на 
КРС, не е провел нито една среща с медиите, изтъква Mediapool. 
Изданието получило информацията за скандалите бонуси в комисията на редакционната си е-поща. В сигнала читателят 
задава и задочни въпроси на премиера Борисов  - например информиран ли е за ДПС-тата:   
"Не е ли проява на лош вкус и липса на солидарност към обществото треторазряден чиновник с официална месечна 
заплата от 6000 лв, да се самонагради с такава парична сума и то във време, в което всеки ден ни подготвяте, че предстои 
най тежката икономиоческа криза? С какво този чиновник, без познания, без биография и липса на управленски опит е 

https://www.mediapool.bg/shefat-na-krs-si-dade-blizo-20-000-lv-bonus-za-dobre-svarshena-rabota-news310927.html


12 

 

заслужил тези пари? Дори вие и президента се съмнявам, че сте взели 20 000 лв. през месец юли. Вие като министър-
председател, който го е назначил, можете ли да изброите поне две обществено известни инициативи, които КРС под 
ръководството на Иван Димитров е предприела? Няма такива." 
Авторът на сигнала пита още дали премиерът си дава сметка, че "гражданите са по улиците точно заради такива 
безхаберници, които назначавате на сладки постове. Тяхната цел не е да вършат работа, а да дерибействат и да 
разпределят натрупаната от всички нас "мазнинка". Само мога да предполагам какво правят другите ви деребеи по места, 
след като не можете да упражните контрол над един бивш милиционер, който работи на 200 метра от Министерския съвет. 
Нека Иван Димитров да обясни защо си е раздал този бонус. Поискайте му отчет, какво е свършил за 2 години, откакто е 
председател на КРС. Обществото очаква възмездие и ревизия!!! Ако не я получи от вас, ще я получи от друг, но отговори 
трябва да има", завършва читателският сигнал.  
 
√ Шестима сами са отказали охраната от спецбюрото на главния прокурор 
12 служители на структурата са получили лични документи с променени данни през 2019 г. 
Шестима души, които са били охранявани от Бюрото по защита при главния прокурор, са напуснали по свое желание 
програмата за защита през 2019 г. Те са били пазени по 4 дела. Това ставя ясно от годишния доклад на прокуратурата. Няма 
данни обаче какви са били тези защитени лица и защо са се отказали от охраната си. 
През 2019 г. бюрото е обезпечавало сигурността на 20 души по 10 дела за защита. 8 от защитените са в чужбина, пише още 
в доклада на държавното обвинение. По закон специална защита могат да получат свидетели, частни обвинители, 
граждански ищци, обвиняеми, подсъдими, вещи и поемни лица по наказателни дела. Такава защита се полага и на 
осъдени. А също и на пряко свързаните с тях - например братя, сестри, съпрузи, или "лица, с които се намират в особено 
близки отношения". 
През 2019 г. са издадени 19 лични документи с променени основни данни. 7 са за защитени, а 12 - за служители на 
бюрото. За нуждите на бюрото са издадени и 2 акта за раждане, както и 4 дипломи. 
По искане за съдействие от чуждестранно звено за защита е организирано провеждането на семейна среща на чужди 
защитени лица с роднини в България, се казва в доклада. 
По Закона за достъп до обществена информация "Сега" зададе въпроси на главния прокурор във връзка с финансирането 
на бюрото. Срокът за отговор изтича в близките дни. 
Законът регламентира, че главният прокурор да ръководи пряко бюрото и има право да му нарежда лично принудително 
довеждане или охрана на разследвания. Така излиза, че тежковъоръжените охранители, които участват във всяка по-
шумна акция на държавното обвинение напоследък, го правят лично по нареждане на Иван Гешев, макари той да твърди, 
че не се меси по дела. Последният случай бе акцията с претърсването на кабинети в президентството. 
Наскоро стана ясно, че бюрото се обзавежда с 11 джипа и коли за близо 1 млн. лв. без ДДС. Класирането е обявено на 31 
юли, печели "Порше БГ" ООД, което остава единствен участник, тъй като вторият е отстранен. Столичният общински 
съветник Борис Бонев алармира, че процедурата е нагласена и призова главният прокурор да я провери. 
Според описанието на поръчката се търсят 8 автомобила тип "седан" 4 по 4, 2 автомобила с повишена проходимост и един 
пътнически микробус с повишена проходимост. Печелившата оферта на "Порше БГ" е за 977 067 лв. без ДДС. Като двата 
джипа, които трябва да са "черен металик", са за 341 044 лв. без ДДС. 
Още преди обявяването на поръчката на колите, в края на май, главният прокурор Иван Гешев се е отказал от охраната на 
НСО и се пази от бюрото. Правомощията за охрана на прокурори и следователи му бях дадени с промени в закона в 
началото на годината. При нужда да бъдат охранявани съдии, това се прави от дирекция "Охрана" към правосъдното 
министерство. 
През юни е обявена поръчка за 69 900 лв. без ДДС за доставка на радиокомуникационна техника - 8 мобилни и 59 
портативни радиостанции, се вижда от сайта на прокуратурата. Постъпили са 6 оферти. Комисията класира на първо място 
предложението на "Сектрон" ООД да изпълни поръчката за 47 209 лв. без ДДС. 
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет разкри през юни 12 нови щата за охранители в бюрото. Нуждата от тях е 
обяснена с увеличаването на работата. Преди това през февруари, когато бюрото получи правомощието да охранява и 
прокурори и следователи, бяха разкрити 36 допълнителни щата. 
 
√ Беларус и Турция предизвикаха спешно заседание в ЕС  
Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел свика в петък извънредно заседание на 
европейските външни министри. 
Ще бъдат обсъдени спешни въпроси, свързани с напрежението между Турция и Гърция заради сондажните проучвания в 
Източното Средиземноморие, както и президентските избори в Беларус. Допълнителна тема ще бъде положението в 
Ливан след катастрофалния взрив, уличните протести и оставката на кабинета..  
Борел заяви, че изборите, с които беларуският президент Александър Лукашенко бе преизбран миналата неделя, не са 
били нито честни, нито свободни. Върховният представител предупреди, че ЕС ще преразгледа отношенията си с Минск 
заради насилието от държавни представители срещу протестиращите в страната след обявяването на изборните 
резултати.  
Той добави, че една от възможностите е налагане на санкции за отговорните за прояви на насилие, за неоправдани 
задържания на граждани, за подмяна на изборните резултати.  
Гърция поиска ЕС да наложи и на Турция санкции заради сондажите за петрол и газ в континенталния шелф около нейните 
острови. 
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√ Помпео агитира Централна Европа срещу китайската 5G мрежа 
Американският държавен секретар предуреждава и за заплахи от Русия и Иран 
Американският държавен секретар Майк Помпео е в Прага, откъдето започна петдневно посещение в Централна Европа с 
главна цел да попречи на Китай в изграждането на 5G мрежа, съобщиха световните агенции. Вчера той се срещна с чешки 
и американски технологични компании относно 5G мрежата, след което разговаря с премиера Андрей Бабиш. В 
програмата бе включено посещение на парламента и кратка среща с президента Милош Земан, който изразява симпатии 
към Китай. 
После Помпео ще отпътува за Словения, Австрия и Полша, която с нетърпение чака да посрещне напускащите Германия 
американски войници, които да я пазят от историческия ѝ противник Русия. 
Държавният секретар ще препоръча на четирите държави да избягват включването в изграждането на 5G мрежа на 
китайския комуникационен гигант „Хуауей”, който Вашингтон разглежда като заплаха, както и да се намали енергийната 
зависимост на Европа от Русия. Днес Помпео ще подпише в Словения двустранно споразумение за сигурността на 5G 
комуникацията. 
По време на визитата си в Австрия ще разговаря с канцлера Себастиан Курц относно двустранните търговски отношения и 
участието на Австрия в мироопазващи мисии по целия свят. 
Последната точка от посещението на американския държавен секретар е Полша, където ще бъде обсъдено 
предислоцирането на част от намиращите се в Германия американски войски. 
Неотдавна Пентагонът обяви, че САЩ ще приберат 6400 военнослужещи от Германия, от които 5600 ще бъдат 
предислоцирани на териториите на други съюзници от НАТО. Администрацията на Доналд Тръмп има тесни връзки с 
полския президент Анджей Дуда, който получи покана да посети Белия дом дни преди да бъде преизбран за президент 
през юни. Полският министър на отбраната Мариуш Блашчак заяви, че САЩ ще разположат поне 1000 военни в Полша. 
Помпео отдаде почит на американските войници, освободили западна Чехословакия през 1945 г., и изтъкна ценностите, 
споделяни от американци и чехи. Пред монумента "Благодаря ти, Америка" в град Пилзен той призова за постоянна 
бдителност за опазване на демократичния напредък, постигнат след Втората световна война и отново след разпадането 
на Съветския съюз. 
"Струва си да си спомним, дори когато празнуваме, че тъй като авторитаризмът е все още жив в Пекин, Москва и Техеран, 
остава да се свърши още работа", заяви Помпео в кратко слово пред паметника. 
 
√ Джо Байдън си избра Камала Харис за вицепрезидент 
Президентът Доналд Тръм се изненада, защото тя се държала "много гадно" с Байдън 
Джо Байдън, кандидатът на Демократическата партия за президент на САЩ, заяви, че е избрал Камала Харис - сенатор от 
Калифорния и бивш генерален прокурор на щата, за свой вицепрезидент.  
На 21 януари 2019 г. самата Харис официално обяви своята кандидатура за президент на САЩ, но на 3 декември 2019 г. тя 
прекрати кампанията си. 
54-годишната Харис е дъщеря на имигранти от Ямайка и Индия. Тя бе основен критик на Доналд Тръмп, когато то 
сформираше епика си.  
Президентът Доналд Тръмп изрази изненада от номинацията на Камала Харис. "Бях малко изненадан, защото тя беше 
много посредствена", каза той на пресконференция в Белия дом. "Тя имаше много лоши резултати на първичните избори". 
Президентът каза също, че Харис се е държала "много гадно" спрямо Байдън на дебатите на първичните избори, когато 
сенаторката от Калифорния остро атакува бившия вицепрезидент за някогашните му позиции относно политиката за 
премахване на расовата сегрегация през 70-те години. "Тя прояви силно неуважение към Джо Байдън и е трудно да 
избереш някой, който проявява такова неуважение", посочи Тръмп. Той обрисува Харис като отстояваща твърде леви 
убеждения и увери, че тя иска да вдигне данъците, да ореже финансирането на американските въоръжени сили и да 
забрани фракинга на шистов газ и петрол. 
 
Дневник 
 
√ Над 200 млн. лв. раздаде кабинетът за ден  
В 35-ия ден на национални протести с искане на оставка на правителството и на главния прокурор на заседанието си днес 
кабинетът одобри около 242 млн. лв. допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства и общини. 
7 млн. лв. за линейки и болници 
Допълнителни разходи в размер на 2 532 000 лв. са одобрени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 
дофинансиране на купуването и поддръжката на 42 линейки с повишена проходимост, окомплектовани с необходимото 
оборудване и апаратура.С други две правителствени постановления се одобряват допълнителни разходи съответно на 2 
454 000 лв. и 2 000 000 лв. за държавни болници - търговски дружества, за капиталови разходи за купуване на дълготрайни 
материални активи, е посочено в правителственото прессъобщение. 
100 млн. лв. за студентски общежития и стипендии 
Допълнително 100 милиона лева отпусна кабинетът по бюджета на Министерството на образованието и науката за 
саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития, както и за увеличаване на студентските стипендии. 
85 млн. лв. помощи при затворени детски градини и училища 
Семейства с деца до 14 години ще имат право на месечна целева помощ по време на извънредно положение или 
извънредна епидемична обстановка в случай, че двамата или единият от работещите родители не могат да работят 
дистанционно от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск. Същото право ще имат и родители, които отглеждат 
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сами децата си, реши правителството с приемането на промени в Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане. За прилагането на новата мярка за подкрепа на работещи родители за преодоляване на негативните 
последици от КОВИД-19 правителството ще осигури 85 млн. лв. 
За семейства с едно дете размерът на месечната помощ ще е равен на минималната работна заплата - 610 лв. до края на 
2020 г. За семейства с две и повече деца помощта ще е 150 на сто от минималната заплата или 915 лв. до края на 2020 г. 
Помощта ще се отпуска в случай, че децата се обучават дистанционно в електронна среда или не посещават детски ясли и 
детски градини, както и предучилищни групи поради въведените ограничения за борба с пандемията от коронавируса. 
Право на новата помощ ще имат и семействата, в които двамата или единият от родителите са останали без работа, но 
нямат право на обезщетение за безработица или в случай че размерът на обезщетението е по-малък от минималната 
заплата. Месечна помощ ще могат да получат и семейства, в които двамата или единият от родителите се самоосигуряват, 
но не могат да работят поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната 
епидемична обстановка. 
За отпускане на помощта средномесечният доход на член от семейството за месеца, предхождащ подаването на 
заявлението-декларация, следва да бъде по-нисък или равен на размера на месечната минимална работна заплата, 
определена за страната (610 лв. за 2020 г.). Месечната помощ ще се отпуска и на семейства на роднини и/или близки и 
приемни семейства, в които има настанени деца, спрямо които е предприета временна мярка за закрила по Закона за 
закрила на детето, ако семействата отговарят и на другите условия за отпускане на помощта. 
10 млн. лв. по бюджетите на три министерства 
Министерството на културата получава допълнително 403 700 лв., за създаването на териториални звена на Главна 
дирекция "Инспекторат по опазване на културното наследство". 
Министерството на отбраната получава 8 660 000 лв. са за изграждане на корпус към Клиниката по инфекциозни болести 
и ремонт и апаратура във ВМА в София, както и за ремонт и апаратура на на Отделението по инфекциозни болести във 
ВМА в Сливен. 
Министерството на младежта и спорта за 2020 г. получава до 840 000 лв. за изграждане на спортно съоръжение в дворното 
място на ОУ "Отец Паисий" в асеновградското село Тополово. 
7 млн. лв за общините Кюстендил и Етрополе 
Община Кюстендил взема допълнително 6 млн. лв. за ремонт на улици и на Спортен комплекс "Осогово". По бюджета на 
община Етрополе са одобрени 1.1 млн. лв. за ремонт на улици и за възстановяване на търговска чаршия "Малки пазар". 
33.2 млн. лв. за училищни кабинети 
Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер 16 586 976 лв. по бюджетите на общините за финансово 
осигуряване на дейности по Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда". Програмата е насочена към 
училища с иновативни практики и такива с потенциал за развитие на иновации в областта на природните науки, 
дигиталните технологии, инженерното мислене и математика (STEM). 
С Постановлението кабинетът одобрява и пари по две дейности според броя на учениците в училището. 12 617 955 лв. са 
за одобрените проекти на 45 общински училища по дейност I "Големи проекти". Финансирането за едно училище може да 
е до 300 000 лв. и е предназначено за училища с над 300 ученици, където ще се изграждат центрове за млади 
изследователи, центрове за технологии в креативните индустрии, центрове за дигитални създатели, изследвания, 
иновации и др. 3 969 021 лв. се предоставят на одобрените проекти на 83 общински училища по Дейност II "Малки 
проекти". Всяко училище с до 300 ученици може да кандидатства с проект до 50 000 лв. 
 
√ Не знам за кръг "Пеевски" в политиката 
Деница Сачева на живо пред «Свободна Европа» 
Не познавам Делян Пеевски, знам, че е депутат. Аз лично не знам за кръг "Пеевски" в българската политика и самата аз не 
участвам в такива кръгове" , заяви вчера в интервю за "Свободна Европа" министърът на труда и социалната политика 
Деница Сачева. 
Сачева само знаела, че Пеевски е собственик на медии, но смятала, че няма дефицит на свобода на словото в страната, 
защото в страната имало и силно критични медии към властта.  
В продължение на повече от половин час Сачева защитаваше действията на правителството и в частност на премиера Бойко 
Борисов и критикуваше политическите противници на ГЕРБ. Тя дори си позволи да припише на Борисов заслугата за това, 
че продължават социални плащания по програми, започнали преди години, тъй като сега той и правителството "имали 
политическата воля да ги продължат". 
Тя отказа да коментира по същество действията на прокуратурата и на главния прокурор Иван Гешев, включително и отказа 
на прокуратурата да разследва съдържанието на записите, на които се предполага, че се чува гласът на премиера Бойко 
Борисов. (автентичността на един от тези записи вече беше потвърдена от независима лаборатория, още за това - тук). 
Сачева дори била убедена, че тези записи "нищо конкретно не доказват на този етап". 
По отношение на снимката от спалнята на премиера, на която се вижда, че на нощното му шкафче има пистолет 
(автентичността на снимката беше потвърдена от самия Борисов), Сачева напомни, че Борисов е бил главен секретар на 
МВР и попита: "Той ли е единственият мъж с пистолет в България?" 
 
√ Кризата с коронавируса сви наетите в туризма с 35% в началото на лятото  
След като веднага след въвеждането на ограниченията заради коронавируса много хора, заети в хотели и ресторанти, 
останаха без работа или бяха пуснати в неплатен отпуск, към края на юни заради несъстоялия се летен сезон, се вижда 
спад в броя на заетите в туризма. 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/07/24/4095294_elena_ioncheva_ekspertiza_potvurdi_che_glasut_ot/
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По предварителни данни на Националния статистически институт наетите по трудов и служебен договор към края на юни 
намаляват с 23.5 хил., или с 1%, спрямо края на март като достигат 2.24 милиона. Спрямо края на първото тримесечие 
(което обхвана две седмици от извънредното положение - бел. авт.) най-голямо намаление на наетите има в 
икономическите дейности "Култура, спорт и развлечения" - с 4.5%, "Преработваща промишленост" - с 3.5%, и "Добивна 
промишленост" - с 2.9%. 
Най-голямо номинално увеличение на наетите пък им в сезонните дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 8.4%, 
и "Селско, горско и рибно стопанство" - с 5%. 
Сривът в туризма обаче заради ръста на заразените с коронавирус се вижда в данните на наетите в този сектор. В сравнение 
с края на юни 2019 г. наетите намаляват със 111.5 хил., или с 4.7%. Най-голямо намаление има в "Хотелиерство и 
ресторантьорство" - с 48.8 хил., "Преработваща промишленост" - с 31 хил., и "Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети" - с 12.8 хил., а най-голямо увеличение - в "Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения" - с 6 хил. 
В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - 
с 34.9%, "Операции с недвижими имоти" - със 7.4%, и "Култура, спорт и развлечения" - със 7.2%, а най-голямо увеличение 
е регистрирано в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 6.3%. 
Средната брутна месечна работна заплата за април 2020 г. е 1323 лв., за май - 1333 лв., и за юни - 1355 лева. 
През второто тримесечие средната заплата e 1337 лв. и нараства спрямо края на март с 1.5%. Най-голям ръст има при 
"Финансови и застрахователни дейности" - със 7.9%, и "Образование" - със 7%. Най-значително намаление на заплатите 
пък има в най-засегнатите от ограничителните мерки сектори - "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 12.2%, и "Култура, 
спорт и развлечения" - с 8.6%. 
Спрямо второто тримесечие на 2020 г. средната заплата в обществения сектор нараства с 6.9%, а в частния - с 5.8%. 
 
√ Може ли той да наследи Меркел? 
Може ли той да наследи Меркел? Олаф Шолц, "министърът с базуката", беше издигнат от ГСДП като кандидат за 
канцлерския пост. Вицеканцлер, прагматик, човек с опит и търпение. Но нещо все пак му липсва, пише Сабине Кинкарц 
за "Дойче веле". 
За Олаф Шолц в момента едва ли нещата биха могли да се развиват по-добре, за което много допринасят кризата от 
коронавирус и неговите лични качества. Като министър на финансите той отговаря за милиардите помощи и кредити в 
подкрепа на икономиката и гражданите по време сегашната пандемия. 
Министърът с базуката 
"Изваждаме базуката, за да сторим необходимото. Вадим от арсенала всички оръжия - и ще покажем, че сме по-силни от 
проблема, който се очертава в икономиката", заяви Шолц със смесица от трезва ефикасност и повишено самочувствие. 
Във вирусната криза Шолц действа като главен пожарникар, а хората му вярват - това показват високите стойности на 
одобрение в проучванията през последните седмици и дори месеци. В кризата прагматизмът се цени повече от харизмата, 
от което 62-годишният политик печели много в момента. 
Той е известен с това, че умее да отстоява твърдо и упорито позициите си. Например по въпроса за много оспорваната 
реформа на трудовия пазар - тъй наречената "Адженда 2010", засегнала тежко много хора в Германия. Тогава на Шолц му 
се наложи да защитава непопулярните мерки, включително в спор със съпартийци. 
"Аз бях лошият вестоносец", заяви по-късно той и уточни, че се е опитвал да спаси не себе си, а партията. Накрая този опит 
се провали, социалдемократите загубиха следващите парламентарни избори, а самият Шолц се сдоби с имиджа на скучен 
бюрократ. И дълго време не успяваше да се освободи от този имидж. 
Без шум, нагоре по стълбицата 
Първочанално социалдемократите не бяха особено очаровани от този затворен и делови прагматик, който винаги казва 
само толкова, колкото е небходимо. 
Шолц обаче не се обезкуражи. Без излишен шум, но много ефикасно, той се изкачваше нагоре по стълбицата и градеше 
собствената си политическа кариера: генерален секретар на ГСДП, вътрешен сенатор и кмет на Хамбург, федерален 
министър на труда, а днес вече министър на финансите и вицеканцлер. 
Обикновено го причисляват към консервативното крило в ГСДП, но като че ли той изобщо не се вписва в политическите 
категории "ляво" и "дясно". Като заместник-председател на младежката организация на партията си той заемаше 
радикално-социалистически и антикапиталистически позиции. Но между постъпването му в редиците на партията още като 
ученик през 1975 година и избирането му за депутат в Бундестага през 1998 Шолц научи много за това как функционират 
икономиката и частното предприемачество, включително и като адвокат по трудово право със собствена кантора в 
Хамбург. И това го формира като личност. 
Шолц не успя да оглави партията. Но успя в друго. 
Чак по-късно Олаф Шолц щеше да осъзнае и друго: че в политиката трябва да се показваш и в светлината на прожекторите, 
като демонстрираш позиции, които се харчат добре. И когато през 2019 г. тръгна да обикаля Германия като един от 
кандидатите за шефското място в партията, министър Шолц вече беше неузнаваем: изглеждаше по-емоционален, по-
отворен и най-вече по-дружелюбен. В същото време изобщо не криеше, че се смята за кандидата с най-високи шансове 
да спечели лидерското място. И все пак изненадващо загуби надпреварата срещу двойката кандидати в левия политически 
спектър Саския Ескен и Норберт Валтер-Борянс. 
Но партийният боец Шолц не се отчая и вместо това се концентрира изцяло върху работата си на министър, като остави 
партийните дела на други хора - напълно лоялно и без хапливи забележки към тяхната работа, макар да беше наясно, че 

https://www.dw.com/bg/%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB/a-54528698
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политически неопитнят дует начело на партията може да прави и грешки. Тази стратегия проработи и впоследствие осигури 
на Шолц успешната роля на кризисен мениджър в пандемията с коронавируса. 
Идеологически препъни-камък 
Остава да видим какво ще се случи в ГСДП. С решението си да избере Ескен и Валтер-Борянс начело на партията основното 
партийно ядро насочи ГСДП наляво. А с кандидат като Олаф Шолц такъв курс става невъзможен. 
Германските социалдемократи нееднократно са се препъвали в несъвместимостта между партията и нейните кандидати 
за канцлер. "Наясно сме, че това решение е неочаквано за някои. Но молим за доверието ви, за да продължим по този път, 
който сме решени да извървим заедно", заяви партийната лидерка Саския Ескен. 
 
Мениджър 
 
√ Бюджетът на излишък от 1,6 млрд. лв. към края на юли  
Бюджетното салдо на България е положително, като регистрирания излишък в него към края на месец юни е 1,61 млрд. 
лв. Това се казва в информация за касовото изпълнение на бюджета, разпространена от правителствената пресслужба. 
При данъчните и неданъчни приходи има спад от 1,2 млрд. лв. (6% на годишна база), но в същото време постъпленията от 
помощи – основно грантове от фондовете на ЕС – се увеличават с 419 млн. лв. (ръст от 36%). 
Въпреки тежките ограничителни мерки, които доведоха до спад в икономическата активност, особено през април и май, 
общата сума на събраните данъчни постъпления възлиза на над 17 млрд. лв., което представлява близо 50% от 
предварително планираните за годината. Преките данъци са 3,2 млрд. лв. или 48% от плана, приходите от ДДС – 5,2 млрд. 
лв. или 49%, акцизите 2,55 млрд. лв. или 48% от разчета. 
Разходите възлизат на 19,8 млрд. лв., което е 41% от годишния план. 
Фискалният резерв възлиза на близо 10 млрд. лв., от които 9,8 млрд. лв. са в  депозити във БНБ и банки. 
 
√ Средната заплата в IT сектора у нас гони 3300 лв.  
Средната брутна месечна заплата в IT сектора в България достигна 3270 лв., което е със 7% повече спрямо същия период 
на миналата година. 
Това е секторът с най-висока заплата в България, като след него се нарежда финансовият бранш със средна заплата от 2287 
лв. Разликата между първия и втория най-добре платен икономически сектор у нас е чувствителна и представлява цели 
43%. На трето място по високо заплащане е секторът на енергетиката с 2105 лв. брутна месечна заплата, показват данните 
на НСИ към края на полугодието. 
Средната брутна месечна работна заплата в България към края на полугодието е била 1355 лв., което е с 6% повече в 
сравнение със същия период миналата година, показват данни на НСИ. 
В държавната администрацията нарастването на заплатите за последната една година е с 7%, а в частния сектор – с 6%. 
Най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти" - с 15.6%, "Образование" - с 12.2%, 
и "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - с 9%. 
Най-ниски за заплатите в хотелиерството (647 лв.) и селското стопанство (973 лв.) - "Селско, горско и рибно стопанство" - 
973 лева.   
 
√ Електроцентрали на водород заложени в енергийната ни стратегия до 2030 г.  
Изграждане на електроцентрали за водород от типа (Power to X), както и на нови 2 000 MW ядрени мощности са включени 
в енергийната стратегия на България до 2030 г. Приоритетът е записан в проекта на детайлизирана стратегия по Приоритет 
4 "Кръгова и нисковъглеродна икономика" на Националната програма за развитие "България 2030", който е публикуван в 
Портала за обществени консултации. „Новата мощност заедно с експлоатацията на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД, 
ще допринесе за енергийната сигурност на страната и региона“, се казва в документа, предаде БТА. 
Основната цел на приоритета ще е повишаването на ресурсната - и в частност енергийната - производителност, при 
следване на принципите на кръговата икономика и стимулиране внедряването на нисковъглеродни, ресурсно ефективни 
и безотпадни технологии. 
За реализиране целите за повишаване на междусистемната свързаност и развитие на конкурентен електроенергиен пазар, 
и интегрирането му към общия европейски енергиен пазар, стратегията предвижда да бъде изграден нов въздушен 
междусистемен електропровод между България и Гърция; междусистемна електрическа линия между България и 
Румъния, включваща изграждане на нов електропровод 400 kV между п/ст "Добруджа" и п/ст "Бургас"; изграждането на 
нов двоен междусистемен електропровод 400 kV между България и Сърбия; хидро-помпено акумулиращ проект в 
България - Яденица. 
Мнения по проекта се събират до 25 август тази година. 
В проекта е записано още, че ще се анализира необходимостта от въвеждането в експлоатация на заместващи мощности 
на природен газ, възможностите за това и необходимите мерки за стимулиране на такива инвестиции. 
Ще се отчетат обстоятелствата и перспективите за работа на топлоелектрическите централи, използващи въглища. 
Въвеждането в експлоатация на заместващи мощности на природен газ може да се окаже от изключително значение не 
само за покриване на максималните товари в системата, а и за осигуряване на базовото потребление. Въвеждането в 
експлоатация на мощности за производството на електрическа енергия от природен газ, използващи газови турбини с 
висока маневреност, осигурява допълнителни възможности за балансиране на електроенергийната система. 
Предвижда се да бъдат въведени мерки, свързани с развитието на енергийната инфраструктура, подкрепа за 
интегрирането в електроенергийните мрежи на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, както 
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и от по-широкото използване на интелигентни системи за съхранение на енергия. Ще бъдат осъществени мерки за 
подобряване на устойчивостта на регионалните и националните енергийни системи и за повишаването на мрежовата 
информационна сигурност на енергийната система на страната, е записано още в проекта. Реализирането на такива мерки 
ще доведе до по-пълното използване на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, благодарение 
на нейното по-лесно интегриране в електроенергийната система. За постигането на целта от най-малко 15% 
междусистемна електроенергийна свързаност ще бъдат реализирани проекти от общ интерес и допълнителни 
инициативи. 
 
√ Промишленото производство в ЕС се възстановява с ръст от 9%, в България – с 5,8%  
Промишленото производство в ЕС и Еврозоната през юни, когато в някои страни членки на ЕС вече имаше разхлабване на 
ограничителните мерки срещу коронавируса, бележи растеж с 9,1% на месечна основа, съобщава днес европейската 
статистическа служба Евростат на сайта си. 
През май показателят се увеличаваше с 12,3% в Еврозоната и 11,6% в ЕС в сравнение с активността от април. 
На годишна база обаче промишленото производство в ЕС е намаляло с 11,6%, а в еврозоната - с 12,3% процента през юни, 
показват още данните. 
В България промишленото производство бележи растеж с 5,8% през юни спрямо предходния месец. На годишна база то 
през юни се понижава със 7,8%, а през май - с 16,1%. 
Най-голямо възстановяване на производството на месечна база е регистрирано в Словакия (21,7%), Унгария (17,1%) и 
Румъния (16,3%), а спад отчитат Белгия (-1,4%) и Финландия (-0,8%). 
При сравнение с показателя спрямо юни миналата година най-голям спад на промишленото производство има в 
Португалия (-14,8%), Германия и Испания (по -14,1%) и Италия (-13,7%), а увеличение е отчетено единствено в Ирландия 
(4,5%). 
Най-бързо е възстановяването в сектора на дълготрайните потребителски стоки, където производството нараства с 20% на 
месечна база. 
 
√ Великобритания е в рецесия: Икономиката се сви с рекордните 20,4%  
Британската икономика се е свила с 20,4% през второто тримесечие на 2020 г. спрямо предходното, след като 
ограничителните мерки срещу разпространението на коронавируса доведоха до безпрецедентно блокиране на 
икономическата активност. Това сочат предварителните данни на Службата за национална статистика на Великобритнаия 
(ONS), цитирани от Си Ен Би си. 
Това най-големият спад, отчетен от водеща европейска икономика. 
Брутният вътрешен продукт на Обединеното кралство е нараснал с 8,7% през юни, след като мерките срещу коронавируса 
в страната бяха разхлабени. Този резултат обаче идва след минималното възстановяване от 1,8% през май, последвало 
срива от 20,4% през април. 
Понижението от 20,4% в периода април-юни е най-големият тримесечен спад, откакто в страната започва да се води такава 
статистика през 1955 г. Той идва след срив от 2,2% през първото тримесечие, което означава, че Великобритания 
официално е в рецесия за първи път от 2009 г. насам. 
Секторите на услугите, строителство и производство също са отчели рекордни понижения, сочат данните на ONS. При 
услугите се наблюдава свиване с 19,9%, при строителството с 35% а при производството – с 16,9%. 
 „Икономиката започна да се възстановява през юни с отварянето на магазините и подновяването на работата на 
фабриките. Въпреки това брутният вътрешен продукт през юни остава на една шеста под нивото си от февруари, преди 
пандемията да засегне страната“, коментира Джонатан Атоу от статистическата служба. 
 
√ Путин поиска по-тясна интеграция с Беларус  
Руският президент Владимир Путин изрази желанието си да бъдат задействани замразените планове за по-голяма 
интеграция с Беларус след провелите се в неделя избори за нов държавен глава, предаде „Ройтерс“. 
Той отправи предложението си на фона на отхвърлянето на официалните резултати от страна на опозицията и отбеляза, 
че трябва да започнат преговори за мирен преход на властта. Путин настоява за по-тесни връзки между двете държави – 
нещо, което досега президентът Александър Лукашенко отхвърляше, обвинявайки Русия, че иска да погълне страната му. 
Освен това миналата седмица той заяви, че отношенията им са лишили Беларус от 700 млн. долара, след като не успели 
да постигна съгласие за доставка на петрол по-рано тази година. 
Беларус е ключова транзитна страна за руския нефт на Запад, а Москва отдавна го разглежда като полезна буферна зона 
между себе си и НАТО. 
„Надявам се, че вашата държавна дейност ще улесни взаимноизгодни руско-белоруски отношения във всички сфери, ще 
задълбочи сътрудничеството в рамките на Съюзната държава и ще изгради интеграционни процеси“, пише Путин в 
поздравителната си телеграма след преизбирането на Лукашенко за шести пореден мандат. 
От неделя насам хиляди недоволни са на протести в беларуската столица Минск, стигна се и до сблъсъци с полицията, а 
до момента най-малко 5 хил. души са били арестувани, сред тях и бе и опонентката на Лукашенко, Светлана Тихановская, 
която замина за Литва заедно с мениджъра на кампанията си, Мария Мороз, часове след обявяването на резултатите от 
вота. 
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√ ОПЕК понижи прогнозата си за потреблението на петрол до края на годината  
Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) понижи прогнозата си за потреблението на петрол в света през 
2020 г. с около 100 000 барела дневно заради забавянето на икономическата активност в редица държави, предаде ТАСС. 
Картелът вече очаква световното търсене да се свие с 9,06 млн. барела дневно до 90,63 млн. барела дневно. 
За 2021 г. се прогнозира растеж на световното търсене на черно злато със 7 млн. барела дневно до 97,6 млн. барела дневно 
на фона на надеждите за овладяване на коронавируса и възстановяване на световната икономика. 
През второто полугодие на текущата година динамиката на цените ще остане под натиска на опасенията от втора вълна на 
коронавируса и растежа на петролните запаси, посочват анализаторите на ОПЕК. 
Очаква се до края на годината петролните запаси в света да останат на високо ниво заради слабото търсене на горива за 
автомобилния и въздушния транспорт. 
Същевременно цените на газолина, мазута и нафтата ще продължат да бъдат подкрепяни от сектори, които са засегнати 
от пандемията в по-малка степен като нефтохимическата промишленост и осигуряването на отопление, предаде БТА. 
Търговските запаси от суров петрол на развитите страни от Организацията за икономическо сътрудичество и развитие 
(ОИСР) през юни са нараснали с близо 24 млн. барела до 3,24 млрд. барела, отчита ОПЕК. 
Показателят е с 301 млн. барела по-висок спрямо същия месец на миналата година и с 291 млн. барела над средното ниво 
за пет години. 
Предварителни данни за юли сочат, че петролните запаси в САЩ са намалели с 9 млн. барела до 1,45 млн. барела. Това е 
със 143 млн. барела по-високо спрямо юли миналата година и със 161 млн. барела над средното петгодишно равнище. 
ОПЕК отчита също така, че през юли страните членки на картела са изпълнили на 97 процента ангажимента си за свиване 
на петролния добив. Общото производство на организацията е нараснало с 0,98 млн. барела дневно до 23,17 млн.барела 
дневно най-вече заради Саудитска Арабия, която доброволно е увеличила свиването на производството си. Допълнително 
добива си са намалили също така Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Кувейт. Заедно трите страни са свили 
предлагането си с 1,1 млн. барела дневно. 
 
√ Оптимизъм на европейските борси на фона на мегасделка в телекомуникационния сектор  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха предимно повишения в ранната търговия в сряда на 
фона на новината, че американският кабелен оператор Liberty възнамерява да придобие швейцарския Sunrise 
Communications. Оптимизма на пазарите не успя да бъде помрачен дори от рекордното свиване на британската икономика 
през второто тримесечие, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 напредна с 0,8 пункта, или 0,22%, до 371,56 пункта. Немският индекс DAX се понижи 
с 24,51 пункта, или 0,19%, до 12 922,38 пункта. Френският CAC 40 отчете ръст от 11,94 пункта, или 0,24%, до 5 039,93 пункта.  
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се повиши с 45,07 пункта, или 0,73%, до 6 199,41 пункта, след като 
инвеститорите се фокусираха върху данните, че британската икономика се е брутният вътрешен продукт на Обединеното 
кралство е нараснал с 8,7% през юни, пренебрегвайки свиването на икономиката с 20,4% през второто тримесечие и 
влизането на страната в техническа рецесия за първи път от 2009 г. насам. 
„Всички очакваха Великобритания да навлезе в рецесия. Фактът, че резултатът от месец май бе коригиран нагоре (ръст от 
1,8%) и че ръстът на БВП през юни е бил по-добър от очакваното окуражиха пазарите“, коментира Ръс Молд, 
инвестиционен директор в AJ Bell. „Пазарите се интересуват повече от темпото на възстановяване“, добави той. 
Акциите на Sunrise Communications скочиха с цели 26,10% до рекорден връх, след като Liberty Global представи оферта от 
6,8 млрд. швейцарски франка (7,4 млрд. долара) за придобиването на втората най-голяма компания телекомуникационния 
пазар в Швейцария. Акциите на германският инвеститор Freenet, който държи най-голям дял в Sunrise поскъпнаха с 13,42% 
на фона на новината. 
Тази седмица световните пазари вървят във възходяща траектория на фона на по-добрите от очакваното икономически 
данни от Китай и Европа и сигналите за напредък по разработването на ваксина за COVID-19. 
Акциите на компанията за доставка на храна Just Eat Takeaway.com поскъпнаха с 2,53%, след като тя отчете по-висока 
печалба и приходи от очакваното. Компанията обяви печалба преди данък от 177 млн. евро за първите шест месеца на 
годината спрямо 76 млн. евро за предходната година. Приходите за същия период са нараснали с 44% до 1,03 млрд. евро. 
Загуби в САЩ 
Водещите борсови индекси на Уолстрийт се оцветиха в червено, след като акциите на големите технологични компании 
поевтиняха, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 104,53 пункта, или 0,38%, до 27 686,91 пункта, след като по-рано напредна 
с 300 пункта.  Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 отчете спад от 26,78 пункта, или 0,8%, до 3 333,69 пункта, 
слагайки край на поредицата от 6 поредни сесии на ръст. Преди разпродажбите широкият измерител бе близо до 
рекордния си връх. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 185,53 пункта от стойността си, или 1,69%, 
достигайки ниво от 10 782,82 пункта. 
Акциите на Facebook, Amazon и Microsoft поевтиняха съответно с 2,61%, 2,14% и 2,34%. Цените на книжата на Apple и Netflix 
падна с 2,97% и 3,40%. Акциите на Alphabet поевтиняха с 1,09%. Тези резултати засенчиха поскъпването на книжата на 
компаниите, зависими от отварянето на икономиката.Акциите на Gap скочиха с 2,60%, докато тези на Norwegian Cruise 
поскъпнаха с 3,37%.   
S&P 500 и Dow записаха ръст в по-ранните часове на търговията на фона на информацията, че Русия е регистрирала първата 
в света ваксина срещу COVID-19. Макар че новината, съобщена от президента Владимир Путин, бе посрещната със 
скептицизъм, тя даде надежди на инвеститорите за ускорение надпреварата за ваксини. 
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Представител на Johnson & Johnson заяви пред Ройтерс, че компанията може да произведе 1 млрд. дози от своя кандидат 
за ваксина, ако тя премине успешно всички тестове. 
„Пазарите очакват по-добри дни занапред. Макар че не е ясно кога точно, пазарът изразява увереност, че в крайна сметка 
на пандемията ще бъде сложен край с ваксина, или няколко, и с помощта на по-добри лекарства“, коментира Джеф 
Бушбайндър от LPL Financial. 
През уикенда Goldman Sachs повиши перспективите си пред американската икономик и прогнозира, че поне една ваксина 
ще бъде одобрена до края на годината. От банката очакват повсеместна дистрибуция на ваксината до второто тримесечие 
на следващата година. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на борсите в азиатско-тихоокеанския регион регистрираха смесени резултати в сряда, пише Маркетоуч. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 напредна с 93,72 пункта, или 0,41%, до 22 843,96 пункта. Акциите 
на технологичния конгломерат Softbank поевтиняха с 2,66%, въпреки отчетеният ръст на печалбата от 12% на годишна 
основа за периода април-юни. Нетната пчеалба на компанията достигна 1,26 трлн. йени за второто тримесечие, като през 
предходното бе отчетена загуба от 1,44 трлн. йени. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 21,02 пункта, или 0,63%, до 3 319,27, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite се понижи с 28,34 пункта, или 1,26%, до 2 215,11 пункта. Хонконгският индекс Hang 
Seng добави 353,34 пункта към стойността си, или 1,42%, достигайки нивото от 25 244,02 пункта.   
Южнокорейският показател Kospi записа ръст от 13,68 пункта, или 0,57%, до 2 432,35 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 се понижи с 6,7 пункта, или 0,11%, до 6 132 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Бенчмаркът SOFIX отчете спад от 
1,11 пункта, или 0,25%, до 434,51 пункта. BGBX40 се понижи с 0,09 пункта, или 0,09%, до 95,52 пункта. BGTR30 изтри 0,23 
пункта от стойността си, или 0,05%, достигайки ниво от 465,60 пункта. BGREIT остана без промяна при 131,26 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Депутатите се събират на извънредно заседание - на живо от Народното събрание; 
- Какво е състоянието на здравната система и ще издържи ли натиска на пандемията - гост проф. Николай 

Габровски; 
- Новите случаи на COVID-19 - на живо от Добрич и Пазарджик; 
- Ескалация на протестите в световен мащаб - коментар на Милен Керемедчиев; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Извънредно заседание на парламента в очакване на премиера Борисов и протести пред сградата на Народното 

събрание. На живо с всички гледни точки; 
- За общественото недоволство, управляващата коалиция и готовността на опозицията да поеме държавата 

говорят Александър Ненков от ГЕРБ, Георги Свиленски от БСП и анализаторите Кольо Колев и Димитър Ганев; 
- COVID-19 в България: Последна информация за развитието на пандемията у нас от доц. Ангел Кунчев; 
- Измама за хиляди левове: Как фирма-фантом взема пари за скъпо оборудване, но никой не го получава; 
- Защо шампионът по тенис Алекс Лазаров отказа предложения от „Харвард" и „Йейл" и избра спортната кариера 

за страната ни?; 
- Хижар нападна туристка и кучето й, твърди тя. Какво се случи край заслон „Тевно езеро" в Пирин и прецедент ли 

е това?; 
- Преместена пешеходна пътека създава риск за преминаващите пешеходци. Защо хората продължават да 

пресичат пътното платно на старото място? 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Ремонт вкъщи до 2000 лв. намалява данъка върху дохода, но само срещу бележка от майстора; 
в. Труд - 610 лв. помощ за дете на месец; 
в. Телеграф - 7 пъти по-малко гастарбайтери на Калотина; 
в. Монитор - 35 хиляди родители с помощ да останат вкъщи; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - В края на август пускат първите 8 станции от третата линия на метрото; 
в. 24 часа - Борисов разпредели милиарда от ЕС срещу кризата: за фирми и за безработни по 391 млн. лева, 39 млн. за 
бедни; 
в. Труд - Заплатите надминаха предкризисното ниво; 
в. Труд - Гимназиален учител само с тапия по иновации; 
в. Телеграф - 85 млн. лв. за семейства, ако забавачки и школа не работят; 
в. Телеграф - COVID-19 подпали спешната помощ в Пазарджик; 
в. Монитор - Олигархът Прокопиев се заканил, че взима властта до седмици; 
в. Монитор - По 400 обаждания на ден на телефона за коронавируса; 
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Водещи интервюта 
в. 24 часа - Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ: Аз - премиер, това е твърде дълъг пас за мен; 
в. Труд - Проф. д-р Андрей Захариев, декан на факултет "Финанси" на СА "Д. А. Ценов", пред "труд": Рекордната цена на 
златото вдига активите на БНБ; 
в. Телеграф - Ивана Радомирова, изпълнителен директор на Съюза на пивоварите в България: Бирата в пластмасови 
бутилки измести кенчетата; 
в. Монитор - Кремена Калчева, главен директор на ГД "Услуги по заетостта" в Агенцията по заетостта: 36 600 души 
започнаха работа през юни, това е рекорд; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Прекалено затегнахме колана в кризата; 
в. Труд - Корупцията у нас - не проблем, а решение; 
в. Телеграф - Мама готви най-добре; 
в. Монитор - Разминаването на старостта и мъдростта. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 13 август 
София 

- От 09.00 ч. ще се проведе извънредно заседание на Народното събрание. 
- От 09.30 ч. Пленумът на Висшия съден съвет ще проведе заседание в заседателната зала в сградата на ВСС на ул. 

ул. „Eкзарх Йосиф“ № 12. 
- От 10.00 ч. в двора на 9-та ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин” на бул. „Патриарх Евтимий” № 35 ще се проведе 

официална церемония „Първа копка” по обновяването на езиковата гимназия. 
- От 15.00 до 18.30 ч. в Централното фоайе на Регионален исторически музей –София ще бъде представена 

първата част от изложбата „История помежду“. 
***  
Благоевград 

- От 11.00 ч. в зала № 5 на Летния театър ще се състои пресконференция, във връзка с предстоящи събития в 
културното заведение. 

***  
Бургас 

- От 20.30 ч. на сцената на Летния театър в Бургас ще бъде чествана 70-ата годишнина на проф. Хикмет Мехмедов. 
***  
Велико Търново 

- От 11.00 ч. в Областния информационен център във Велико Търново ще се проведе пресконференция за 
приключване на дейностите по проект "Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Горна 
Оряховица". Проектът се финансира по ОП "Региони в растеж" 2014-2020. 

***  
Кюстендил/хижа „Рилски езера“ 

- От 11.00 часа в района на хижа „Рилски езера“ министърът на околната среда и водите Емил Димитров и 
директорът на Дирекция „Национален парк Рила“ Красимир Андонов ще участват в церемония „Първа копка“ за 
изграждане на Контролно-информационен пункт „Седемте Рилски езера“. 

***  
Разград 

- От 14.00 ч. в зала 102 в Общинска администрация - Разград на бул. „Бели Лом“ № 37 А ще се състои начална 
пресконференция по проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда 
общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“. 

***  
Сопот 

- От 17.30 ч. на площад „Иван Вазов“ община Сопот ще проведе публично обществено обсъждане на промени в 
Наредбата за управление на общинските имоти. 

 

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

