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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
НОВА ТВ 
 
√ Велев: Важно е финансовата подкрепа от държавата да стигне навреме до бизнеса 
Според Васил Велев и Огнян Атанасов именнно това е подсилило протестите в страната 
Правителството е закъсняло със социално-икономическите мерки във връзка с кризата с COVID-19. Това заявиха в студиото 
на „Здравей, България" представители на бизнеса и синдикатите. Според Васил Велев и Огнян Атанасов именнно това е 
подсилило протестите в страната. 
„Няма да има пари за всички от държавната помощ, но въпросът е средствата да бъдат разпределени справедливо и да 
получат по-сериозна подкрепа тези, които са пострадали повече и имат по-добра перспектива за развитие”, заяви 
председателят на АИКБ и член на АОБР Васил Велев.  
Примпомняме, че вчера от икономическото министерство обещаха още помощ за малкия и среден бизнес за 
възстановяване от кризата с COVID-19. Става дума за обща сума от 562 милиона лева. Предстои да се уточнят изискванията 
към кандидатите, а парите ще дойдат по две основни направления. 
„Важно е и парите да бъдат получени навреме, защото до момента от всички обявени милиони и милиарди бизнесът е 
получил 51 млн. от мярката от 3 000 до 10 000 лв. за микро и малки предприятия. От 200 млн. – 51 са стигнали до бизнеса 
до момента. Това е изключително малко на фона на обявените милиарди за подкрепа”, каза още председателят на АИКБ. 
По думите му до това положение се е стигнало след взимането на някои грешни решения в миналото. 
„Има закъснение както на икономическите, така и на социалните мерки. Именно това изкара и хората на улицата”, смята 
националният секретар на КНСБ Огнян Атанасов. 
„Доволни сме от бързата реакция на министъра, който веднага след отпускане на средства ни покани на среща, за да 
обсъдим как да бъдат разпределени”, допълни той. 
Според него, ако се е действало така и преди време, усещането у хората е щяло да бъде друго.  
Васил Велев е категоричен, че процедурата за кандидатстване за финансова помощ трябва да бъде максимално облекчена. 
„Важно е подкрепата да стигне навреме до тези, които имат нужда от нея”, каза още председателят на АИКБ. 
„Стремежът ни е помощта да достигне до максимален брой пострадали компании. Затова предлагаме и още един 
критерии като таван на помощта, а именно - половината от спада, който са реализирали спрямо миналата година, защото 
иначе може някой с помощта да излезе на печалба, а друг да не получи необходимото", посочи той. 
По думите му при всички случаи настоящата криза ще бъде по-тежка от тази през 2008 г., но загубата на работни места ще 
е по-малка поради взетите икономически мерки. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
Дарик 
 
√ Бизнес и синдикати: Мерките срещу коронакризата закъсняха 
Бизнесът и синдикатите смятат, че правителството е закъсняло със социално-икономическите мерки, след като вчера от 
икономическото министерство обещаха още помощ за малките и средни фирми за възстановяване от кризата с COVID-19 
със обща сума от 562 милиона лева.  
"Няма да има за всички от държавната помощ, но е важно да бъдат разпределени за пострадалите в бизнеса", каза 
председателят на АИКБ  Васил Велев и и член на АОБР в ефира на NOVA. 
Васил Велев бе категоричен, че процедурата за кандидатстване за финансова помощ трябва да бъде максимално 
облекчена. „Важно е подкрепата да стигне навреме до тези, които имат нужда от нея”, каза още председателят на АИКБ . 
"Нашият стремеж е помощта да достигне помощта до максимален брой пострадали компании. Предлагаме като критерии 
да се прилага тавана на половината от спада спрямо миналата година. Трябва да има ликвидна подкрепа, както и средства 
за защита. Парите за защита няма да са в повече, защото те ще ни пазят и от грип и от други вируси", каза още Велев.  
"Финансовата криза ще е по-тежка, но поради взетите мерки - загубата на работни места ще е по-малка", смята още той. 
Според националния секретар на КНСБ Огнян Атанасов има закъснение в мерките - както в икономическите, така и в 
социалните. "Това и изкара хората на улицата. Ще предложим писмено нашите становища, за да може Министерство на 
финансите да реагира. Важни са мерките, които са предложени. Става дума за мерките, свързани с ковид и предпазването 
на хората в предприятията. Те трябва да бъдат раздадени и работниците да са сигурни, че ще ги получат", заяви още 
Атанасов. 
 
 

https://nova.bg/news/view/2020/08/14/296444/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%82-%D1%87%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2020/08/14/296444/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%8A%D0%B2-%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0/
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Novini.bg 
 
√ Васил Велев за помощта от държавата за бизнеса: Няма да има за всички!  
Няма да има за всички от държавната помощ, но е важно да бъдат разпределени за пострадалите в бизнеса. Другият важен 
аспект е засегнатите да ги получат навреме. Това заяви в ефира на Нова телевизия Васил Велев, председател на АИКБ и 
член на АОБР по повод парите от държавата в подкрепа на бизнеса в ковидкризата. 
По думите му до това положение се е стигнало след взимането на някои грешни решения в миналото. "Нашият стремеж е 
да достигне помощта до максимален брой пострадали компании. Предлагаме като критерии да се прилага тавана 
половината от спада спрямо миналата година. Трябва да има ликвидна подкрепа, както и средства за защита. Парите за 
защита няма да са в повече, защото те ще ни пазят и от грип и от други вируси", каза още Велев. 
Той бе категоричен, че трябва да се направи една поправка в Закона за управление на европейските средства. 
"Имаме неочаквано бързо възстановяване на индустрията през юни. Ако тази тенденция се запази, то в индустрията ще се 
възвърнат някои от освободените работници", каза още Велев. 
"Финансовата криза ще е по-тежка, но поради взетите мерки - загубата на работни места ще е по-малка", смята още Васил 
Велев. 
Според националния секретар на КНСБ Огнян Атанасов има закъснение в мерките - както в икономическите, така и в 
социалните. Това изкара хората на улицата. Ще предложим писмено нашите становища, за да може Министерство на 
финансите да реагира. Важни са мерките, които са предложени. Става дума за мерките, свързани с ковид и предпазването 
на хората в предприятията. Те трябва да бъдат раздадени и работниците да са сигурни, че ще ги получат", заяви още 
Атанасов. 
 
Информационна агенция „БЛИЦ“ 
 
√ Васил Велев за помощта от държавата за бизнеса: Няма да има за всички! 
Няма да има за всички от държавната помощ, но е важно да бъдат разпределени за пострадалите в бизнеса. Другият важен 
аспект е засегнатите да ги получат навреме.Това заяви в ефира на Нова телевизия Васил Велев, председател на АИКБ и 
член на АОБР по повод парите от държавата в подкрепа на бизнеса в ковидкризата.  
По думите му до това положение се е стигнало след взимането на някои грешни решения в миналото.  
"Нашият стремеж е да достигне помощта до максимален брой пострадали компании. Предлагаме като критерии да се 
прилага тавана половината от спада спрямо миналата година. Трябва да има ликвидна подкрепа, както и средства за 
защита. Парите за защита няма да са в повече, защото те ще ни пазят и от грип и от други вируси", каза още Велев.  
Той бе категоричен, че трябва да се направи една поправка в Закона за управление на европейските средства. "Имаме 
неочаквано бързо възстановяване на индустрията през юни. Ако тази тенденция се запази, то в индустрията ще се 
възвърнат някои от освободените работници", каза още Велев.  
"Финансовата криза ще е по-тежка, но поради взетите мерки - загубата на работни места ще е по-малка", смята още Васил 
Велев.  
Според националния секретар на КНСБ Огнян Атанасов има закъснение в мерките - както в икономическите, така и в 
социалните. Това изкара хората на улицата. Ще предложим писмено нашите становища, за да може Министерство на 
финансите да реагира. Важни са мерките, които са предложени. Става дума за мерките, свързани с ковид и предпазването 
на хората в предприятията. Те трябва да бъдат раздадени и работниците да са сигурни, че ще ги получат", заяви още 
Атанасов. 
"Правителството е закъсняло със социално-икономическите мерки във връзка с кризата с COVID-19". Това заявиха в 
студиото на NOVA представители на бизнеса и синдикатите. Според Васил Велев и Огнян Атанасов именно това е 
подсилило протестите в страната. 
"Няма да има пари за всички от държавната помощ, но въпросът е средствата да бъдат разпределени справедливо и да 
получат по-сериозна подкрепа тези, които са пострадали повече и имат по-добра перспектива за развитие", заяви 
председателят на АИКБ и член на АОБР Васил Велев.  
 
Канал 3 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Бизнесът е получил 51 млн. от мярката от 3 000 до 10 000 лв. за микро и малки предприятия 
Той е категоричен, че процедурата за кандидатстване за финансова помощ трябва да бъде максимално облекчена 
Припомняме, че вчера от икономическото министерство обещаха още помощ за малкия и среден бизнес за възстановяване 
от кризата с COVID-19. Става дума за обща сума от 562 милиона лева. Предстои да се уточнят изискванията към 
кандидатите, а парите ще дойдат по две основни направления. 
 "Важно е и парите да бъдат получени навреме, защото до момента от всички обявени милиони и милиарди бизнесът е 
получил 51 млн. от мярката от 3 000 до 10 000 лв. за микро и малки предприятия. От 200 млн. – 51 са стигнали до бизнеса 
до момента. Това е изключително малко на фона на обявените милиарди за подкрепа", каза още председателят на АИКБ. 
 По думите му до това положение се е стигнало след взимането на някои грешни решения в миналото. 
 "Има закъснение както на икономическите, така и на социалните мерки. Именно това изкара и хората на улицата", смята 
националният секретар на КНСБ Огнян Атанасов.  
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"Доволни сме от бързата реакция на министъра, който веднага след отпускане на средства ни покани на среща, за да 
обсъдим как да бъдат разпределени", допълни той.  
Според него, ако се е действало така и преди време, усещането у хората е щяло да бъде друго.   
Васил Велев е категоричен, че процедурата за кандидатстване за финансова помощ трябва да бъде максимално облекчена. 
"Важно е подкрепата да стигне навреме до тези, които имат нужда от нея", каза още председателят на АИКБ. 
 "Стремежът ни е помощта да достигне до максимален брой пострадали компании. Затова предлагаме и още един 
критерии като таван на помощта, а именно - половината от спада, който са реализирали спрямо миналата година, защото 
иначе може някой с помощта да излезе на печалба, а друг да не получи необходимото", посочи той.  
По думите му при всички случаи настоящата криза ще бъде по-тежка от тази през 2008 г., но загубата на работни места ще 
е по-малка поради взетите икономически мерки. 
 
Cross.bg 
 
√ Експерти: Ако се случи второ затваряне на икономиките, ще е пагубно  
На фона на прогнозите за тежка икономическа есен и зима - държавата анонсира нови икономически мерки за подкрепа 
на бизнеса, ден след като премиерът Борисов обяви след заседание на МС, че ще потекат и солидни финанси към сферата 
на образованието, здравеопазването и социалните грижи. Оправдана ли е тази проактивност и има ли държавата 
реален план за овладяване на кризата?  
"Най-вероятно трябва актуализация на бюджета, защото имаме промяна в няколко данъчни ставки. Това променя 
приходната част на бюджета. Очаква се промяната да се случи вероятно в третото или четвъртото тримесечие", каза за 
"България сутрин" изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов. 
"България разполага до момента с 22 млрд. приходи по консолидираната фискална програма. Не виждам защо да се прави 
консолидация, има гласувана и възможност за държавен заем от 10 млрд. лева. Може да се окаже, че ако сега се направи 
промяна, тя няма да е актуална през третото тримесечие", коментира в ефира на Bulgaria ON AIR финансовият 
журналист Петър Илиев. 
По думите му половината от мерките покрай коронавируса трябвало да бъдат предприети още миналата година. "Всички 
мерки, с изключение на "60/40", са недостъпни за огромната част от бизнеса заради огромната документация", 
отбеляза Илиев. 
Иванов заяви, че се очаква 20% спад на българската икономика за второто тримесечие, което ще се компенсира донякъде 
с ръст през третото и четвъртото тримесечие, а туризмът ще реализира 10-20% от това, което е било през миналата година. 
"Индустрията се съвзема, но бавно, очаква се една трудна есен - ръст на безработицата. Зимата също ще е тежка, много е 
важно как ще се развие здравната ситуация", заключи изпълнителният директор на АИКБ. 
Двамата се обединиха около тезата, че второ затваряне на икономиките би било пагубно. От своя страна Добрин 
Иванов подчерта, че малка част от анонсираните 5 млрд. не са били реализирани. "Мярката за малките предприятия не 
беше обмислена добре, а администрацията не беше подготвена. Не се въведе опростеното усвояване на средствата", смята 
изпълнителният директор на АИКБ. 
Според финансовия журналист Петър Илиев не могат да се копират мерки от Германия в България, тъй като 
германската икономика е базирана на износ."Защо не се ползват активно средствата, заложени в бюджета, за капиталови 
разходи?", попита той. 
"Договарянето с търговските банки се забави. Мерките, които бяха предложени вчера от министъра на икономиката, бяха 
обсъдени", добави Добрин Иванов. 
Петър Илиев прогнозира, че половината от отложените кредити ще се превърнат в "лоши", тъй като липсва рефинансиране. 
"Българската икономика е базирана на вътрешното потребление, а то не е пострадало сериозно. Антикризисните мерки 
затова и са насочени към стимулиране на вътрешното потребление", посочи той. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Експерти: Ако се случи второ затваряне на икономиките, ще е пагубно 
Коментар на изпълнителния директор на АИКБ Добрин Иванов и финансовия журналист Петър Илиев  
На фона на прогнозите за тежка икономическа есен и зима - държавата анонсира нови икономически мерки за подкрепа 
на бизнеса, ден след като премиерът Борисов обяви след заседание на МС, че ще потекат и солидни финанси към сферата 
на образованието, здравеопазването и социалните грижи. Оправдана ли е тази проактивност и има ли държавата реален 
план за овладяване на кризата?  
"Най-вероятно трябва актуализация на бюджета, защото имаме промяна в няколко данъчни ставки. Това променя 
приходната част на бюджета. Очаква се промяната да се случи вероятно в третото или четвъртото тримесечие", каза за 
"България сутрин" изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов. 
"България разполага до момента с 22 млрд. приходи по консолидираната фискална програма. Не виждам защо да се прави 
консолидация, има гласувана и възможност за държавен заем от 10 млрд. лева. Може да се окаже, че ако сега се направи 
промяна, тя няма да е актуална през третото тримесечие", коментира в ефира на Bulgaria ON AIR финансовият журналист 
Петър Илиев. 
По думите му половината от мерките покрай коронавируса трябвало да бъдат предприети още миналата година. "Всички 
мерки, с изключение на "60/40", са недостъпни за огромната част от бизнеса заради огромната документация", отбеляза 
Илиев. 
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Иванов заяви, че се очаква 20% спад на българската икономика за второто тримесечие, което ще се компенсира донякъде 
с ръст през третото и четвъртото тримесечие, а туризмът ще реализира 10-20% от това, което е било през миналата година. 
"Индустрията се съвзема, но бавно, очаква се една трудна есен - ръст на безработицата. Зимата също ще е тежка, много е 
важно как ще се развие здравната ситуация", заключи изпълнителният директор на АИКБ. 
Двамата се обединиха около тезата, че второ затваряне на икономиките би било пагубно. От своя страна Добрин Иванов 
подчерта, че малка част от анонсираните 5 млрд. не са били реализирани. "Мярката за малките предприятия не беше 
обмислена добре, а администрацията не беше подготвена. Не се въведе опростеното усвояване на средствата", смята 
изпълнителният директор на АИКБ. 
Според финансовия журналист Петър Илиев не могат да се копират мерки от Германия в България, тъй като германската 
икономика е базирана на износ."Защо не се ползват активно средствата, заложени в бюджета, за капиталови разходи?", 
попита той. 
"Договарянето с търговските банки се забави. Мерките, които бяха предложени вчера от министъра на икономиката, бяха 
обсъдени", добави Добрин Иванов. 
Петър Илиев прогнозира, че половината от отложените кредити ще се превърнат в "лоши", тъй като липсва рефинансиране. 
"Българската икономика е базирана на вътрешното потребление, а то не е пострадало сериозно. Антикризисните мерки 
затова и са насочени към стимулиране на вътрешното потребление", посочи той. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
Икономически живот  
 
√ Под 7 % свиване на икономиката ни за годината прогнозира новият министър  
Министърът на икономиката Лъчезар Борисов прогнозира, че спадът, породен от тежкия удар по време на извънредното 
положение, ще бъде наваксан и прогнозата е икономиката да се свие с по-малко от 7% за годината, каквато бе прогнозата 
на ЕК и МВФ. 
“Към края на годината растежът ще бъде отрицателен. Това, което ние прогнозираме е, че към следващата година ще 
възстановим всичко загубено”, заявява Борисов, цитиран от „Дневник“. 
Той смята още, че спадът през второто тримесечие ще е по-малък от 20 %. 
След среща със синдикати и работодатели Борисов представи и нови мерки за подкрепа на компаниите в условията на 
пандемията от коронавирус, като за първи път от началото на кризата включи процедура за оборотни средства за малките 
и средни фирми. 
Ведомството ще управлява 391 млн. лв. по програмата React EU. По нейна линия, както и със средства по Оперативната 
програма “Иновации и конкурентоспособност” ще се отпускат пари за оборотни средства и адаптиране на дейността на 
малките и средни компании към коронавируса, пише още „Дневник“. 
Процедурата за оборотни средства на малкия и среден бизнес е с индикативен размер на 80 млн. лв., като финансирането 
ще бъде 100%. Предвижда се максималният размер на помощта да е 50 хил. лв., но има предложение той да бъде увеличен 
до 100 хил. лв. Все още не е уточнено кои компании ще може да се възползват от нея – дали тези с годишен оборот над 
300 хил. лева, или над 500 хил. лв. 
 
√ Два пъти актуализация на бюджета до края на годината, прогнозира икономист  
Едновременно имаме спад на приходите в бюджета и нарастване на разходите, включително чрез заобикаляне на някои 
закони. 
Има основание да се вкара един актуализиран бюджет, каза пред БНР икономистът проф. Боян Дуранкев, преподавател в 
УНСС. 
Според него новият министър на финансите Кирил Ананиев е професионалист и не е трудно да направят разчети и да се 
внесе за обсъждане актуализация. Проф. Дуранкев прогнозира, че в късната есен може да се направи и втора актуализация 
на държавните сметки. 
Той посочи, че до 15-и август Министерството на финансите е длъжно по правилата на Министерския съвет да разглежда 
препоръките на Съвета на ЕС по националната програма за реформи за 2020-а и конвергентната програма за 2020-2023. 
Някои нарушения на държавния бюджет са били направени, защото в ЕС има съществен спад на икономическия растеж. 
Кризата с коронавируса е второто нещо, което доведе до промените в бюджета. Третото много важно е промяната на ДДС. 
По закон данъци не се променят, след като е приет бюджетът за съответната година и няма гласувана актуализация, 
коментира още икономистът. 
 
√ Политически ограничители на икономическия растеж  
България е най-бедната страна в ЕС и поддържа най-ниски темпове на икономически растеж сред съпоставимите страни 
от бившия СИВ през последните осем години. Това, което е необходимо за преодоляване на тази устойчива опашкарска 
позиция, граничеща с обреченост, е определянето на задържащите икономическото развитие фактори на национално 
равнище, които далеч не са само и единствено във вид на числова икономическа параметрична конфигурация. 

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/201196-eksperti-ako-se-sluchi-vtoro-zatvaryane-na-ikonomikite-shte-e-pagubno
https://ikj.bg/glasove-mneniya/opashkarska-balgarska-ikonomika/
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Хайлбронер го казва точно: Икономическата теория е идеологическа теория. Механизмите на макроикономиката са 
политически и всяка икономическа наука е най-напред политическа. Норт доказва, че действащите политически правила 
водят до създаването на икономически правила, въпреки че връзката е двупосочна. 
Политиката предлага изкушения, които я превръщат в инвестиция за доходен безрисков бизнес и политиците не се 
колебаят да я експлоатират. Макроикономическата политика е материализирана икономическа идеология. Тя може да е 
писана и неписана. Писаната идеология е формално пропагандна и провокативна, т.е. фалшива. Неписаната идеология е 
реално действащата. 
Доминиращата неписана партийна икономическа идеология в България е следната: Ние сме потенциално корумпирани, 
нашите поддръжници копнеят за лесни доходи. Ако съкратим възможностите за нерегламентирано изтичане на 
финансови ресурси към партийните структури, ще загубим партийната подкрепа и ще бъдем изместени от власт. 
Това не трябва да се допуска. 
За предотвратяване на катастрофи от прекомерни кражби се въвеждат и поддържат формални параметрични 
ограничители. Подобен тип ограничители са паричният съвет, антидефицитният радикализъм, свиването на емисиите на 
правителствен дълг с оглед ограничаване на лобистки обществени поръчки. При наличието на такива ограничителни рамки 
икономиката се развива по необходимост и автоматично, а политическите кражби се вписват в гратис-схема (free rider). 
Въведените параметрични ограничители спъват икономическата динамика, но осигуряват простор за безнаказани 
злоупотреби с влияние и власт, респ. ревностна и солидна партийна подкрепа. Общото благосъстояние се жертва в интерес 
на партийното благосъстояние. Политическото поведение се предопределя от неполитически детерминанти. 
Преразпределителните възможности на държавния бюджет се оказват недостатъчни за набъбващата маса от ожаднели 
политикани. При това сенчестата икономика у нас е най-висока сред страните СИВ-ЕС. Разширява се скритото нелегитимно 
преразпределение на национални ресурси във формата на нескончаем икономически парламентарен регулативизъм, 
нерегламентиран лобизъм, съзнателно формиране на некачествено законодателство, което да удовлетворява 
индивидуални и групови интереси, както и пряко неспазване на законите от изпълнителната власт. Промъкващата се в 
медиите информация доказва, че мащабите на този вид преразпределение са впечатляващи. 
Корупцията у нас е най-висока в последните десетина години сред страните от бившия СИВ, които сега са членове на ЕС (9 
на брой, според Transperancy International). Тя и свързаните с нея злокачествени икономически процеси са преди всичко и 
най-вече политически проблем. Корупцията е заразна и се възпроизвежда! Тя поражда определени трайни норми на 
поведение. Те постулират наличието на своеобразен вид закон на Грешъм в социалните взаимодействия, в съответствие с 
който корумпираното политическо поведение измества добросъвестните политически практики и почти несъзнателно 
тласка общата политическа маса към преднамерено и изпреварващо удовлетворяване на собствените си егоистични 
интереси. По думите на Кинделбергер няма нищо по смущаващо за благосъстоянието на човека от несправедливото 
обогатяване на недостойния му съсед. 
При анализирането на макроуправленската специфика се разграничават два вида единоборства: (1) Битка за интереси и 
(2) Битка за идеи. Ако се прехвърлим към съвременната макроикономическа ситуация в България ще констатираме, че на 
политическия макроикономически пазар битка за идеи няма, а и смислени управленски идеи не могат да се разграничат. 
Това, което единствено съществува и е достатъчно лесно да се идентифицира, е ожесточената битка на икономически 
интереси – както лични, така и колективни. Често използваната аналогия със спорта при изборния процес не отива до край, 
който е: „Ние спечелихме (изборите), ние сме победители, идва време за разпределение на наградния фонд!“. 
Несметният (поне шестцифрен)награден фонд се плаща от данъкоплатците. Идеите, доколкото съществуват, са в сферата 
на елементарното междупартийно противопоставяне. 
Неподредеността и лутането в политическата сфера създава пречки пред икономическата активност независимо от това 
дали то се оценява или не a priori. 
Политическото противопоставяне се материализира най-вече чрез използването на институциите в колективен и 
личностен интерес. Всичко се подчинява на волята на т.нар. управленски елит. Изборът на представители на възлови 
управленски позиции на различните етажи на властта се извършва избирателно, от партийни позиции, без действието на 
конкурентно състезателно експертно начало. Там, където все пак се обявяват конкурси, те са формални и неефективни. 
Важното е кандидатът да удовлетворява партийни критерии, да е партийно лоялен, да е „допринесъл“ (?) за партийната 
победа (!), а експертното равнище остава на заден план. Това е причината за наличието на многобройни „калинки”, успели 
удачно да прескочат съществуващите ценностни бариери благодарение на партийна ракета-носител. Резултатът 
рефлектира в изкривяване на мотивационната скàла при новоизрастващите кадри с всички произтичащи от това негативни 
последствия за ефективността на непосредственото управление. 
Законодателството се формира в Народното събрание и процесите там индуцират разнородни сигнали с негативно 
икономическо въздействие. Възлови закони за икономическата и социалната практика се променят прекалено често и 
видимо с лека ръка. Проследяването на честотата на промените показва, че изменения и допълнения на действащи важни 
икономически закони се извършват средно на около стотина дена веднаж. При това има драстични случаи. В рамките на 
два или дори три последователни броя на Държавен вестник се публикуват поправки на един и същи закон. Надделява 
усещането, че законодателното тяло се превръща в играчка в ръцете на корумпирани лобисти, на събития и на моментни 
настроения. 
Честите и хаотични промени на действащото законодателство за ядрото от закони, свързани с управлението на 
икономиката, са противопоказни за воденето на стабилен бизнес. Възникващата и поддържана неопределеност в 
стопанската среда парализира инвестиционната активност и ограничава един от движещите мотиви на инвеститора – 
формулираният от Кейнс инвеститорски „животински дух” и вроден инстинкт към икономически просперитет. Фирменият 
мениджмънт се стреми към адаптиране не към пазарните флуктоации, а към приумиците на законодателите. 

https://www.transparency.org/en/
http://transparency.org/en/
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Мениджмънтът е ангажиран не с оценка на възможните изменения на пазара, а с предвиждания за предстоящите и 
бъдещи непредвидими законодателни промени. 
Заключение 
Елементарно и тривиално е да се мисли, че желаната икономическата и инвестиционна активност може да се постигне и 
да се стимулира единствено и само с промяна на числови управленски параметри. Практиката недвусмислено показва (и 
теорията обобщава), че когато цял кръг от политически фактори не съответстват и не са в хармония със стандартите за 
доверие, прозрачност, справедливост, честност, политическа обоснованост, тогава преките икономически лостове за 
постигане на икономически просперитет престават да действат. 
Постъпателният растеж на общественото благосъстояние се крепи на два основни стълба: (1) Икономическа и 
инвестиционна активност на населението; (2) Комплекс от неикономически предпоставки, системи и разбирания. 
Нехармоничното израстване на двата стълба нарушава социалното равновесие и води до социално напрежение, нерядко 
разрушително. Развитието на обществото съвсем не е безлична, самодействаща и автоматизирана трансформация.   
Илюзия е да се мисли, че икономиката е автономна човешка дейност, която се движи от свои собствени изолирани 
закономерности, без да се влияе от всичко онова, което е прието да се нарича „надстройка”. 
Макроикономическото управление следва да се съобразява с действието на фактическите обществено-икономически 
взаимодействия. 
Обществото като цяло трябва да осъзнае своята собствена роля и отговорност за постигането на значим социално-
икономически просперитет в своята собствена страна. 
В противен случай за България ще бъде невъзможно да се откъсне от трайната си позиция на твърд икономически опашкар 
в ЕС. 
 
√ Българо-румънската инфраструктура е от ключово значение. Защо не се развива?  
Йон Ликсандру е координатор в областта за транспорта и инфраструктурата в „Румънските бизнес лидери“ – най-силната 
асоциация на румънските предприемачи. 
Повод за интервюто е негово изказване на среща на работодателски организации с премиера Лудовик Орбан, в което той 
изтъква – „От известно време вече не се срещаме с нашите съседи (българите – бел.ред.). Според мен ново отваряне на 
отношенията с България би било плюс за нас по отношение на Вишеградската група. Имаме Дунав. Ние искаме да го 
драгираме. Българите не искат. Разполагаме с възможността да отидем към Азия и да доведем Азия тук през Румъния. В 
момента голяма част от транспорта между Азия и Европа се прави през Сърбия. Турците, китайците инвестират в 
инфраструктурата на Сърбия, за да заобиколят Румъния, което не е приемливо. Мисля, че Молдова ще влезе също в ЕС. 
Така, както българите имат нужда от Западните Балкани, ние имаме нужда от Молдова. Но само заедно с българите можем 
да влезем в Шенген. Шенген ни носи повече предимства от всичките магистрали, скоростни влакове и авиолинии, защото 
все още на границата й се блокира стока и пътници по южните граници с България и западните с Унгария – между 6 и 24 
часа. Да не казвам какво означава това нещо за туризма и за цялото сътрудничество, което може да се развие между 
Румъния и България в областта на хранително-вкусовата промишленост. Те са добри в отглеждането, а ние имаме 
преработващи мощности…“ 
Господин Ликсандру, направихте интересно изказване за румънци и за българи тази седмица, което бе предадено от 
„Аджерпрес“. Но преди да говорим за Вашите тези, бих искал да поставим нещата в контекст. Програмата за 
икономическо възстановяване на румънското правителство бе обявена в началото на юли. Тази програма има смели 
амбиции за развитието на инфраструктурата вътре в Румъния – например за свързването на историческите 
провинции или за развитието на железопътните линии. Как гледате на тази програма? До каква степен балканските 
страни и България могат да спечелят от нея? 
Познавам премиера Лудовик Орбан от 2003 г. Общувах с него и когато бе министър на транспорта през 2007-2008 г. Откакто 
избухна епидемията от корона вируса сътруднича с него за управлението на транспортните коридори за транзитно 
преминаване на Румъния, които разделиха товарния транспорт от пътническия. Румъния имаше специална митница за 
товарните камиони на границата с Унгария и друга митница за останалите превозни средства. Участвал съм на много 
конгреси на Националнолибералната партия и на Социалдемократическата партия като експерт по инфраструктурата, като 
представях визията за развитие и инвестиции в инфраструктурата на частния сектор. 
Ако Румъния беше изградила вече околовръстното шосе на Букурещ, както София си е изградила до голяма степен 
пръстена, зоната на метрополията около румънската столица щеше да се е развила много по-добре и щеше да е привлякла 
повече инвеститори. Това се случва сега със София, която има околовръстно шосе на западно ниво. Първите неща, за които 
винаги съм настоявал, е да завършим магистралите Надлак-Сибиу-Питещ; от Орадя до Търгу Муреш, връзката между Турда 
и Себеш и да започнем да се свързваме със съседите чрез скоростни шосета. 
Картата на Европа с европейските транспортни коридори е на ново ниво. Икономическите връзки със Солун и с Истанбул 
трябва да се възобновят и вкарат в тези европейски коридори. Румъния не може да се развива сама без съседи. Унгария 
има развита инфраструктура още от времената на Австро-Унгария. Същото важи за Чехия и Словакия. Балканска Румъния 
(провинциите на юг от Карпатите), България, Македония, Северна Гърция и Албания са зони с друго ниво на развитие, 
други обичаи, друга история и друга култура. България и Румъния имат предимството да са дунавски и черноморски 
страни. 
След 2015 г. мислейки за тези неща винаги се питах защо румънците и българите не могат да се развиват заедно. Сърбия 
бе икономически и военен съюзник на Румъния срещу Съветския съюз по време на Студената война. Днес ситуацията е 
различна. Трябва да се развиваме заедно. Да работим трансгранично. Това се случва във всички страни от ЕС. 
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Съседите на Швейцария – италианците, французите, немците, работят в Швейцария. Унгарците работят в Австрия, в Чехия, 
в Словакия. Румънците от западната част на страната работят в Унгария. Хората пътуват до работа в трансграничните зони. 
Трябва да направим пътища, железопътни линии, и т.н. за да се развият икономически центрове. Тогава няма да има 
повече значение кой е румънец и кой е българин. 
Какви конкретни измерения може да има българо-румънското сътрудничество в инфраструктурата? 
За да разберем това, трябва да знаем защо го правим. Ако само Румъния инвестира във връзки, няма да има напредък. 
Важно е изградените връзки да продължават оттатък границата. Трябва да инвестираме заедно с проекти с европейско 
финансиране, особено за развитието на инфраструктурата на бъдещето – жп линиите и водните пътища. 
От две-три години железницата си завръща влиянието в Европа в ущърб на пътния транспорт. Тя е по-сигурна, по-
екологична, по-печеливша. Камионите не могат да вървят седем дни от седмицата и 24 часа в денонощието, както правят 
влаковете. Влак може да транспортира 160 камиона с двама механици на локомотив. 
Като пример за сътрудничество и упоритост винаги давам железопътната линия между Азия и Европа, започваща в Пекин 
и продължаваща през Москва, Санкт Петербург и Варшава до Брюксел. Работата по нея започна през 2006 г. От близо 2 
години функционира. Отвориха се терминали в Будапеща и се подготвя терминал в Братислава. Два континента се 
обединиха чрез хиляди километри път. А ние не можем ли да направим същото нещо над Дунав? Друг пример в региона 
– в Сърбия китайците и турците инвестират, за да стигне стоката от Азия до Европа през Сърбия – страна извън ЕС… 
Ако погледнем българо-румънските отношения в инфраструктурната област, от много години стои въпросът за 
мостовете над Дунав. През 2019 г. се стигна до разбирателство между правителството Дънчила и правителството 
Борисов. Какво се случва в този момент в рамките на тези дискусии? Добре е да сътрудничим и да се отваряме едни 
към други, но какво пречи на този проект за трети мост? 
В Румъния не сме имали правителство с четиригодишен мандат от 2011 г. Оттогава до днес са се сменили 20 министри на 
транспорта. През последните четири години се смениха четирима премиери. Една-единствена партия – 
Социалдемократическата партия – смени своето правителство в периода 2016-2019 г. три пъти! Тя нямаше истински план 
за развитието на инфраструктурата. Само искаха да осигурят облаги за служителите в държавния сектор, които служат най-
добре на управляващите партии. 
В Румъния имаме 5 500 000 служители, от които 1 700 000 са в държавния сектор, а около 400 000 са част от системата на 
отбраната и други институции за обществен ред. Бе създаден конфликт между служителите в бюджетната сфера и частния 
сектор, който поддържа държавния бюджет, заедно с населението, плащащо данъци. Хората в администрацията 
потребяват непропорционално големи бюджетни ресурси спрямо приноса им за икономическото, образователното и 
здравното развитие на страната. Никой не мисли да прави инвестиции, понеже не остават ресурси за такива. Бившият 
министър на транспорта от правителството Дънчила – Ръзван Кук, не е имал мандат да се съгласи на изграждането на нов 
мост над Дунава, защото не е имал бюджетни средства!!! 
Да разбирам ли тогава, че решение или разбирателство относно нов мост при Свищов-Зимнич не съществува? 
Да, не съществува. Това бе дипломатическа среща. За да се договори подобно нещо, трябва да има планове за 
съпътстващата инфраструктура – жп линии, шосета, анализи за икономическо, социално, военно въздействие. Без тези 
експертни анализи и без финансови ресурси от многогодишните бюджети не могат да се правят големи инвестиции! За 
пред света можем да правим схеми на хартия. Ако играем, можем да построим каквото си искаме – само на хартия!!! 
Добре, но какво следва в това отношение? Как ще бъдат определени местата на мостовете, инвестициите, и т.н.? 
Това не може да се направи освен в рамките на тристранен диалог между България, Румъния и ЕС. Цитатите от 
„Аджерпрес“ – моето изявление от пленарното заседание на „Коалицията за развитие на Румъния“ бяха произнесени в 
присъствието на премиера Лудовик Орбан и на всички експерти по сектори от „Коалицията за развитие на Румъния“. Моите 
думи бяха свързани и с изграждането на българо-румънска водноелектрическа централа заедно с шосеен мост и 
железопътен мост. По тази тема обсъждах отделно с премиера Орбан и с лидера на нашата организация Драгош Петреску 
развитие на отношенията с българската страна и на отношенията с Балканите. 
Имаме нужда да свържем заедно с България Балканите. Да можем да стигнем до Солун и Истанбул. Българите имат нужда 
да стигнат до Полша, Украйна. Търговския стокообмен между Балканите и северните страни – Полша и балтийските страни, 
имат нужда от българо-румънската инфраструктура. В Истанбул бе изградена огромна икономическа зона. Страните от 
нашата зона – членките на ЕС, са горе-долу на едно и също ниво на икономическо и социално развитие – Гърция, България, 
Румъния, Полша, балтийските страни, Унгария, Чехия, Словакия. Заедно имаме население 100 млн. души. Това е голям 
пазар. 
Трябва да свържем този пазар, защото на социално-икономическо ниво не сме на нивото на държавите от Запада – 
Австрия, Германия, Франция. Имаме нужда да си сътрудничим, да се развиваме заедно, за да се доближим до нивото на 
западните държави, за да спрем изтичането на млади хора към развитите държави. Трябва да инвестираме и да развиваме 
местна продукция, за да не бъдем само пазар за разрастване на развитите икономики. 
Социално-икономическата ситуация, конкуренцията от Запад и натиска от Изток ни задължават да се развиваме заедно, 
така както се случва на военно ниво на югоизточния фланг на НАТО. А за да постигнем тези неща, имаме нужда заедно от 
инфраструктура. 
Предполагам, че на ниво на държава и експерти са се провеждали срещи между Румъния и България. От друга страна, 
няма много резултати. Какви отговори сте получили на Вашето изказване от края на юни? 
Премиерът Орбан отговори там на моя въпрос, че е имал видео разговор с българския премиер Бойко Борисов. Според 
мен премиерът Борисов, както и премиерът Орбан, не искат да се срещат за общи инфраструктурни проекти, докато в 
Букурещ не се появи стабилно правителство с ясно мнозинство в парламента. Напразно се срещаме, ако в Букурещ наесен 
(когато има избори) се смени правителството. Човекът, който може да ръководи по-добри отношения в момента е само 



8 

 

румънският президент, който има мандат от 5 години. Но той не може да се договори за инвестиции. Те са територия на 
правителството. Само че то още не е стабилно. 
Можем да спечелим заедно с България повече, отколкото други страни, защото имаме Дунав, имаме Черно море и 
инфраструктурата може да поеме много европейски фондове. Има много паневропейски коридори, които преминават 
през Румъния и България. Ако не развиваме инфраструктурата, ще пострадат много петте големи европейски 
инфраструктурни проекти, преминаващи през Румъния и България. Това се казва в неотдавнашен анализ на Сметната 
палата на ЕС. Става въпрос за пътищата до Солун (Гърция) и Истанбул/Азия. 
Казвате още, че Шенген е колективен проблем, защото имаме много забавяния и опашки по границите. Как може да 
се реши този проблем? 
Питам се това от 2014 г. насам. В Румъния не липсата на инфраструктура пречи на отношенията с партньорите от Запад и 
Юг, а Шенгена. Винаги има опашки на границата, защото се прави митнически контрол. Този контрол води до забавяне от 
до 24 часа. Колкото и добра да е инфраструктурата, ще имаме тези опашки, докато стоим вън от Шенген. Ако 
камионите/влаковете чакат толкова много на границата, значи дадена компания за внос-износ от Румъния или България 
се охарчва със стоките на границата. Нейните камиони или влакове с товари ще харчат 30-40% повече, отколкото 
германските, италианските, френските компании. Германецът има нужда от 10 камиона, за да си достави стоката, а 
българинът ще има нужда от 15 камиона, защото 5 ще са блокирани на границата. 
Как може да се реши този проблем, докато няма политическа воля в Западна Европа да бъде приети в Шенген? 
Поставих този въпрос на бившия премиер Чолош (2015-2017 г.), който е сега в Европейския парламент лидер на групата на 
либералите. Той каза, че България се е заела със Западните Балкани, а Румъния – с Република Молдова. В друга 
неотдавнашна видеоконференция бившият президент Траян Бъсеску твърди, че сега е моментът да влезем в Шенген. 
Според него заедно с България шансовете ще са по-високи. 
Тоест, нужни са съвместни усилия, за да влезем заедно, така както стана през 2007 г., когато влязохме в ЕС . 
Инфраструктурата между България и Сърбия е по-добра, отколкото тази между България и Румъния. Интересува ме 
трафикът от Азия да минава през България и Румъния. Ако правителството на Националнолибералната партия спечели 
изборите наесен, дипломатическите канали и инвестиционните проекти в областта на инфраструктурата ще се отворят. Тук 
са свързани и бизнесмени. Ние трябва да предложим, да поискаме, да аргументираме, да направим лоби, така че нещата 
да се случат. А правителството трябва да приложи. 
Днес в Румъния има два големи конгломерата в автомобилостроенето – „Дачия“ и „Форд“. И двата имат нужда да 
транспортират готови возила не само на Запад, но и на Юг, както и по Дунав. В автомобилното производство нещата са 
много стриктни. Няма складиране на автомобили в двора на производителите както е било някога. Произведеното трябва 
незабавно да замине. А нещата ще се задвижат, ако отворим пътищата за комуникация. 
Мостът на Калафат бе построен на 90% от българската страна и само 10% от румънската страна, защото Румъния нямаше 
интерес там да има мост. Направи се мост за 226 млн. евро, който не носи предимства нито на българската страна, нито на 
румънската страна. 
Двете страни трябва да се решат на разговори и да се разберат за общия интерес. Трябва да отворим съзнанието на хората, 
които управляват, за мисълта, че имаме нужда едни от други. 
Има една специфична тема, която бе подета от блога „Мостът на приятелството“. Става въпрос за създаването 
на българо-румънско мини-шенгенско пространство… 
Такова неща са имали унгарците и австрийците. В периода, в който Унгария още не е била член на Шенген, унгарците са 
можели да влязат в Австрия без проблем. Проектът, за който говорите не е утопичен. Той е възможна стъпка преди да се 
направи стъпката с Шенгена, която е голяма крачка. Всичко е свързано с политическо решение. Ако двете правителства се 
разберат, може да са направи първата крачка. 
Много регионални и трансгранични проекти са възможни на Балканите. Ще предложа и аз подобно отваряне. Защо да не 
стиснем ръцете си? Румъния има население от 20 милиона души. България има 7 милиона души. Ситуацията ни помага да 
бъдем заедно и да отворим границата между нас, за да премахнем граничния контрол. 
Това, което не ми е известно, са мерките за сигурност в Югоизточна Европа. Ако има ситуации, когато контролът е отворен, 
трафикът на жива плът, на дрога може да нарасне застрашително. Естествено ЕС може да вземе мери да запази граничния 
контрол. 
Има още един аспект на Вашето публично изказване. Заявихте, че Румъния и България наред с други страни биха могли 
да са контратежест на Вишеградската четворка… 
Да, става въпрос за културната общност на Балканите. Цялата тази зона, включително Северна Гърция е част от балканското 
пространство. 
Не са ли много думите и прекалено малко делата, свързани със сътрудничество в региона? 
Нашите политици мислят повече за своя джоб и как да получат гласове. Малко са професионалистите. Имаме нужда от 
дългосрочни проекти. Румъния е имала фамилии на политици, които са развили страната, например семейство Братиану. 
Не познавам историята на България. Нямаме политици с визия. Ако не се прави политика с планове за развитие от 50 
години напред, не се прави нищо. Мостът на дружбата бе съветски проект, а не наш българо-румънски. 
Накрая какво следва, след като направихте своето изказване? С кого ще разговаряте, за да го приведете в действие? 
Какви нови стъпки ще предприемете? 
Заедно с Дору Драгомир – президентът на Румъно-българската двустранна търговска камара се надяваме през есента да 
организираме среща в румънското посолство в София. 
Трябва да разберем, че не само западните брандове са от значение в нашия свят. От значение са и брандовете от България 
и Румъния. Нека да купуваме едни от други. 

https://movafaq.wordpress.com/2019/10/29/vrabie-schengen-bg/
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Северната част на България е изостанала. Южната част на Румъния също е слаборазвита. Трябва да се реализира 
сътрудничество с българската страна. Има много земеделие в северната част на България. България има прекрасни 
туристически зони. 
Ако изляза от Букурещ към Брашов – имам 165 км, които изминавам за 5 часа. Ако тръгна към Велико Търново, за 3 часа 
ще измина 190 км. 
Имаме нужда от сътрудничество. Българският туризъм от началото на 21-ви век привлича много румънски туристи. Бяха 
предложени много добри цени. Сега България е най-добрата дестинация за румънци. В България има хора, говорещи 
румънски език. Няма значение в каква валута се плаща. 
 
√ Китай се опасява, че САЩ ще наложат финансова „желязна завеса“ 
Рязкото ескалиране на напрежението между Вашингтон и Пекин предизвика опасения в Китай за засилване на 
финансовата война, което може да лиши страната от достъп до световната доларова система. 
Китайските официални представители и икономисти обсъждат публично най-лошите сценарии през последните месеци, в 
които на Китай ще бъде отказано разплащане в долари. Има и опасения, че Вашингтон ще замрази или конфискува част от 
огромните вложения на Китай в държавни ценни книжа в САЩ. 
Тези опасения доведоха до подновени призиви за засилване на глобалното влияние на юана, за да се намали зависимостта 
от долара. 
Заплахата от финансов „разкол“ между Китай и САЩ става „ясна и реална“, заяви Шуанг Динг от Standard Chartered. 
„Интернационализацията на юана е от полза. Сега това е необходимо”, каза още той. 
Всеки опит на Вашингтон да откъсне Китай от доларовата система или отмъщението на Пекин да продаде голяма част от 
държавния дълг на САЩ може да разклати финансовите пазари и да навреди на глобалната икономика, смятат 
анализаторите. 
„Трябва психически да се подготвим, че Съединените щати ще изключат Китай от доларовата система“, заяви Гуан Тао, 
икономист от BOC International пред Reuters. 
 
БНР 
 
√ Приключи общественото обсъждане на проекта за типов договор за небитови потребители на ток 
Комисията за енергийно и водно регулиране проведе дистанционно обществено обсъждане на Проект на образец на типов 
договор от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на закона за енергетиката. В 
обсъждането участваха представители на „ЧЕЗ Електро България“, на „И Ви Ен България Електроснабдяване“, на 
Гражданска платформа „Изправи се.бг“ и на Асоциация свободен енергиен пазар.  
Всички небитови потребители, които в момента се снабдяват с електроенергия от регулирания пазар, от първи октомври 
тази година трябва да излязат на свободния пазар.  
В случай, че до 30 септември небитов клиент не е сключил договор с търговец на електрическа енергия по свободно 
договорени цени, след тази дата той ще може да си доставя електрическа енергия от досегашния доставчик, като за целта 
двете страни следва да сключат типов договор.  
Договорът урежда правата и задълженията на страните, условията за доставка на електрическа енергия и за прекратяване 
на договора. 
 
√ Временно няма да са възможни онлайн плащания на данъци към Столична община  
От 19.00 ч. на 15 август /събота/ до 07.00 ч. на 16 август /неделя/ в Портала на Столична община ще се въвежда нова версия 
на базата данни на данъчната система на София, съобщиха от Столичната община. 
Докато се извършва обновяването няма да е възможно гражданите да си правят онлайн справки и плащания през 
електронната страница на СО. 
Порталът https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf ще осигурява отново тези електронни услуги след 07.00 
ч. на 16 август. 
 
√ Приключва общественото обсъждане на увеличението на заплатите в администрацията 
Днес е последен ден за общественото обсъждане на портала за консултации на Министерския съвет на проекта за 
увеличение на заплатите на служители в държавната администрация, започнало на 1 август, предаде БТА. 
Сред договорените в Коалиционния съвет и одобрени от Министерския съвет нови социално-икономически мерки заради 
кризата с коронавируса беше предложено увеличение с 30 на сто на разходите за персонал на администрации, които са 
натоварени с дейности по овладяване на кризата и последствията от нея. 
 
√ Извънреден съвет на външните министри на ЕС заради Беларус и Ливан 
Външните министри на Европейския съюз се събират днес на извънреден съвет, за да обсъдят ситуацията в Беларус, Ливан 
и източното Средиземноморие. България е представена от заместник-министъра на външните работи Петко Дойков. 
Беларус, напрежението в източното Средиземноморие, Ливан и Венецуела са темите на извънредния съвет на външните 
министри на Европейския съюз. 
Заседанието беше свикано по искане на Полша заради ситуацията в Беларус след президентските избори. 
Швеция вече се обяви за налагане на насочени санкции срещу отговорните за насилието по време на протестите в Беларус. 
Вчера германският външен министър Хайко Маас заяви, че натискът върху Минск трябва да се засили: 

https://bnr.bg/post/101325217/manolova-ospori-tipovia-dogovor-na-kevr-za-svobodnia-pazar-na-tok-na-malkia-biznes
https://bnr.bg/post/101325217/manolova-ospori-tipovia-dogovor-na-kevr-za-svobodnia-pazar-na-tok-na-malkia-biznes
https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf
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"В момента има много разговори между външните министри на страните- членки как да реагираме на събитията. Пределно 
ясно е, че бруталността и арестите на мирни демонстранти и журналисти в Беларус са неприемливи за Европа през 21 век 
и ето защо трябва да засилим натиска върху властите там“. 
Извънредна среща на външните министри поиска и Гърция, заради напрежението с Турция, което ескалира в началото на 
седмицата, след като Анкара възобнови сондажите в района на гръцки остров в източното Средиземноморие. 
Вчера турският президент Реджеп Ердоган заяви, че спорът с Атина трябва да се реши с диалог, а турският външен 
министър проведе разговори с редица външни министри, сред които и българският Екатерина Захариева. 
Франция вече поиска налагане на европейски санкции срещу Турция заради политиката ѝ в Източното Средиземноморие. 
Днешната среща на първите дипломати на Европейския съюз ще се проведе чрез видеоконферентна връзка, което 
означава, че първите дипломати не могат да вземат политически решения, а за налагане на санкции срещу, която и да е 
държава е необходимо единодушие между всички 27 лидери. 
Следващата среща на външните министри ще е на 27 и 29 август в Берлин в подготовка на срещата на върха на 
европейските лидери в края на септември. 
 
√ Северна Македония: Заев получи мандат да състави правителство, но албанците още не са потвърдили подкрепа 
Президентът на Република Северна Македония Стево Пендаровски връчи вчера мандат за съставяне на правителство на 
лидера на СДСМ Зоран Заев, предаде МИА. 
Церемонията се състоя във вила Водно по обяд, след като Зоран Заев от името на коалицията "Можем", която спечели най-
много депутатски места, информира Пендаровски за разговорите с няколко партии за осигуряване на парламентарно 
мнозинство за формиране на правителство, съобщи кабиненът на президента на Северна Македония. 
Чест и отговорност е за мен, че съгласно конституцията, като лидер на СДСМ и коалицията "Можем", получих днес мандат 
от президента Пендаровски за ново демократично, европейско правителство с институции, които по-добре ще служат на 
гражданите, заяви Заев, цитиран от "Макфакс". 
Той обяви, че в срок от 20 дни ще изготви програма и ще направи опит за съставяне на стабилно правителство. 
Същевременно лидерът на ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски и част от депутатите от партията поискаха спешна среща с 
президента Стево Пендаровски, за да поискат от него обяснение за нарушаването според тях на конституцията с даването 
на мандат на Зоран Заев да състави правителство без лидерът на СДСМ да си е осигурил парламентарно мнозинство, 
съобщават македонските медии. 
Заев е получил мандата без да представи никакво доказателство, че има мнозинство от 61 депутати, че има мнозинство в 
парламента, каза по-рано на пресконференция Мицкоски. 
Пендаровски прие делегацията във вила Водно. 
Лидерът на Демократичния съюз за интеграция (ДСИ) Али Ахмети заяви също днес, че не се отказва от искането за първи 
премиер албанец и че въпросът е част от исканията в преговорите за коалиция. 
Искам да чуя аргументи (от Заев) по този въпрос, защо да няма премиер албанец. Този въпрос е отворен и ще кажа, че сме 
колкото близо, толкова далече от договор, каза Ахмети. 
"Всички знаете, че ДСИ е фактор на стабилност в държавата. Ние никога не действаме с натиск, а ще намерим верния път 
да служим на държавата. ДСИ действа и работи с хладен ум и огнено сърце. Убеден съм, че ДСИ е сила, която не може да 
бъде отстранена. Все още няма договор между нас и СДСМ", каза Ахмети, който трябва да се срещне още веднъж днес със 
Заев. 
На годишнината от подписването на Охридския рамков договор Ахмети бе поканил лидерите на останалите албански 
партии в Северна Македония на среща, но те не дойдоха в скопския хотел "Парк". 
 
Investor.bg 
 
√ Земеделските стопани ще получат 1,7 млрд. лв. до края на годината 
От 19 август стартира приемът по извънредната мярка Covid-19 за подпомагане на чувствителните сектори в 
земеделието 
През тази година земеделските стопани ще получат най-много плащания. До края на календарната 2020 г. по сметките на 
фермерите ще постъпят 1,7 млрд. лв. Това съобщи министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева пред 
журналисти в Кнежа. Тя допълни, че това е станало възможно с финансови инструменти, които бяха предоставени от 
Европейската комисията, по предложение на България.  
Поради тази причина е станало възможно и програмирането на мярка Covid-19.  „Възможността, която ЕК ни предостави, 
бе да прехвърлим бюджет от Програмата за развитие на селските райони за 2021г. към Директните плащания. По 
единодушно решение на всички представители в ЕК, се прехвърлиха 70 млн. евро повече към Директните плащанията“, 
припомни Танева, цитирана от пресцентъра на Министерството на земеделието. 
Земеделският министър обясни, че всички стопани, които имат 100% пропаднали площи, ще бъдат обезщетени още от 
есента. По думите й това е най-тежката година за земеделския сектор, като фактор за това е сушата. „В няколко области, 
предимно в Източна България, сушата на практика предизвика невиждани поражения и в момента добивите са на 
рекордно ниски нива. Имаме близо 1 млн. пропаднали декара под 100% при зърнено-житните култури“, каза още 
Десислава Танева.  
Тя допълни, че за облекчение и гарантиране на сеитбата за следващата година ДФ „Земеделие“ е открил прием по мярката 
за кредитиране за сеитбата при по-широки параметри, като общ бюджет и като максимален таван, и като ставка на декар. 
До 25 лв./дка Фондът кредитира за торове и семена за есенната сеитба. 
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Добивът на пшеница тази година е между 4,6 млн. и 4,7 млн. тона по оперативни данни. За местно потребление, 
изхранване, хляб, фуражи, семена, потреблението е около 1,5 млн. тона. Т.е. извън вътрешното потребление, страната ни 
ще има възможност за износ над 3 млн. тона. Предварителните прогнози за общите добиви на слънчоглед и царевица – 
на слънчогледа са близо 1,5 млн., а на царевицата са над 2,5 млн. тона. 
В Института по царевицата в Кнежа министър Десислава Танева проведе среща със земеделски производители от 
общината и други населени места в област Плевен. По време на нея ги запозна с индикативния график за предстоящите 
плащания по схемите и мерките за директни плащания за Кампания 2020, както и за държавните помощи. 
Тя припомни, че в момента текат приемите по de minimis за животновъди и пчелари. Предвиденият бюджет по помощта 
de minimis за фермери, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки, е 25 660 000 лв. Броят на 
потенциалните бенефициенти е над 21 хил. По de minimis за пчеларите е определен финансов ресурс в размер на близо 5 
млн. лв., като потенциалните бенефициенти са над 6 хил. Ставката за подпомагане е 7 лв. на пчелно семейство. 
Предстои да бъде открит и приемът по de minimis за плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както за 
пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100%. Бюджетът по помощта е над 19 млн. лв. 
По време на срещите земеделският министър уточни, че от 19 август стартира и приемът по извънредната мярка Covid-
19. Подмярка COVID 1 е с бюджет 93,5 млн. лева и обхваща чувствителните сектори - „Плодове и зеленчуци", „Маслодайна 
роза" „Винени лозя", „Декоративни растения", „Животновъдство" (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство". 
Подмярка COVID 2 е с бюджет 5,5 млн. лева и обхваща всички останали направления в областта на растениевъдството и 
"Животновъдство" (свине и птици). Всички кандидати следва да имат регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за 
създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. 
Танева призова земеделските стопани да бъдат активни в програмирането на новия програмен период.  Тя допълни, че в 
него няма да се прилага критерий “селски район” за земеделските стопани, кандидати за подкрепа по инвестиционните 
мерки на ПРСР. „Това е най-значителната промяна и е по искане на бранша. По този начин ще бъде осигурена 
равнопоставеност“, допълни Танева. 
 
√ Задават се нови данъчни облекчения за физическите лица 
С проекта за ремонт на ДОПК се предлагат две допълнителни хипотези, при които се изключва прилагането на 10-
годишния абсолютен давностен срок  
Пореден ремонт предстои на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Промените, подложени на обществено 
обсъждане, са публикувани в сайта на Министерство на финансите и обхващат няколко данъчни закона. 
Така например е възможен нов вид облекчение за хората, ползващи услуги за ремонтни дейности, като това е обхванато 
в Закона за данъците върху доходите на физическите (ЗДДФЛ). 
Целта на данъчното облекчение е физическите лица, които през годината са направили подобрения и ремонт в 
собствените си жилища, да могат да намалят общата сума на годишната си данъчна основа с реално платените от тях 
разходи за труд на физическите или юридическите лица, извършили ремонта или подобренията. 
За да ползват данъчното облекчение, физическите лица ще трябва да обявят кои са лицата, извършили ремонта и 
платените им суми за труд, като по този начин придобитите от тях доходи/приходи ще излязат на светло, мотивират се от 
финансовото министерство. Сумата, която може да бъде приспадната, е до 2000 лв., реално облекчението е до 200 лева.  
Условия за ползване са няколко: 
1. Недвижимият жилищен имот да е на територията на Република България; 
2. Данъчно задълженото лице да е собственик или съсобственик на недвижимия жилищен имот; 
3. Подобренията и/или ремонтът да са извършени от местни лица на държава членка на Европейския съюз или на 
друга държава –страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 
4. Недвижимият жилищен имот да не е включен в предприятието на лице, което извършва стопанска дейност като 
търговец по смисъла на Търговския закон; 
5.  Данъчно задълженото лице да притежава документ за платения труд във връзка с извършването на подобренията 
и/илиремонта на жилищния имот, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, придружен 
от документ за плащането му (фискален бон, разписка, банков или друг документ); 
6. Днъчно задълженото лице и лицето, извършило ремонта, да не са свързани лица. 
От записаното в законопроекта става ясно още, че данъчното облекчение може да се прилага и за 2020 г. с подаване на 
годишната данъчна декларация по чл. 50.  
Друга интересна промяна е предложението за замяна на термина „банкова сметка“ с по-общия термин „платежна 
сметка“. Целта е синхронизиране на ДОПК с изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи, както и 
за преодоляване ограничението на свободния избор на лицата, които към момента не могат да посочат платежна сметка, 
открита при доставчик на платежни услуги, различен от банка, за получаване на суми от бюджетни организации, в т.ч. от 
НАП, пише в мотивите. Във връзка с горното предложение се предлага и допълване на хипотезите на налагане на запор 
върху вземания на длъжника, като се предвижда ред за налагане на запор по платежна сметка. Предложенията се 
основават на разбирането, че наличността по платежната сметка съставлява вземане на ползвателя на платежни услуги 
към платежна институция и като такова съставлява имущество, годно да бъде обект на налагане на обезпечителни мерки 
или принудително изпълнение. 
В законопроекта са предвидени и мерки, чиято цел е да бъдат облекчени задължените лица и администрацията при 
осъществяването на фискален контрол на стоки с висок фискален риск. Дава се възможност на задължените лица 
предварително да декларират конкретни данни в случаите на превоз на стоки, който започва от територията на друга 
държава - членка на Европейския съюз и завършва на територията на страната или започва от територията на страната и 
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завършва на територията на друга държава членка. Лицата, на които ще се предостави възможността предварително да 
декларират превозите, са получателят/купувачът на стоката при вътреобщностно придобиване на стоки, доставчикът 
/продавачът на стоката при вътреобщностни доставки на стоки, съответно придобиващият /прехвърлителят на стоката, при 
тристранна операция по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност или крайният получател/първият 
доставчик във верига последователни доставки на стоки. Данните ще се декларират чрез електронна услуга на (НАП), която 
ще предоставя уникален номер за всеки отделен превоз на стока със срок на валидност 14 дни от предоставянето. 
Възможността за доброволно предварително деклариране на данни за превоз на стока ще се прилага само по отношение 
на превозите на стоки с висок фискален риск, извършвани с транспортни средства над 3,5 т, движещи се по пътната мрежа 
на територията на страната. 
Предлага се промяна в последователността на погасяване на предявените за събиране в НАП публични вземания до 
започване на принудителното им събиране (чл. 169, ал. 3б, 6 и 8). По действащия ред лицето прави избор кое задължение 
да погаси, когато не е в състояние да погаси всички свои задължения едновременно, а при липсата на избор - вземанията 
се погасяват съразмерно. По този начин е налице риск от погасяване по давност на по-рано възникналите задължения. 
Промяната предвижда погасяване в поредност от най-рано възникналите към по-новите задължения. 
Промените предвиждат още изпълнението върху имущество, предмет на наложени по реда на част ІV от ГПК мерки за 
обезпечаване на иск с правно основание по чл. 216, ал. 1 или 3, уважен с влязло в сила съдебно решение, да се осъществява 
по реда на ДОПК. Става дума за водени от НАП искови производства за прогласяване на недействителност на 
прехвърлителни сделки след кумулирани просрочени задължения, установени освен с актове за публични вземания, но 
и след подадена декларация, тъй като същата е изпълнително основание по чл. 209 от ДОПК. Сега съдът отхвърля искове, 
основани на публични вземания, определени с декларация по чл. 105 от ДОПК. Редът за събиране на публичните вземания 
е по ДОПК, съответно изпълнението ще се осъществи по този ред, като следва да се запази редът на вписаното 
обезпечение, допуснато по иск напубличния изпълнител или взискател с правно основание чл. 216 от ДОПК. Ще се изисква 
нотариално заверено пълномощно и при търг с тайно наддаване. 
Друга важна подробност е, че с проекта се предлагат две допълнителни хипотези, при които се изключва прилагането 
на 10-годишния абсолютен давностен срок, след изтичането на който се счита, че публичното вземане е погасено: чл. 171, 
ал. 2, т. 2 - по отношение на предявените в производството по несъстоятелност публични вземания и чл. 171, ал. 2, т. 3 - 
при образувано наказателно производство, от изхода на което зависи установяването или събирането на публичното 
задължение. 
Основният мотив за това изменение е, че държавата, представлявана от НАП, не може да влияе върху продължителността 
на производствата за попълване на масата на несъстоятелността, след успешното приключване на които се осребрява 
имущество и се извършва разпределение на събраните суми. Освен това в момента при производства по несъстоятелност, 
в които масата на несъстоятелността включва множество или на висока стойност имуществени права, процесът на 
осребряване и разпределение също не може да бъде повлиян от кредиторите, тъй като зависи от инвеститорския интерес 
към активите, собственост на длъжника. Подобни отношения са регламентирани в Търговския закон, но въпросния чл.171 
е „специфичен“ и на практика в момента се създава риск от неприемане или неудовлетворяване на приети публични 
вземания в производството по несъстоятелност. С предлаганите промени, според МФ, това ще бъде решено. 
Със законопроекта се предлага актуализиране на размера на санкциите в чл. 273 от ДОПК за неоказване на съдействие на 
орган по приходите или възпрепятстване упражняването на правомощията му. Изключително ниският размер на санкциите 
стимулират задължените лица да предпочетат налагането на санкция пред угрозата от определяне на реално дължимите 
от тях данъчни и осигурителни задължения. Предлаганите размери на глобите и имуществените санкции са съобразени 
със степента на риск за фиска от неправомерното поведение на задължените лица. Завишават се и санкциите за 
нарушенията на задълженията за съхраняване на данни в електронен вид, създадени от използваните от тях 
информационни системи, продукти или архиви. 
Който не спази сроковете по чл. 38, ал. 1 за съхраняване на информация, се наказва с глоба – за физическите лица, които 
не са търговци, в размер от 100 лв. до 500 лв. или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, 
в размер от 1000 лв. до 5000 лв. При повторно нарушение наказанието е глоба в размер от 150 лв. до 700 лв. или 
имуществена санкция в размер от 1500 лв. до 7000 лв. 
Който не спази сроковете по чл. 38, ал. 1 за съхраняване на данни в електронен вид по чл. 38, ал. 3, създадени от 
използваните от тях информационни системи, продукти или архиви, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са 
търговци, в размер от 200 лв. до 700 лв. или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в 
размер от 3000 лв. до 8000 лв. При повторно нарушение наказанието е глоба в размер от 300 лв. до 1000 лв. или 
имуществена санкция в размер от 4000 лв. до 11000 лв. 
Според МФ едни от най-честите нарушения, които се наблюдават при осъществяваните от НАП контролни производства са 
несъхраняване и манипулиране на информацията, която е от значение за правилното определяне на данъчните и 
осигурителните задължения на лицата. „При по-масовото използване на софтуер при създаването и съхранението на тази 
информация, което е вече и правило при търговците със значителен обем на оборота, с нарушенията на чл. 38, ал. 3 от 
ДОПК се засягат в значително по-висока степен общественият ред и обществените отношения, които уреждат тези 
задължения. Освен това съхранението на данните и съдържащите ги документи, създадени на електронен носител, са с 
по-висока степен на сигурност и възможности за защита, създаване на резервни копия и др. Поради това за нарушенията 
на задълженията за съхраняване на данни в електронен вид, създадени от използваните от тях информационни системи, 
продукти или архиви, е предвиден по-висок размер на наказанията“, пише в мотивите към законопроекта. 
Срокът на общественото обсъждане е до 10 септември.  
 

https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/kolektorskite-firmi-se-obiaviha-protiv-absoliutnata-davnost-309077/
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√ БНБ пуска нова банкнота от 5 лева 
Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение последната банкнота от новата серия банкноти, която е с номинална 
стойност 5 лева и емисия 2020 г. Банкнотата ще бъде в обращение от 4 септември 2020 г. като законно платежно средство, 
съобщават от пресцентъра на БНБ. 
Общият дизайн и основните елементи на банкнотите от новата серия се запазват без съществени изменения спрямо 
банкнотите, които са в обращение. 
Промените са свързани с въвеждането на нови защитни елементи, които в банкнотата с номинална стойност 5 лева, емисия 
2020 г., са: 
Допълнителен знак за незрящи граждани - състои се от една дебела и девет тънки линии, разположени под ъгъл на двете 
къси страни на банкнотата. 
Холограмна лента с оптични ефекти - редуващи се при промяна на ъгъла на наблюдение изображения на жътварка и 
стилизирано цвете; цветен холограмен портрет на Иван Милев; изображения на "изправен коронован лъв" с динамичен 
ефект и обемно триизмерно изображение на цифрата "5". 
Осигурителна нишка - вградена в хартията, частично излизаща на сектори от обратната страна, със светъл повтарящ се текст 
"БНБ 5" и с вертикален динамичен ефект, променяща цвета си от червено към зелено. Изображението на повтарящия се 
текст "БНБ 5" се чете от лицевата страна при поставянето на банкнотата срещу източник на светлина. 
Воден знак с висока резолюция - наблюдава се при поставянето на банкнотата срещу източник на светлина. Състои се от 
полутоново изображение с висока резолюция на портрета на Иван Милев. Изображението се наблюдава и от обратната 
страна на банкнотата. 
Банкнотите с номинална стойност 5 лева, емисии 1999 г. и 2009 г., продължават да бъдат в обращение заедно с банкнотите 
с номинална стойност 5 лева, емисия 2020 г. 
 
БНТ 
 
√ Икономисти: Оттук насетне трябва да има мерки за растеж и възстановяване  
На фона на антиправителствените протести правителството продължава да анонсира и мерките, които взима за подкрепа 
и помощ за справяне с икономическата криза. 
Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика обясни в студиото на Сутрешния блок на БНТ, че има известни буфери 
в бюджета най-вече по отношение на вътрешните инвестиции. През последните години се бавят проекти и когато останат 
пари в края на годината, те се пренасочват към проекти в напреднала фаза. Вижда се, че разходите не растат драматично, 
даже в някои пера са свити. 
Като друг много голям ресурс Богданов посочи оперативните програми. Взето е общоевропейско решение, според което 
всички страни могат да харчат от тях за спешни текущи проекти. И третият резерв, който все още не е докоснат, е 
увеличението на средствата за кохезионната политика, което е постигнато. Става въпрос за около 650 милиона евро, които 
теоретично могат да бъдат харчени до края на тази година. Извън това имаме и фискален резерв - "бели пари за черни 
дни", на които не е посегнато и резервът стои непроменен. 
Фискалните данни, които сме видели досега, са малко измамни, смята Георги Вулджев от Експертен клуб за икономика и 
политика. Според него много от плащанията особено по програмата 60/40 са тръгнали бавно. Той очаква през второто 
полугодие разходите да растат доста по-съществено, поради което не трябва да разчитаме много на фискалния излишък. 
Според Вулджев приходите ще продължат да падат поради слабия туристически сезон. През летните месеци от тази година 
приходите от ДДС, акцизи и подобни със сигурност ще са по-ниски, прогнозира той. "Разходите ще продължават да растат 
нагоре, а приходите ще продължат да се свиват." По негово мнение разумният подход е да се приоритизира начинът, по 
който се разпределят средствата. 
"Голямата глътка въздух за бизнеса и за домакинствата беше в банковата система. Мораториумът и възможността да се 
отложат падежи и плащания беше може би най-голямата, важната, всеобхватната мярка за българската икономика", смята 
Лъчезар Богданов. Според него трябва да се спре дебатът за мерки за спасяване и оцеляване. 
Оттук насетне трябва да има мерки за растеж и възстановяване, единодушни бяха икономистите в студиото. Като грешка 
на правителството Вулджев определи това, че вместо да помислят за по-дългосрочни мерки, се е продължило с мерки от 
типа 60/40. 
 
√ Увреждането на инфраструктурата и тежкотоварният трафик - част от причините за катастрофите на пътя  
235 са загиналите по пътищата от началото на годината. Към същия период миналата година те са били 337. Но загиналите 
от 1 до 13 август през 2019 година са 18, а от 1 до 18 август 2020 година са 19. 
Т.е. намалението, което сме постигнали в началото на коронакризата е илюзорно и всъщност нещата не са променени. 
Това заяви в студиото на Сутрешния блок Диана Русинова от Европейски център за транспортни политики. Прекаленото 
увреждане на инфраструктурата и тежкотоварният трафик са част от причините на пътния травматизъм, категорична е тя. 
Жертвите на пътя се увеличават. Ако за коронавируса може да се намери лечение, то едва ли ще се намери лечение за 
това безотговорно поведение на пътя. Това не са само 200 или 300 души, а много хора около тях, които страдат, каза от 
своя страна Малинка Бондаренко от Съюза на българските автомобилисти. 
Причина е и нервността на водачите на товарни автомобили, които нарушават редица забрани - като това да спазват 
дистанция при изпреварване. 
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Бондаренко заяви, че е нужен по-строг контрол. Нужна е и отговорност на водачите, които се качват на автомобила след 
употреба на наркотици или алкохол. 
В България все още нямаме анализ на риска по българските пътища, което е проблем, а трябва да го извършим до 2021 г, 
разясни Диана Русинова. 
Тя подчерта, че от Европейски център за транспортни политики ще предложат на правителството за 3-4 месеца да извършат 
заснемане и оценка на пътната инфраструктура. Докато не се направи този анализ, няма да знаем какво се случва по 
българските пътища като инфраструктура, каза тя. 
 
√ Рекордно ниски добиви на мед. Какви са причините?  
Тазгодишната реколта от мед ще е рекордно слаба, алармират пчелари. Една от причините за слабите добиви, е 
невижданата суша това лято. Пчеларите отчитат, че тазгодишният добив ще бъде с около 60–70% по-малко в сравнение с 
миналата година. Освен от ниски добиви, дребните производители се оплакват и от масов мор на пчелите, причинен от 
безконтролно пръскане с пестициди. 
"Слабите добиви се дължат на климатичните промени, на особеностите на времето тази година - нямаше достатъчно 
условия за нектароотделяне. Беше студено, дъждове, излизат ветрове и изсъхва нектара. Друг основен проблем са 
пестицидите - има много случаи за натравяне на пчелите", каза в Сутрешния блок на БНТ пчеларят от Благоевградска област 
Кирил Барков. 
Той прогнозира, че проблемът с пръскането с пестици ще се задълбочава. 
"Трябва да има контрол. Има наредби, закони и трябва да се засили контролът - не само върху пчеларите и производството, 
но и върху земеделците и арендаторите, които ползват техниката и пестицидите", настоя Барков. 
 
√ САЩ и Словения подписаха декларация за сигурността на 5G мрежите  
Съединените щати и Словения подписаха съвместна декларация за сигурността при създаване на мобилни мрежи от пето 
поколение. 
Това беше акцент от посещението на американския държавен секретар Майк Помпео в Любляна. 
Споразумението утвърждава фактори като върховенството на правото, киберсигурността и етичните практики при избор 
на доставчици за 5G мрежите. 
На практика с него се изключва участието на китайската компания "Хуауей", която Вашингтон смята за заплаха, при 
внедряването на 5G мрежите. 
Според Помпео това е защита срещу усилията на Пекин да "контролира хора и информация". Чехия и Полша също 
подписаха такава декларация. Визитата в Словения е част от европейска обиколка на Помпео, която започна в Чехия. Той 
ще посети също Австрия и Полша. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ МСП със загуби заради коронавируса ще бъдат подпомогнати с 80 млн. лева 
Микро предприятията ще получават до 15 000 лева, малките – до 30 000 лева, а средните – до 75 000 лева 
Малките и средните предприятия, които до момента не са били обхванати от схеми за компенсации, ще бъдат 
подпомогнати с допълнителен ресурс по нова процедура. Това обяви министърът на икономиката Лъчезар Борисов на 
брифинг в Министерството на икономиката за напредъка по антикризисните икономически мерки. Събитието се проведе 
след среща със синдикалните и работодателски организации.  
Индикативният бюджет е в размер на 80 млн. лв. като впоследствие може да бъде коригиран, каза Борисов. Процедурата 
е за ликвидност и за оборотни средства за всички компании, които са засегнати от коронавирусната криза, поясни 
министърът. 
Новата инициатива за подпомагане на бизнеса в България е в отговор на одобреното вчера от правителството индикативно 
финансово разпределение по оперативните програми 2014 - 2020 г. на средствата от новия инструмент на ЕС - REACT-EU в 
подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията. Общо средствата за България са 
656 млн. евро, или 1,283 млрд. лева.  
В новата процедура ще бъдат включени микро, малки и средни предприятия. Микро предприятията ще получават до 
15 000 лева, малките – до 30 000 лева, а средните – до 75 000 лева.  
Министърът на икономиката обясни, че става въпрос за така наречените големи малки предприятия, които не са били 
компенсирани по наличните схеми досега. 
Все още се дискутира кои компании ще могат да се възползват от тази мярка – тези с оборот над 500 000 или над 300 000 
лв. Интензитетът на помощта ще бъде в размер на 100%, а таванът също продължава да се дискутира - 50 000 или 100 000 
лв. Ще се уточни на следващ етап. 
 
√ Работата от вкъщи може да увеличи продуктивността с до 43% 
Надя Василева, директор на Българска конфедерация по заетостта, Бизнес старт, 13.08.2020  
Очаквам работата от вкъщи да остане част от новата реалност. Продуктивността може да се увеличи до 43% според някои 
изследвания. Задача за всички остава да подобрим комуникативните си умения от разстояние, както и уменията, свързани 
с дигитализацията. Това каза Надя Василева, директор на Българска конфедерация по заетостта, в предаването „Бизнес 
старт“ с водещ Живка Попатанасова. 
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Според Надя Василева обаче все повече назрява нуждата от нов Кодекс на труда, който въпреки че е променян много пъти, 
все пак е 1976 г. 
„Във всички случаи в момента трябва да сме наясно с трансформацията на пазара на труда, налагат се нови модели 
на работа, хората предпочитат да работят от вкъщи, наблягат на грижата за менталното и физическото здраве“. 
„Обявите за нови свободни позиции са по-малко в сравнение с преди, тъй като голяма част от работещите са в отпуск. При 
отворените позиции в момента доминират нископлатени позиции и от ИТ сектора. 12% от свободните позиции са в ИТ, 
като в сектора се усеща напрежение по отношение на увеличение на заплатите“, обясни директорът на Българска 
конфедерация по заетостта. 
По думите на Василева управлението на хора виртуално става водещ приоритет и се създават вече и нови позиции като 
кризисен мениджър. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
√ Прекалено силното евро може да попречи на възстановяването в Европа 
В глобалната битка за рестартирането на икономиките използването на по-слаба валута е един от очевидните 
инструменти 
През тази година еврото поскъпна с 5% спрямо долара - справедливо отражение на по-доброто справяне с коронавируса 
от страна на Европейския съюз, но не на последно място и на историческото му решение за създаване на пандемичен 
спасителен фонд, който ще включва фискални трансфери от богатия европейски север към най-силно засегнатите страни 
от юга, пише Маркъс Ашуърт за Bloomberg. 
Доходността на американските държавни облигации пък падна по-близо до нулата, като се приближи до отрицателните 
ставки по ДЦК в еврозоната, а и прогнозите за растежа на САЩ започват да приличат на европейските. На този фон има все 
по-малко основание инвеститорите да държат толкова много яйца в доларовата кошницата. Проблемът за Европейската 
централна банка е, че прекалено силната обща валута може сериозно да попречи на крехкото възстановяване на 
континента след Covid-19.  
Федералният резерв се бореше с твърде силен долар в разгара на кризата, но успя да го овладее и сега изглежда 
изключително доволен от слабостта на зелената валута. Ръководителите на Фед настояват за повече фискални стимули, 
като се ангажират с повече монетарни мерки, ако е необходимо. Това е притеснение за ЕЦБ, която иска да осуети 
прекалено голямо или твърде бързо поскъпване на еврото. 
ЕС отдавна се радва на излишък по текущата сметка, подхранван от динамичния му експортен сектор и подпомаган от 
сравнително слабата валута. Но такива благоприятни условия не траят вечно. Има глобална битка за рестартирането на 
икономиките, като използването на по-слаба валута е един от очевидните инструменти. 
Въпреки възраженията на ЕЦБ, мащабните неконвенционални монетарни действия наистина се свеждат до обуздаване на 
валутата - оттук и редовните обвинения от американския президент Доналд Тръмп за валутни манипулации, отправени 
срещу всички страни, ангажирани с количествено облекчаване. (Той сега мълчи по въпроса, след като САЩ правят същото.) 
Чрез изкуственото понижаване на доходността чрез огромни програми за изкупуване на облигации, ЕЦБ подтикна 
инвеститорите да търсят възвръщаемост другаде, като по този начин задържа цената на еврото. Но това работи само ако 
никой друг не прави същото. 
 
√ Японската икономика няма да се възстанови от пандемията поне 4 години 
Според основния сценарий от миналия месец отложената олимпиада в Токио ще се състои през следващата година 
Икономиката на Япония няма да възстанови изгубеното от пандемията преди 2024 г., показва анализ, който е по-мрачен 
от консенсуса на японски мозъчен тръст и подчертава дългосрочното въздействие на коронавируса, съобщава Bloomberg. 
Японският център за икономически изследвания смята, че възстановяването ще е бавно след спад с 6.8% през текущата 
фискална година до март 2021 г., като факторите, който тежат най-много на растежа са засегнатите от пандемията външни 
пазари, включително САЩ. 
За сравнение консенсусната прогноза на икономисти, анкетирани от Bloomberg, и на Японската централна банка е 
съответно за понижение с 5.1% и 4.7% 
В юлския доклад на мозъчния тръст се посочва, че Covid-19 вероятно ще остави отпечатък върху икономиката на Япония, 
който ще продължи отвъд това десетилетие, докато правителството увеличава някои данъци, за да помогне за справяне с 
по-високия дълг, а компаниите намаляват разходите и растежа на заплатите, докато потребителите харчат по-малко. 
БВП на Япония ще бъде с около 2.2% по-малък през фискалната 2035 г., отколкото беше прогнозирано по-рано поради 
въздействието на пандемията, като така ще бъде загубена сумата от 2.1 трлн. долара. 
Основният сценарий в юлския доклад на мозъчния тръст предполага, че кризата около Covid ще бъде разрешена през тази 
фискална година, глобалните пътувания ще започнат да се възстановяват, а отложената олимпиада в Токио ще се проведе 
следващата година. 
Според анализаторите размерът на икономиката преди пандемията е съответствал на нивата от 2018 г. БВП на Япония се 
свиваше всяко тримесечие след увеличаването на данъка върху продажбите през октомври миналата година. 
 
√ Израел и ОАЕ постигнаха дипломатически напредък с историческо споразумение 
Тръмп, Нетаняху и Мохамед бин Зайед се надяват историческият пробив да постигне мир в Близкия изток 
Израел и Обединените арабски емирства постигнаха историческо споразумение в четвъртък, което се очаква то да доведе 
до нормализиране на дипломатическите отношения помежду им.  В съвместно изявление американския президент 

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/81012-rabotata-ot-vkashti-mozhe-da-uvelichi-produktivnostta-s-do-43
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Доналд Тръмп, израелския премиер Бенямин Нетаняху и престолонаследника в Абу Даби Мохамед бин Зайед изразяват 
надеждата, че „историческият пробив ще постигне мир в Близкия изток“, предава BBC.  
Като резултат от примирието Израел ще спре плановете си за анексиране на големи части от окупирания Западен бряг.  
Досега Израел не е имал дипломатически отношения със страните от Арабския залив. Споделените опасения относно 
регионалното влияние на Иран обаче доведоха до неофициални разговори между тях.  
Договорката е постигната по време на телефонен разговор днес между Тръмп, Нетаняху и Зайед.  Минути по-късно 
Нетаняху написа в Twitter, че това е  „исторически ден“, а посланикът на ОАЕ в САЩ Юсеф Ал Отайба заяви, че това е 
„победа за дипломацията и за региона“.  
Споразумението бележи едва третия израелско-арабско мирен договор след обявяването на независимостта на Израел 
през 1948 г. Първият е сключен с Египет през 1979 г., а вторият с Йордания през 1994 г.  
Какво е договорено?  
През следващите седмици делегации от Израел и ОАЕ ще се срещнат, за да подпишат двустранни сделки по отношение на 
инвестициите, туризма, директните полети, сигурността, телекомуникациите, технологиите, енергетиката, 
здравеопазването, културата, околната среда, създаването на посолства и други области на взаимно сътрудничество.  
„Създаването на директни връзки между две от най-динамичните общества в Близкия Изток и развитите икономики ще 
преобразува региона чрез стимулиране на икономическия растеж, засилване на технологичните иновации и изграждане 
на по-близки отношения между хората“, се казва в съвместното изявление.  
Израел също ще „спре декларирането на суверенитет над очертаните области“ във Визията на президента Тръмп за мир 
между Израел и палестинците, с която той даде подкрепата си за анексирането на еврейски селища на Западния бряг и 
стратегическата долина на Йордания от страна на Израел.    
Палестинците предупреждават, че подобен ход ще унищожи надеждите им за жизнеспособна бъдеща независима 
държава и ще наруши международното право - позиция, подкрепена от голяма част от международната общност.  
В съвместното изявление се казва, че Израел ще "съсредоточи усилията си сега върху разширяване на връзките с други 
страни от арабския и мюсюлманския свят" и че САЩ и ОАЕ ще работят за постигането на тази цел.  
ОАЕ и Израел също ще се присъединят към САЩ за стартиране на „Стратегическа програма за Близкия изток“, като тримата 
лидери отбелязват, че „споделят подобна перспектива по отношение на заплахите и възможностите в региона, както и 
споделен ангажимент за насърчаване стабилност чрез дипломатически ангажименти, засилена икономическа интеграция 
и по-тясно координиране на сигурността“.  
 
√ Вятърната и слънчева енергия удвоява дела си от световния енергиен микс за пет години 
Отказът от въглища се ускорява в световен мащаб, сочи проучване на Ember 
Вятърната и слънчева енергия удвоиха своя дял в световния енергиен микс през последните пет години. По този начин 
светът върви в посока към ограничаването на най-лошите ефекти от глобалното затопляне, пише Bloomberg в свой анализ. 
Източниците на възобновяема енергия генерират близо 10% от електричеството в повечето части на света през първата 
половина на тази година, показва анализ на американската екологична група Ember. 
От анализа на Ember става ясно, че декарбонизацията се ускорява през тази година от началото на пандемията. 
Проучването на Ember обхваща 48 страни, които генерират 83% от електричеството в света. Данните показват, че вятърната 
и слънчевата енергия са се увеличили с 14% през първата половина на 2020 г. спрямо същия период през предходната 
година, докато световното търсене се понижава с 3% заради влиянието на пандемията. 
Също така в периода, в който броят на вятърните турбини и соларните панели нараства, делът на въглищата в енергийния 
микс се понижава в световен мащаб. В някои държави, предимно тези от Западна Европа, въглищата са почти премахнати. 
Преди пет години Китай разчиташе на най-замърсяващото изкопаемо гориво за 68% от електроенергията в страната. През 
тази година делът спада до 62%, възобновяемите източници генерират 10% от електроенергията в страната. 
Все пак влиянието на възобновяемите източници вероятно не се увеличава достатъчно бързо, за да може светът да 
изпълни своите климатични цели, тъй като въглищата все още се използват в много части на света. 
Употребата на въглища трябва да се понижи с близо 79% до 2030 г. спрямо нивата от миналата година, което означава спад 
от 13% през всяка година през предстоящото десетилетие, отбелязват от Ember. 
 
Мениджър 
 
√ Държавата отпуска още 562 млн. лв. за подпомагане на малкия и среден бизнес  
Министерството на икономиката още насочи 562 млн. лв. за малкия и среден бизнес за преодоляване на кризата от 
глобалната пандемия от коронавирус, съобщи ресорният министър Лъчезар Борисов на брифинг вчера след среща с 
работодатели и синдикати. 
От тях 400 млн. лв. идват по европейската програма за спешно реагиране ReactEu. Те ще са насочени за дигитализация, 
възстановяване и растеж – за внедряване на информационни системи, възобновяеми енергийни източници. 
Кандидатстващите компании ще трябва да осигурят 20% собствено финансиране по проектите. 
Освен това 80 млн. лв. идват като преразпределени от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, които 
ще бъдат насочени към т. нар. малки големи компании. 
"Има сегмент от компании, до които не сме успели да стигнем, така наречените големи малки. Индикативният бюджет е в 
размер на 80 млн. лв., но това впоследствие може да бъде коригирано“, посочи Борисов. 
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На срещата е било дискутирано кои компании ще могат да се възползват от тази мярка – тези с оборот над 500 000 или над 
300 000 лв. Той допълни, че интензитетът на помощта ще бъде в размер на 100 %, а таванът продължава да е предмет на 
дискусия: 50 000 или 100 000 лв. 
От налични към момента средства ще има процедура по адаптиране на дейността на малки и средни предприятия в 
контекста на кризата с COVID-19. В процедурата ще бъдат включени микро, малки и средни 
предприятия.  Микропредприятията ще получават до 15 000 лева, малките – до 30 000 лева, а средните – до 75 000 лева. 
Борисов  допълни, че интензитетът на помощта ще бъде в размер на 100 %, а таванът продължава да е предмет на 
дискусия: 50 000 или 100 000 лв. 
Отделно други 82 млн. лв., отново преразпределени от ОПИК, ще бъдат насочени за разходи за колективни средства за 
защита, хигиенно оборудване и пренастройване към дистанционна работа на работниците. 
Този ресурс трябва да стигне до компаниите до края на месец септември. Обсъждан е вариант по новите процедури да се 
облекчат условията за кандидатстване, добави министърът. 
 
√ КЕВР предложи на фирмите типов договор за доставчик на ток  
Комисията за водно и енергийно регулиране предложи на фирмите типов договор, с който да обвържат отношенията си с 
доставчик на електроенергия. Изготвеният договор е предназначен за компании, които няма да сменят досегашния си 
доставчик. 
Както е известно от началото на октомври всички небитови потребители на електроенергия трябва да се снабдяват с ток 
чрез Българската независима енергийна борса и да подпишат договори с лицензирани търговци на ток. 
В случай, че до 30 септември т.г. небитов клиент не е сключил договор с търговец на електрическа енергия по свободно 
договорени цени, след тази дата той ще може да си доставя електрическа енергия от досегашния доставчик, като за целта 
двете страни следва да сключат типов договор със срок от 01.10.2020 г. до 30.06.2021 г. Съгласно законовите разпоредби 
образецът на типовия договор се утвърждава от КЕВР. 
При изготвянето на проекта на договор работната група на Комисията изиска примерни варианти на образец от страна на 
"ЧЕЗ Електро България" АД, "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД, "Енерго-Про Продажби" АД и "ЕСП Златни пясъци" 
ООД, се посочва в доклада на работната група. 
Изготвеният проект на образец на типов договор е систематизиран в десет части, които съдържат: предмета на договора, 
срока и условията за влизането му в сила, правата и задълженията на страните, цени, фактуриране и плащания, условията 
и реда за временно преустановяване и възстановяване продажбата на електрическа енергия, условията и реда за 
изменение и прекратяване на договора, отговорности и санкции, решаване на спорове и непреодолима сила. 
 
√ България е 7-ият най-голям производител на велосипеди в ЕС  
България е 7-ият най-голям производител на велосипеди в рамките на Европейския съюз, показват данни на Евростат към 
края на 2019 г. 
Според данните у нас са били произведени 525 хил. броя велосипеди, което обаче е по-слаб резултат в сравнение с 2018 
г., когато производството е възлизало на 775 хил. броя. Българското производство представлява около 5% от общото 
европейско производство на тази стока, която стана особено популярна по време на пандемията от коронавирус. 
През последната година в ЕС са били произведени общо 11,4 млн. броя велосипеди, като най-големите производители са 
Португалия (2,65 млн. броя), Италия (2,1 млн.), Германия (1,5 млн.), Полша (973 хил.), Нидерландия (730 хил.) и Франция 
(551 хил.). Общият брой на велосипедите, изработени на Стария континент се увеличава с 5% на годишна база. 
Най-добрата година за българското велопроизводство обаче е 2015 г., когато в България са били произведени 950 хил. 
броя велосипеди. Това е и годината, в която България е била петият най-голям производител на колела в Европа и е 
произвеждала 7% от общото европейско производство. 
Тогава се нареждаме след Италия (4,8 млн. броя), Португалия (1,5 млн.), Полша (1,14 млн.) и Нидерландия (1,1 млн.). През 
2015 г. в ЕС са били произведени 13,8 млн. броя велосипеди, като от тогава досега броят им варира, но не е достигал тази 
горна граница.   
 
√ „Газпром“ реши да се оттегли от Овергаз  
Руският газов монополист „Газпром“ е взел решение да продаде дела си от 50% в българската газова компания „Овергаз“ 
АД. Сделката се оценява на 15,5 млн. евро, а делът ще бъде предложен на друга компания, управлявана от Сашо Дончев 
„Овергаз инк“, предаде ТАСС. 
„Газпром“ има 0,5% дял, а дъщерната компания „Газпром ескпорт“ – 49,5%. 
Това все още не означава, че ще се стигне до реална сделка, но "Газпром" от пет години се опитва да я осъществи, 
коментират руските медии. Те припомнят, че българският акционер в "Овергаз" още води спор с "Газпром" в 
Международния арбитражен съд. От българското дружество заявиха за БНР, че към момента информацията не е на етап, 
който изисква коментар от страна на българския партньор. 
Според руското издание ТАСС опит за продажба на дела е имало и през 2016 г. Сделката обаче се бави заради съдебни 
спорове между двете компании заради спрения руски газ през 2016 г. 
Руската компания излезе от „Овергаз Мрежи“, чиято дейност е свързана с  е под контрола на Дончев още от 2016 г. 
 
√ Пандемията изтри 30% от капитализацията на банките в глобален мащаб  
Пазарната капитализация на банките в глобален аспект се е понижила с цели 30% през първите шест месеца на годината, 
показва изчисления на специализирания сайт BuyShares. 

https://buyshares.co.nz/2020/08/13/global-banking-market-capitalization-slumps-by-over-30-amid-pandemic/
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Според данните, в края на миналата година сумарната стойност на акциите на финансовите институции е възлизала на 8,9 
трлн. долара, докато към края на юни 2020 г. тази сума вече е 6,25 трлн. долара. 
В същото време, към средата на годината значителна част от загубите, реализирани през първата половина на 2020 г. са 
били възстановени. На  международните фондови пазари най-значителен спад е отбелязан в средата на март, когато беше 
обявена глобалната пандемия. Затова в края на първото тримесечие на годината пазарната капитализация на банките е 
възлизала на 5,78 трлн. долара. За сравнение рекордът на тази сума беше отбелязан в края на 2017 г., когато акциите 
на  глобалния банков сектори възлизаше на 9,3 трлн. долара. 
„Въпреки въведените мерки, пандемията увеличи чувствително рисковите оценки на повечето банки. Икономическата 
нестабилност има значителен ефект върху реалната икономика, а спадът в икономическата активност увеличава загубите 
на банките от необслужвани кредити“, се казва в анализа. 
Само пет от западноевропейските банки имат растеж в цената на акциите – най-добре се представя холандската ING с 29%. 
В същото време HSBC има загуба от 17%.   
 
√ Понижения на борсите в Европа на фона на американските мита заради Airbus  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения в ранната търговия в четвъртък, след като 
САЩ обявиха, че ще запазят  наказателните мита за стоки от ЕС заради субсидиите за Airbus, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 1,12 пункта, или 0,3%, до 373,76 пункта, като бенчмаркът остава на 
14% под рекордната си стойност заради по-бавното от очакваното възстановяване на икономиката. Немският индекс DAX 
се понижи с 29,33 пункта, или 0,22%, до 13 029,3 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 55,57 
пункта от стойността си, или 0,88%, достигайки ниво от 6 224,55 пункта. Френският CAC 40 се понижи с 5,68 пункта, или 
0,11%, до 5 067,63 пункта. 
Акциите на Airbus поевтиняха с 1,12%, след като американското правителство съобщи, че ще запази митата от 15% върху 
самолетите на компанията и 25% върху други европейски стоки заради държавните субсидии за европейския 
авиопроизводител, признати за незаконни от Световната търговска организация. Митата са на обща стойност 7,5 млрд. 
долара. 
Акциите на индустриалния гигант Thyssenkrupp се сринаха с 15,88%, след като от компанията съобщиха, че 
подразделението й за производство на неръждаема стомана ще регистрира оперативна загуба 1 млрд. евро за годината. 
Акциите на компанията са на път да запишат най-големия си еднодневен спад от три месеца. 
Книжата на датския пивовар Carlsberg поевтиняха с 4,,85%, след като компанията предупреди, че ограничителните мерки 
срещу разпространението на коронавируса ще засегнат продажбите й през втората половина на годината в ключови 
пазари като Китай и Западна Европа. 
Междувременно най-големият туроператор в света TUI отчете чиста загуба от 1,42 млрд. евро за тримесечието, завършило 
на 30 юни, спрямо печалба от 22,8 млн. евро за същия период на миналата година. Оборът за тримесечието е достигнал 
71,8 млн. евро, което представлява спад от 98,5% спрямо отчетеният година по-рано оборот от 4,75 млрд. евро. 
Очакванията бяха за оборот от 837,8 млн. евро. На този фон книжата на компанията поевтиняха с  5,06% 
Ръст в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха повишения в сряда, като широкият индекс Standard & Poor’s 
500 се приближи до рекордния си връх, регистриран през февруари, след като акциите на водещите технологични 
компании възстановиха част от загубите си от предходната сесия, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones напредна с 289,93 пункта, или 1,05%, до 27 976,84 пункта.  Широкообхватният показател 
S&P 500  се повиши с 46,66 пункта, или 1,4%, до 3 380,35 пункта. Това е най-големият еднодневен ръст за бенчмарка от 6 
юли насам.  Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши с 229,42 пункта, или 2,13%, до 11 012,24 
пункта. 
Акциите на  Facebook, Amazon и Netflix поскъпнаха съответно с 1,47%, 2,65% и 1,83%. Книжата на Alphabet, Microsoft и Apple 
скочиха с 1,80%, 2,86% и 3,32% 
Книжата на компаниите, зависими от отварянето на икономиката, обаче се представиха по-лошо. Акциите на Carnival и 
Norwegian Cruise Line поевтиняха съответно с 3,86% и 2,62%. В Банковия сектор акциите на JPMorgan Chase, Bank of America 
и Citigroup поевтиняха съответно с 0,85%, 0,67% и 0,74% 
„В момента на пазара тече голям дебат. Ще продължи ли силното представяне на технологичния? Или пък надеждата за 
ваксина, за по-добър от очакваното сезон на отчетите за второто тримесечие и за запазване на добрите икономически 
данни, могат да сложат край на ралито в сектора“, коментира Юсеф Абаси от в StoneX 
По думите му финансовият сектор е едно от местата, където инвеститорите имат „интересни лостове, които могат да 
използват, за да генерират добро представяне, особено ако вярват, че икономиката ще продължи да се възстановява“. 
Оптимизма на пазара бе подкрепен и от изкаването на президента на САЩ Доналд Тръмп, които съобщи, че 
правителството се е споразумяло с фармацевтичната компания Moderna за доставка на 100 млн. дози от бъдещата и 
ваксина срещу COVID-19 за около 1,5 млрд. долара. 
Печалби в Азия 
Основните индекси на борсите в азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно повишения в четвъртък, следвайки 
ралито на технологичния сектор на Уолстрийт, предаде Маркетоуч. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 напредна 405,65 пункта, или 1,78%, до 405,65 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 1,46 пункта, или 0,04%, до 3 320,73 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite се повиши с 1,35 пункта, или 0,06%, до 2 216,47 пункта. Хонконгският индекс 
Hang Seng регистрира спад от 13,35 пункта, или 0,05%, до 25 230,67 пункта, след като акциите на Tencent поевтиняха с 
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2,02%, въпреки че компанията отчете ръст на приходите до 33,1 млрд. юана (4,8 млрд. долара) за второто тримесечие. Това 
е ръст от 37% спрямо същия период на предходната година и над очакванията на анализаторите за печалба от 27,56 млрд. 
юана. Тези резултати обаче бяха засенчени от новината от преди няколко дни, че САЩ ще забранят транзакциите s WeChat 
на територията на страната. 
Южнокорейският показател Kospi записа ръст от 5,18 пункта, или 0,21%, до 2 437,53 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 се понижи с 41 пункта, или 0,67%, до 6 091 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Бенчмаркът SOFIX отчете ръст от 
1,32 пункта, или 0,30%, до 436,91 пункта. BGBX40 напредна с 0,15 пункта, или 0,16%, до 95,70 пункта. BGTR30 се повиши с 
0,26 пункта, или 0,06%, до 465,44 пункта. BGREIT регистрира ръст от 0,29 пункта, или 0,22%, до 131,69 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Проф. Боян Дуранкев: Има основание да се вкара един актуализиран бюджет  
"Има основание да се вкара един актуализиран бюджет. Едновременно имаме спад на приходите в бюджета и нарастване 
на разходите, включително чрез заобикаляне на някои закони. Ако това не е основание за гласуване на актуализация на 
бюджета?", каза пред БНР икономистът проф. Боян Дуранкев, преподавател в УНСС. 
Според него новият министър на финансите Кирил Ананиев "е професионалист и не е трудно да направят разчети и да се 
внесе за обсъждане актуализация". Проф. Дуранкев прогнозира, че в късната есен може да се направи и втора 
актуализация на бюджета. 
Той посочи, че до 15-и август Министерството на финансите е длъжно по правилата на Министерския съвет да разглежда 
препоръките на Съвета на ЕС по националната програма за реформи за 2020-а и конвергентната програма за 2020-2023. 
"Министърът на финансите със сигурност трябва да внесе актуализация на бюджета, защото има съществени промени". 
Икономистът изтъкна, че някои нарушения на държавния бюджет са били направени благодарение на това, че ЕС е в 
съществен спад на икономическия растеж: 
"Кризата с коронавируса е второто нещо, което доведе до промените в бюджета. Третото нещо, което е много важно, е 
промяната на данъци - ДДС. По закон данъци не се променят, след като е приет бюджетът за съответната година и няма 
гласувана актуализация".  
 
√ Израел отменя 14-дневната карантина за пристигащите от България  
По информация на българското посолство в Тел Авив израелските власти отменят изискването за 14-дневна карантина за 
пристигащите от България граждани, съобщиха от МВнР. 
Решението влиза в сила от 16 август и ще позволи на израелските граждани да пътуват до нашата страна, без да бъдат 
поставяни под карантина при завръщането си. 
Освен за пътуващите от България, ограничителната мярка ще отпадне и за влизащите в Израел граждани от Хърватия и 
Гърция. 
Към момента гражданите, пристигащи от Израел в България, не се подлагат на задължителна карантина у нас. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Политически ходове и сметки: властта и протестите - лидерът на "Воля" Веселин Марешки; 
- Ковид-19 и имунитетът: какви са новите данни за вируса - доц. д-р Велизар Шиваров; 
- Икономическият отговор на ковид кризата - каква е равносметката и как новите мерки ще достигнат до хората; 
- На път през лятото: спазват ли се правилата за движение - говорят експертите; 
- Балкански въпроси: какъв е планът на Зоран Заев за съставяне на правителство; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Родители спират децата си от училище заради коронавируса! Трябва ли да остане дистанционното обучение от 

15-и септември - дискусия в студиото; 
- Колко опасни са новите мутации на коронавируса? Гост, проф. Радостина Александрова; 
- На живо: Почистени ли са шахтите на София и има ли опасност от още наводнения; 
- С колко поскъпнаха зеленчуците през летния сезон - проверка на bTV; 
- На живо от Бургас: Как се готвят българските спортисти за международния турнир по плажно ръгби? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Мъж от Дупница изчезна мистериозно преди 15 дни. За последно е бил видян с бивш бодигард на братя Галеви; 
- Още пари от държавата за бизнеса и работещите. Колко средства ще бъдат отпуснати и на какви условия трябва 

да отговарят кандидатите?; 
- Били ли са избити от строители защитен вид птици при ремонт на мост в Казанлък?; 
- Как учени от Русе създадоха маски със сребърно покритие, за които твърдят, че убиват коронавируса? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Повече пари от винетки въпреки коронакризата; 
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в. Труд - Незаконни - къщата, басейнът и оградите на Прокопиев, пристанът и 7 постройки около лятната резиденция на 
Доган; 
в. Телеграф - Малките градчета бият курортите по туристи; 
в. Монитор - КАТ връчи честитки за 6 млн. лв. по границите; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Кадрова криза на протеста: няма хора за барикадите на Мая Манолова пред Ректората; 
в. 24 часа - Прокуратурата откри: Пристан, 3 сгради и 3 бунгала без разрешително в летния сарай на Доган и незаконни 
басейн и ограда във вилата на Прокопиев; 
в. Труд - Заседанието на парламента пропадна; 
в. Труд - 46% от хората нямат пари за застраховка; 
в. Телеграф - Фермата за криптовалута откраднала ток за 2,5 млн. лв.; 
в. Монитор - Васил Божков си призна за поръчковите убийства и за поръчката към Пеевски; 
в. Монитор - С нови 80 милиона подпомагат малките фирми; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Олег Асенов, член на управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура": Въпреки коронакризата 
събираме повече пари от винетки за леките коли; 
в. Труд - Доц. д-р Георги Чанков, преподавател по международни отношения в УНСС, пред "Труд": На "Орлов мост" тече 
вежлив дебат за свободните места върху дръжката на лъжицата; 
в. Монитор - Цвета Брестничка, Асоциация "Родители": Не пречи дистанционното обучение да е с учители от други 
училища; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Да благодарим на другаря Милко Балев за "Отнесени от вихъра"; 
в. Труд - За простотата на пилотите и смисъла от единството; 
в. Телеграф - Коронавирусът ни върна към нормалното; 
в. Монитор - Колебливият прогрес при събиране на глобите. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 14 август 
София 

- От 10.30 ч. в Google Meet БТПП ще представи резултати от проведените проучвания по проект: „Устойчива 
заетост и превенция на текучеството на работната сила". 

- От 12.00 ч., пред Паметника на медицинските чинове, загинали във войните (в градинката пред ВМА) с 1-
минутно мълчание ще бъде почетена паметта на всички лекари, медицински сестри, полицаи, доброволци и 
граждани, загинали при спасяването на човешки живот. 

- От 14.00 ч. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия ще проведе онлайн 
семинар, на който ще бъдат представени Правилата за управление на Национален иновационен фонд и начинът 
на кандидатстване за 11-та конкурсна сесия. 

***  
Бургас 

- От 17.00 часа до 21.00 часа пред КЦ "Морско казино" ще се наблюдава Международна регата "Порт Бургас - 
Бургаска ветроходна седмица" 2020. 

- От 20.00 часа в Експозиционен център „Флора" ще започне „Джаз в Бургас". 
- От 20.30 часа в Летния театър ще започне „45 години на сцена" - Юбилеен концерт на Силвия Кацарова. 

***  
Бургас/Несебър 

- От 19.00 ч. в Храм „Св. Успение Богородично" ще бъде отслужено вечерно богослужение. 
***  
Варна 

- От 16.00 ч. в Морската градина до сцена "Раковина" ще се проведе правописен маратон на открито. 
- От 19.00 ч. в Градска художествена галерия ще се проведе класически концерт в рамките на Международния 

музикален фестивал „Варненско лято". 
***  
Стара Загора 

- От 10.00 до 13.00 ч. в РИМ-Стара Загора ще се проведат „Летни занимания в музея" с тема „Играя и се уча в 
музея". 

***  
Ямбол 
От 21.00 ч. в Лятното кино ще бъде прожектиран филм от поредицата на Общината „Единадесет киновечери под 
звездите с любими български филми" 

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

