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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Марияна Николова обсъди с бизнеса критериите за безвъзмездна помощ за туроператорите  
Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова проведе работна среща с ръководители и представители на 
браншови организации, на която бяха обсъдени критериите за безвъзмездната помощ за туроператори и турагенти от 10 
млн. лева. 
Директен бенефициент по средствата е Министерството на туризма, а крайни получатели туроператори и туристически 
агенти, регистрирани по Закона за туризма. Това е една от мерките, предприети от правителството за подкрепа на сектора 
и бранша за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, която се очаква да надхвърли щетите 
от световната икономическа криза 2008/2009, посочи вицепремиерът Николова. 
Марияна Николова, вицепремиер и министър на туризма: Министерството на икономиката и Министерството на туризма 
като директен бенефициент сме максимално ангажирани за прозрачно съблюдаване на процедурата и прилагане на 
съкратени сроковете по пилотния й проект. В тази връзка бяха и моите указния и изисквания, които отправих като 
вицепремиер към Министерството на икономиката. 
Министерството на туризма ще провежда схемата за набиране на заявленията за подпомагане. Те ще се подават само по 
електронен път. Броят на изискваните декларации е силно редуциран, останали са само тези, които са задължителни и 
произтичат от съответното законодателство. Други справки и проверки ще се извършват по служебен път, се посочва в 
критериите. 
Двете страни постигнаха договореност средствата да се разпределят пропорционално на общия оборот през 2019 г. на 
допуснатите кандидати. До дни те ще бъдат одобрени от Управляващият орган и от Комитета по наблюдение по 
програмата, а през септември ще започне отпускането на сумите. Заявления ще се приемат в рамките на 5 дни. Комисия 
ще извърши подбора, оценките и класирането на кандидатите. 
Това няма да е единствената схема в подкрепа на бранша, увери министърът на туризма. Тя обеща да направи всичко 
възможно да положи усилия да бъдат намерени средства за дофинансиране по схемата чрез новите мерки на 
Министерството на икономиката в подкрепа на малките и средните предприятия, както и през националния бюджет. 
Бизнесът настоя също мярката на правителството за туризма 80:20 да се трансформира до 80:0, за да се подпомогне още 
повече най-пострадалият от пандемията икономически сектор. 
В дискусията участваха Илияна Илиева, ръководител на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" 
в Министерството на икономиката - Управляващ орган на ОП "Иновации и конкурентоспособност", отпускаща сумата, БАТА, 
АБТТА, Сдружение "Туризъм", Обединение "Бъдеще за туризма" и Българската асоциация "Изходящ туризъм". 
 
√ Най-много средства по мярката 60/40 са отишли в предприятията от преработващата промишленост  
Около 67% от изплатените от НОИ компенсации са помогнали на най-засегнатите икономически дейности 
Близо 2/3 от средствата, изплатени на работодателите за запазване на заетостта на работниците и служителите по време 
на извънредното положение, обявено на 13 март 2020 г., са насочени към най-силно засегнатите от пандемията 
икономически дейности – преработваща промишленост, хотелиерство и ресторантьорство и търговия. 
Това показва анализ на Националния осигурителен институт (НОИ) за отпуснатите на бизнеса компенсации за 
преодоляване на последиците от кризата с корона вируса. В трите бранша оперират около 61% от подпомогнатите 
осигурители, в които работят 73% от работниците и служителите със запазена заетост. 
Данните на НОИ сочат, че най-голяма сума е изплатена за работещите в предприятията от преработващата промишленост. 
За тях са отишли близо 71,6 млн. лв. или 38,6% от всички средства. С парите са подпомогнати 15,5% (1 386) от одобрените 
осигурители, в които обаче работят почти 47% (80 407) от наетите лица. 
Към работодателите от търговията са насочени 29,5 млн. лв. или 15,9% от средствата. При тях броят на работниците и 
служителите, чиято заетост е запазена благодарение на мярката, е близо 26,7 хиляди, което е около 15% от всички наети 
лица. Хотелиерите и ресторантьорите са 19% от всички подпомогнати работодатели, в тях работят 11% от служителите. За 
този бранш са отишли малко над 22,6 млн. лв. или 12,2% от общата изплатена сума. 
Очаквано най-голям брой осигурители са концентрирани в областите София-град (3 127), Пловдив (724) и Варна (609). Това 
е близо 50% от всички подпомогнати фирми. Предоставените средства в тези области са съответно 78,9 млн. лв. за 57 802 
лица, 12,4 млн. лв. за 12 116 лица и 10,2 млн. лв. за 7 973 лица. Числата сочат, че когато говорим за изплатени суми и брой 
работници, морската столица отстъпва място на Бургас. В област Бургас подпомогнатите работодатели са по-малко (534), 
но размерът на помощта е близо 12,4 млн. лв., а защитените работни места - с над 4 хиляди повече. 
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Общият обем на средствата, изплатени като компенсации на бизнеса за преодоляване на последиците от кризата, е 185,7 
млн. лв. С тях са подпомогнати общо 8 971 работодатели и 171 593 наети лица. 
 
√ ЦИК: Очакваме ясна правна рамка, за да започнем ефективна подготовка на изборите  
ЦИК като правоприлагащ орган ще изпълни закона такъв, какъвто е към момента на насрочване на изборите. И към 
момента ЦИК работи по организацията и подготовката на изборите през 2021 година - за народни представители и 
президент. Наред с всички актуални въпроси, обсъждаме и машинното гласуване, за да осигурим нормално протичане на 
вота. Това заяви в Сутрешния блок на БНТ Александър Андреев - говорител на ЦИК. 
Той припомни, че на евроизборите през 2019 години е имало машинен вот в 3 000 секции с машините, взети под наем. 
"ЦИК подготвя техническото задание, за да се подготви поръчка. Това е свързано с процеса, обявен преди март месец, за 
промени в изборното законодателство. Беше създадена работна група, която трябваше да внесе промени. Независимо от 
това, ние имаме готовност в момента, в който има ясна правна рамка, която да ни позволи да започнем ефективна 
подготовка на изборите, да го направим. Дали ще бъдат купени или наети машините е въпрос, който ще бъде преценен с 
оглед законодателната рамка към конкретния момент", обясни Андреев. 
По думите му към момента няма осигурено финансиране за закупуване на необходимата техника, но добави, че "винаги е 
имало уверението от страната на държавата, че ще бъде осигурено финансирането тогава, когато е необходимо". 
"Изборите са държавна политика и от тук нататък държавата трябва да прецени дали ще бъде въведено трайно машинното 
гласуване във всички секции, така както е разписано към момента, или това изменение на законодателството в момента 
се подготвя или внася ще доведе до различна система на гласуване, която може да бъде смесена - хартия и машини, или 
машинно и електронно. Тоест, имаме различни възможности и те трябва да бъдат преценени с оглед на целите", добави 
говорителят на ЦИК. 
Какво още каза Александър Андреев вижте във видеото. 
 
√ В класните стаи или пред компютъра - как ще започне учебната година? 
Задочните преговори между министъра на образованието и родителите продължават 
Въпросителните как ще се обучават учениците в условия на епидемия остават на дневен ред. Родители поискаха да имат 
право на избор дали да изпратят децата си в класната стая или да присъстват в час през компютъра си. Министерството на 
образованието засега не дава възможност за такъв избор - засега е решено, че учебната година ще започне присъствено. 
Въпросът в класната стая или в класната стая, но от вкъщи, разделя родителите на такива, които не искат то да посещава 
училище и такива, които чакат 15 септември с нетърпение. 
"За мен училището е преди всичко среда, а не просто канал, по който се усвояват знания", казва Радостина Генова. 
Родителите и от двете страни обаче се обединяват около едно - правото им на избор. 
Георги Стоилчев: Правото на избор, което родителите да имат - дали децата им да отидат в клас на 15 септмври или да 
продължат да учат онлайн дистанционно. 
"Аз съм за това да има избор. Надявам се, че и институциите, които отговарят за регламентирането на този процес, ще се 
справят с него", посочва Радостина Генова. 
Засега Министерството на образованието не предпочита дистанционното обучение. 
Таня Михайлова, зам.-министър на образованието: Това е просто един компенсаторен процес, който няма как да отмени 
ползите в присъственото обучение в класната стая. 
Ще бъде направено едно изключение. Само за децата, които имат определени от Министерството на здравеопазването 
хронични заболявания. 
Таня Михайлова, зам.-министър на образованието: Когато има такова заболяване и то е описано с ТЕЛК-ово решение, 
съответно ще имат такава възможност. 
Това не удовлетворява част от родителите, поради причината, че здравите деца също могат да пренасят вируси без да имат 
симптоми. 
"Децата са живи и здрави, те си ходят на училище, ами техните болни родители, при тях как ще се вземат мерки децата да 
не пренесат заразата вкъщи", пита Георги Стоилчев. 
И образователната и здравната институция засега не приемат този аргумент. 
Таня Михайлова, зам.-министър на образованието: Не трябва да бъде водещ страхът, когато се тръгва към една такава 
стъпка. 
"Ако училището беше единствената среда, в която те правят контакти, аз съм склонен да обсъждаме такъв вариант. 
Истината обаче е, че и в семейството, при по-горните класове и в нормалната социална среда сред приятелите, в 
дискотеката, в магазина, детето прави много контакти и съвсем не училището е най-рисковият от тях", коментира главният 
държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев. 
Преди 15 септември остава и друг въпрос - дали учениците ще трябва както всяка друга година да посещават личния си 
лекар за профилактичен преглед. Или този път ще бъде направено изключение. 
Някои родители се притесняват. "Аз по принцип си имам притеснения да ходя в болницата", признава Йоанна Христова. 
"В известен смисъл имам притеснения, но се надявам, всичко да мине добре", споделя и Мирена Николова. 
От лекарска гледна точка епидемията не трябва да отменя тези прегледи. 
"Аз не искам да се отказваме от тези профилактични прегледи, защото те са важни", категоричен е д-р Кунчев. 
А личните лекари смятат, че са дсостатъчно подготвени да посрещнат пациентите си. 
Д-р Митко Илиев, общопрактикуващ лекар: Самите прегледи се осъществяват в определени часове. Всеки личен лекар 
си обявява време, т. нар. "зелени коридори" , като целта е да не се смесват потоците на възрастни пациенти с деца. 

https://bntnews.bg/news/cik-ochakvame-yasna-pravna-ramka-za-da-zapochnem-efektivna-podgotovka-na-izborite-1069917news.html
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Така въпросът за прегледите на учениците е решен и не подлежи на коментар. А спорът за това кои деца да имат право на 
дистанционна форма на обучение остава. 
В търсене на решение министърът на образованието Красимир Вълчев покани родителите, които организираха 
подписката, на среща в петък. 
 
√ Как ще става подмяната на личните документи по време на пандемията? 
От СДВР препоръчаха на хората да се явят по-рано пред пунктовете на звената "Български документи за самоличност". 
Работното време е от 7 до 17:30 ч. Няма да има обедни почивки и други почивки, освен технологичните от 13 до 13:30 ч., 
които са за дезинфекция на помещенията. 
В СДВР се проведе брифинг за организацията по подмяната на личните документи по време на пандемията. 
"Имайки постоянен адрес на територията на град София те могат да изберат, което и да е районно, за да подадат заявление 
и да им бъде издаден документ за самоличност. Не е необходимо да се обръщат към районното управление, където 
живеят", каза старши комисар Билалов. 
 
БНР 
 
√ Близо 15 000 безработни по-малко през юли спрямо юни отчита Агенцията по заетостта 
86 000 повече безработни спрямо миналата година  
Според административната статистика на Агенцията по заетостта регистрираните безработни в бюрата по труда в края на 
юли са 258 553, като спрямо юни намалението е с 14 814 души. Това съобщават от пресцентъра на Агенцията по заетостта. 
В сравнение с май те са с 36 900 по-малко или спадът е от 12,5 на сто. В същото време увеличението спрямо юли 2019 г. е 
с 85 910 души. 
През юли равнището на регистрирана безработица в страната е 7,9 на сто, като Агенцията по заетостта отчита спад от 0,4 
процентни пункта в сравнение с юни и с 1,1 процентни пункта спрямо май, когато бе отбелязан пик от 9% на регистрираната 
безработица през годината в резултат на Covid-19 кризата. 
На годишна база ръстът на нивото на безработица през юли е с 2,6 процентни пункта. 
През юли 2020 г. броят на започналите работа безработни е достигнал 27 423, като 92,3% от тях са устроени в реалната 
икономика, сочат данните от месечната статистика на агенцията. В сравнение с месец юли 2019 г. се отчита значителен 
ръст с 80,1% на започналите работа безработни. 
Заявените през юли свободни работни места са малко над 16 хиляди. 
Най търсените професии са, а именно бармани, сервитьори, готвачи, камериери, работници в преработващата 
промишленост, транспорта, квалифицирани работници по производство на храни и облекло, продавачи, персонал, 
полагащ грижи за хората и други. 
Роля за намаление на безработицата в страната има и мярката 60 на 40 за запазване на заетостта, без която равнището й 
щеше да е около 14%. Синдикални експерти обаче прогнозират нов бум на безработицата наесен. 
 
√ Повишение на месечната инфлация през юли с 0,5% и на годишната с 1,2%  
През юли 2020 г. месечната инфлация в България се повишава с 0,5%, докато годишната инфлация се забавя до 1,2%, 
показват данни на Националния статистически институт (НСИ). 
Индексът на потребителските цени (CPI) се повишава с 0,5% спрямо предходния месец, когато се понижи с 0,4%, като това 
представлява първо увеличение на инфлацията от февруари насам. 
На годишна база потребителската инфлация се повиши през юли 1,2% от 1,6% през юни, отбелязвайки най-слаб растеж от 
декември 2016 година. 
От началото на годината в нашата страна има дефлация от 0,5% (юли 2020 г. спрямо декември 2019 г.). 
Средногодишната инфлация за периода август 2019 - юли 2020 година нараства с 2,6% спрямо периода август 2018 - юли 
2019 година. 
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Графики на инфлацията (г./г. и м./м.) 

 
През юли увеличение с 1,4% спрямо предходния месец регистрират цените на хранителните продукти и на безалкохолните 
напитки, докато цените на алкохолните напитки и на тютюневите изделия намаляват с 0,1%, а тези за облекло и обувки - с 
2,2 на сто. 
Цените на жилища, вода, електроенергия, газ и други горива се повишават с 1,7%, за жилищно оборудване, домакински 
уреди и принадлежности за дома - с 0,2%, а в здравеопазването цените нарастват с 0,2 на сто. Транспортните цени се 
увеличават с 1,4%, докато цените за развлечение и култура скачат със 7,4%, след като това са два от секторите, които бяха 
са най-силно засегнатите от коронавирусната криза и свързаните с нея противоепидемични мерки по-рано през годината. 
Цените на съобщенията бележат през юли увеличение с 0,5%, тези за образование - с 0,1%. а за ресторанти и хотели - 
увеличение с 2 на сто. 
Хармонизираната инфлация (индексът HICP според общите европейски стандарти) през юли се повишава с 0,8% спрямо 
юни, докато растежът на хармонизираната потребителска инфлация на годишна база (спрямо юли 2019) се забавя до 0,4%, 
след като в началото на 2020 г. тя беше над 3 на сто. 
Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от 
критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. 
 
√ Красимир Вълчев: Механизмите за компенсиране на обучението са два  
Интервю на Лора Търколева с Красимир Вълчев в предаването „Преди всички“ 
„Дистанционната форма на образование, която стартирахме от началото на извънредното положение в страната, не е 
организирана от училище. Това беше обучение в електронна среда при запазване на дневната форма. Част от училищата 
ще стартират ефективно дистанционна форма на обучение. Учениците могат да се включат в обучение в училища-центрове 
за дистанционно обучение. Това е едната алтернатива, другата е – запазвайки дневната форма на обучение, до 30 дни да 
могат да се обучават едновременно чрез виртуална връзка в реалната класна стая“. Това обясни пред БНР министърът на 
образованието и науката Красимир Вълчев.  
Той подчерта, че родителите имат право на избор, а „единственият дискусионен въпрос, който се оформя е дали това да 
бъде единствено по медицински причини или въз основа на личен страх“.  
„Трябва да намерим разумната граница, смятам, че ще подходим отговорно. Ходеното на училище е свързано с елемент 
на обвързаност“.  
В предаването „Преди всички“ Вълчев допълни:  
„Училищата ще имат свобода. Ако някое училище желае да реализира хибриден образователен процес, въпреки че такъв 
се организира трудно, то може да го направи, но това означава два пъти повече класове“.  
Министърът подчерта, че за всеки случай, при който се установи заразяване с коронавирус в училище, ще се прави анализ 
на конкретната ситуация.  
Интервюто с Красимир Вълчев можете да чуете в звуковия файл.  
 

https://bnr.bg/post/101327288/krasimir-valchev-mehanizmite-za-kompensirane-na-obuchenieto-sa-dva
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√ Стартира 11-ата конкурсна сесия на Национален иновационен фонд за набиране на проекти  
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) обявява старта на Единадесета 
конкурсна сесия на Националния иновационен фонд по схемата "Подпомагане на научноизследователската и развойна 
дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания". 
Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ от Фонда в размер на до 500 000 лв. за проект могат да подават своите 
документи в конкурсната сесия от 17-и август до 17:30 ч. на 17-и септември по електронен път с електронен подпис на 
интернет адрес: https://edelivery.egov.bg/  
От Агенцията посочват, че настоящата сесия ще подкрепи българските фирми с бюджет от над 5 млн. лв., като основна цел 
на Фонда е да насърчи научноизследователската и развойната дейност за повишаване конкурентоспособността на родния 
бизнес,  насърчавайки развитието на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги. 
В своите предходни 10 конкурсни сесии Фондът финансира развитието на над 500 проекта с над 90 милиона лева в сферата 
на информационните и комуникационните технологии, мехатрониката, биотехнологиите, творческата и развлекателната 
индустрия и други. 
Правилата за управление на средствата на Национален иновационен фонд (ПУСНИФ), както и пълна информация относно 
необходимите за кандидатстване документи и протичане на процедурата по кандидатстване може да откриете тук. 
 
√ Опозицията в Румъния внесе вот на недоверие срещу правителството  
Най-голямата опозиционната сила в Румъния - Социалдемократическата партия, внесе вот на недоверие срещу 
правителството на Национално-либералната партия, оглавявано от премиера Лудовик Орбан.  
Гласуването ще бъде през септември.  
Социалдемократите критикуват либералите за управлението им по време на епидемичната обстановка и ги упрекват в 
"източване на държавния бюджет под паравана на пандемията" и затъване в дългове.  
Премиерът Орбан определи като "абсурден" изборът на момент за внасяне на вота. Предишното правителство на Орбан 
беше свалено с вот на недоверие през февруари. Очаква се и сегашният вот на недоверие да бъде одобрен с 245 гласа, 
при необходими минимум 233 гласа. 
 
√ Бундесбанк: Бърз растеж на германската икономика през летните месеци  
Германската икономика е подготвена за бързо и всеобхватно възстановяване след безпрецедентно в мирно време свиване 
през пролетта, но вероятно е необходимо откриването на ефективна коронавирусна ваксина, преди да е възможно пълно 
възстановяване, съобщи в понеделник Бундесбанк. 
Най-голямата европейска икономика се сви с малко над 10% през второто тримесечие, но през летните месеци започна да 
се връща към растеж, тъй като беше ограничена съществена част от коронавирусната епидемия и бяха премахнати много 
ограничения за бизнеса и за ежедневния живот. 
"Ще продължи ясното и широко базирано възстановяване на макроикономическото развитие, започнало след най-ниската 
точка през април", се посочва в ежемесечния доклад на централната банка. 
"Немската икономика трябва да нарасне много силно през лятното тримесечие на 2020 г.", прогнозира Бундесбанк. 
Очаква се частното потребление да даде "солиден принос" за икономическото възстановяване, докато инвестициите в 
индустрията и в капиталови стоки също ще бъдат ключови, посочи банката, която по-рано прогнозира спад със 7,1% на 
брутния вътрешен продукт за цялата настояща година. 
Все пак Бундесбанк предупреди, че пандемията не е е овладяна в световен мащаб и това ще продължава да натежава 
върху германския износ и промишленото производство. 
"Това вероятно ще възпрепятства цялостното възстановяване на търсенето на немски промишлени продукти. Докато не 
бъде налице ефективно медицинско решение, като подходяща ваксина, икономическата активност в някои отрасли на 
услугите в страната също ще остане ограничена", заключва централната банка на Германия. 
 
√ Рекорден срив с 27,8% на японската икономика през второто тримесечие  
Японската икономика отбеляза рекорден спад от близо 28% през периода април - юни, тъй като коронавирусната 
пандемия срина потреблението и износа, заличавайки само в рамките на три месеца позитивните ефекти от 
стимулиращата политика на премиера Шинзо Абе, добила известност като "Абеномика", която беше стартирана към края 
на 2012 година. 
Брутният вътрешен продукт през второто тримесечие се сви със 7,8% спрямо първите три месеца на годината, когато беше 
отчетно понижение от 0,6 на сто. 
Спрямо година по-рано обаче третата по сила в света икономика се срина с цели 27,8% след понижение с 2,2% през 
периода януари - март, отбелязвайки по този начин най-голям спад от 1980 година насам - от когато японската статистика 
разполага с този тип данни. 
Въпреки че спадът на японската икономика е по-малък от този с 32,9% на икономиката на САЩ, той е много по-голям от 
свиването на БВП на страната със 17,8% през първото тримесечие на 2009 година, когато светът беше ударен от 
финансовата и икономическа криза след фалита на американската банка Lehman Brothers. 
През периода април - юни японската икономика се сви до едва 485 трлн. йени - най-ниският ѝ размер от второто 
тримесечие на 2011 година, което трета по сила световна икономика все още страдаше от близо две десетилетия на 
дефлация и икономическа стагнация. 
Въпреки че японската икономика започна да се рестартира през втората половина на месец май с оглед на постепенно 
вдигане на противоепидемичните строги ограничения, много анализатори очакват този опит за отскок да бъде 

https://edelivery.egov.bg/
https://www.sme.government.bg/?p=51148
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относително сдържан, тъй като подновеното увеличение на заразените с Covid-19 вероятно ще продължава да се отразява 
негативно върху потреблението в страната на изгряващото слънце. 
 
Сега 
 
√ Стартовата заплата на учителите от догодина става 1260 лв. 
Възнагражденията на педагозите ще бъдат увеличени средно с 15-16%  
Между 15 и 16.1% ще е увеличението на индивидуалните работни заплати на педагогическите специалисти в 
образователната система от 1-ви януари 2021 г. Това е предвидено в Колективния трудов договор (КТД), подписан от 
министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и национално представителните синдикални и работодателски 
организации в системата на предучилищното и училищното образование, съобщиха от МОН. 
"От името на своите членове представителите на синдикатите и работодателите благодариха на правителството и лично 
на министър-председателя Бойко Борисов, че изпълниха поетия ангажимент за двойно увеличение на учителските заплати 
в рамките на управленския мандат", уточняват от МОН. 
Това е 4-тото поред увеличение на учителските заплати от 2017 г. насам, когато ГЕРБ обеща двоен скок на 
преподавателските възнаграждения до края на мандата. Първото увеличение на заплатите на педагозите без през 2017 г. 
- с 15%, което по оценки на МОН е било средно с 24%, тъй като не всички педагози са получили еднакво увеличение. Тогава 
минималната учителска заплата бе увеличена от 660 на 760 лв. Втората стъпка бе през 2019 г. - средно с 18-120%, като най-
ниското възнаграждение на преподавателите стана 920 лв., а третата - от 1-ви януари 2020 г., с около 17%, когато 
минимална заплата скочи до 1085 лв. Сега, с четвъртата стъпка от 15-16%, догодина стартовата основна заплата за учител 
става 1260 лв. 
Плановете на кабинета бяха именно подобни - през 2021 г. минималната учителска заплата да стане 1200 лв., средната - 
около 1700 лв., а директорската - около 2000 лв. Сметките показват, че ако вземем минималната заплата за основа - при 
двоен скок тя би следвало да се увеличи от 660 лв. през 2017 г. на 1320 лв. през 2021 г., т.е. крайното увеличение излиза с 
60 лв. по-малко. 
Минималните възнаграждения от януари догодина на старшите учители ще достигнат 1300 лв., а на главните - 1350 лв. 
Директорите на детски градини и училища ще получават не по-малко от 1535 лв., а заместник-директорите - 1420 лв. 
Според новия КТД се увеличава и възнаграждението за класните ръководители - то става 46 лева месечно за водене на 
задължителна документация и консултации с родители, деца и ученици. 
С 30 лева месечно ще се компенсират и разходите за консумативи на учителите, които водят обучение от разстояние в 
електронна среда в условията на епидемии, пандемии, енергийни кризи, извънредно положение или други случаи на 
непреодолими събития, които ще се изплащат като допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за времето на 
провеждането му. За допълнително обучение на ученици, които са отсъствали повече от десет учебни дни от училище 
поради заболяване, или за консултации на ученици в самостоятелна форма на обучение поради здравословни причини, 
ще има възнаграждение от 15 лв. за всеки проведен час. 
Средствата за допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати от педагогическите специалисти се 
планират в рамките на бюджетите в размер не по-малко от 4.2% и не повече от 5.0% от годишния размер на средствата за 
заплати. КТД предвижда също образователните институции да планират не по-малко от 2.5% и не повече от 3.5% от 
годишния размер на средствата за заплати на непедагогическия персонал за допълнително възнаграждение. Предвижда 
се обезщетението при пенсиониране за учителите да е в размер на 11 брутни заплати от 1 януари 2021 година, които ще 
се осигуряват по национална програма. 
 
√ Парадокс: ДДС падна, а ресторантите качиха цените 
Заведенията, хотелите и банките дърпат нагоре инфлацията през юли  
България е страна на парадоксите и ресторантьорите дават поредно потвърждение за това. През юли - месеца, в който 
ДДС за храната в заведенията падна от 20 на 9%, цените не само не намаляха, напротив, увеличили са се. Това не е 
субективно твърдение на заядливи клиенти, а е обективна информация, събрана и огласена от Националния статистически 
институт. Данните на НСИ за инфлацията сочат, че през юли ресторанти, бистра, механи и т.н., както и хотелите, са вдигнали 
цените. Повишението е с  2% спрямо юни и с почти 5 на сто спрямо декември 2019-а г.  Юли е месецът, в който влезе в сила 
намалената ставка на ДДС за храната в заведенията, за книгите и за бебешките стоки.  
По цял свят в условията на ковидкриза заведенията се чудят как да ухажват клиентите и какви намаления да направят, за 
да привлекат повече посетители и да си избият загубата на приходи през времето, в което са били затворени. Нашите 
ресторантьори обаче явно са решили да действат на принципа "ден година храни" 
А в началото на юни от бранша уверяваха, че поскъпване няма да има. Председателят на асоциацията на заведенията 
Ричард Алибегов дори коментира, че би било самоубийствено да прогонват със скъпотия клиентите си. Тогава Алибегов и 
негови колеги казаха само, че няма да свалят цени, защото бизнесът им е много пострадал от ковид рестрикциите, имат 
пораснали разходи за дезинфекция и маски, а и минималната заплата се е вдигнала. Така че намалената ставка щяла да 
им подкрепи доходите и да  "стабилизира" сектора. 
Вдигането на цените в заведенията не може да бъде оправдано с подобни тенденции при храните.  Напротив, месото, 
млякото, техните производни, плодовете и зеленчуци, зърнените, варивата, олиото и т.н. дори са поевтинели. Цените на 
хранителните стоки през юли са паднали с 1.6% спрямо юни, сочат данните на НСИ. Книгите - другият сектор, който бе 
обгрижен са намаление на ДДС ставката, също са поевтинели, макар и макар и символично. 
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Коментари в социалните мрежи показват,  че хората, и без да четат статистиката на НСИ, са усетили тенденциите по джоба 
си. Немалко клиенти, посетили любимо заведение след продължителна "ковидпауза", с неприятна почуда установяват, че 
любимата им салата, пица, основно ястие са поскъпнали. Те са убедени, че цените са подскокнали с много повече от 
регистрираните от НСИ проценти.  Вероятно все пак има и обекти за хранене,  които се решили на заложат на обратната 
тактика - да привличат клиенти, като свалят някой и друг лев от позициите в менюто си. 
Като цяло през юли животът в България е поскъпнал с 0.5 процента спрямо предния месец, показват данните на НСИ. Прави 
впечатление драстичното вдигане на потребителските цени на туристически пакети - 16.1%, и на  финансовите услуги на 
банките - с 11.2%. Сериозно увеличение има и в областта на развлеченията и културата -  със 7.4 на сто. 
 
√ При нулеви лихви влоговете на българите нараснаха с 4 млрд. лева 
Фирмите вече плащат на банките да съхраняват парите им 
Парите на влог в банките растат  - напук на рекордно ниските лихви, десетките хиляди закрити работни места и намалелите 
доходи на немалка част от населението след настъпението на коронавируса по света и у нас.   
По данни на БНБ в края на юни спестяванията на домакинствата са 57.171 млрд. лв. Това е с цели 4.17 млрд. повече отпреди 
година и с 1 милиард повече в сравнение с края на март. Очевидно е, че хората се въздържат да харчат в тези смутни 
времена и залагат на сигурно, като съхраняват свободните си пари в банки, въпреки че лихвите по депозитите са направо 
микроскопични  - към момента средната е 0.1 на сто. 
Все пак коронакризата е изпразнила сметките на част от населението - най-вече тези с малки влогове. В периода април-
юни на годината са закрити близо 150 000 сметки със суми до 1000 лв. в тях и над 23 400 със суми до 2500 лв. Всички по-
големи влогове обаче нарастват като брой, а също и парите в тях. Двуцифрен ръст (от 10 до 14%) за последните 12 месеца 
се отчита при влоговете от 50 000 до 500 000 лв., както и тези над 1 милион лева. Само през второто тримесечие 
милионерите са се увеличи с 45. 
ПРОГНОЗИ  
Парите по депозитите ще продължават да се увеличават и през следващите месеци, а кредитната активност ще се забавя. 
Това прогнозира тези дни Асоциацията на банките в България (АББ). Причина и за двете тенденции е несигурността в 
макроикономическата среда, причинена от коронавируса. 
Според АББ лихвите по депозитите ще останат до края на годината на сегашните рекордно ниски нива, тъй като банките са 
пълни с пари, а домакинствата и бизнесът ще стават все по-предпазливи в харчовете. По данни на БНБ  към юни средната 
лихва по срочните влогове в левове на домакинствата  е 0.1%, при 0.15% година по-рано.  
Бизнесът пък вместо да печели от спестяванията си в банка, си плаща за това. От април насам средната лихва за фирмените 
депозити в левове е отрицателна - минус 0.05%, докато по спестяванията в евро тя е под нулата още от миналата година. 
Въпреки това и фирмените спестявания растат - с близо 12% годишно и в края на юни са стигнали 26 млрд. лв. 
Данните на БНБ показват още, че кредитирането вече е започнало да забавя темповете си отпреди коронакризата. През 
второто тримесечие ръстът на кредитите е 4.9% годишно - значително по-слаб от отчетените над 7% до март. 
Същевременно БНБ предупреди наскоро, че лихвените проценти по новоотпуснатите кредити на домакинствата и бизнеса 
могат да се повишат. Причината е повишеният риск заради отражението на COVID-пандемията върху икономическата 
активност и доходите на домакинствата. 
ЛИХВИТЕ 
Средната лихвите по потребителските заеми в левове към края на юни е 7.6%, а ГПР - 8.87%, показват данните на БНБ. Така 
нивата се връщат до предкоронакризисните, след като през април и май лихвата скочи до 8.4%, а с всички такси и комисини 
- надхвърли 10%. 
Ипотеки все още се отпускат с лихви под 3% и среден ГПР от 3.16%. Банките обаче масово ограничиха достъпа да 
кредитиране, като намалиха процента на финансиране при закупуване на жилище до 70-80%. Освен това вече отказват на 
едно и също лице да тегли и жилищен, и потребителски кредит. 
 
√ И работодател може да бъде наказван  
В Кодекса на труда (КТ) определено има специални правила за административнонаказателна отговорност на работодател 
за нарушения на трудовото законодателство. Административните наказания са глоба, когато наказваните са физическите 
лица, и имуществена санкция, когато става дума за юридическите лица и за едноличните търговци. 
Нарушенията на трудовото законодателство се установяват с актове, съставени от държавните контролни органи. Редовно 
съставените актове по КТ имат доказателствена сила до доказване на противното. Те се връчват на нарушителя лично 
срещу подпис, а при невъзможност да му се връчи се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.  
В кодекса е обърнато основно внимание за отговорността за нарушение на нормативните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд. Така, "който наруши правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда, 
ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв.". Ако пък работодател не изпълни 
задълженията си за осигуряване на тези условия, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 
лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв. За 
повторно нарушение санкцията достига до 30 000 лв. 
Има и специално наказание за работодател, който наруши задължението си да предостави на работника или служителя 
преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от 
уведомлението, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Санкции са предвидени и 
за работодател, който не изпълни задълженията си да даде задължително информация, ако се готви да прави масови 
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уволнения. Той е длъжен да дава информация и при изменение на дейността, икономическото състояние и организацията 
на труда на предприятието, както и ако ще се сменя работодателят. 
Работодател, който наруши разпоредбите на трудовото законодателство извън правилата за осигуряване на здравословни 
и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер 
от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание - с глоба в размер от 1000 до 
10 000 лв.  
Специална отговорност е предвидена за неизпълнение на предписание и за създаване на пречки на контролен орган. Ако 
работодател пречи на контролен орган за спазване на трудовото законодателство да изпълни служебните си задължения, 
се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 20 000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер 10 
000 лв. 
Работодателят е длъжен в едномесечен срок от влизане в сила на наказателното постановление да плати наложената му 
имуществена санкция или глоба. Иначе дължи и лихва. 
За нарушение, което е отстранено веднага след установяването му и от което не са произтекли вредни последици за 
работници и служители, работодателят се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 100 до 300 лв., а виновното 
длъжностно лице - с глоба в размер от 50 до 100 лв. Никога не са маловажни нарушенията, когато обаче са свързани с 
трудовия договор. 
 
Мениджър 
 
√ Скок на жалбите за неосъществени почивки в КЗП  
От въвеждането на извънредното положение досега почти двойно са се повишили жалбите на потребители за почивки, 
които няма да се състоят, в сравнение със същия период на миналата година. Това каза за БНР председателят на Комисията 
за защита на потребителите Димитър Маргаритов. Доста хора се оплакват, че са се провалили почивките им, за които са 
платили капаро и искат да получат парите си, уточни той.  
"Извънредното законодателство предвиди по-скоро облекчения за бизнеса във връзка с това, че се удължиха сроковете, в 
които туроператорите са длъжни да възстановят парите на потребителите", допълни Маргаритов. 
И припомни, че извънредното законодателство се отнася само за пакетните пътувания с туроператори - хотелско 
настаняване и транспорт. 
"Когато става въпрос за индивидуални резервации за хотелско настаняване, тогава се прилагат класическите правила на 
Закона за туризма и в зависимост от условията, при които е направена резервацията, потребителите могат да получат 
обратно парите си, щом такава опция е съществувала при резервирането на дадената почивка", посочи още Маргаритов. 
Комисията за защита на потребителите съветва тези, които са направили резервация за почивка, да водят преговори с 
туроператорите, дори и да се отлага във времето съответната почивка. 
"Това, което коронакризата показа, е нещо друго, то малко излиза извън сферата на потребителска защита, но аз го видях, 
провеждайки срещи още от самото начало на извънредното положение с представители на тези компании и то е, че те 
нямат достатъчно надеждни договори със своите партньори, имам предвид с хотелите, с авиокомпаниите. Един от 
големите проблеми, които се появява сега в момента и той води до това удължаване на сроковете за връщането на парите, 
е, че туроператорите се явяват в една доста непредвидена позиция, при която те са платили пари на хотели, на 
авиокомпании, но тъй като нямат достатъчно надеждни договори с тях, претенцията да си ги върнат е доста сложна и 
обикновено се отнасят до арбитражни съдилища, което макар и косвено се отразява и върху потребителите", подчерта 
Димитър Маргаритов. 
 
√ Индустриалните паркове влизат в регистър  
Нов законопроект ще регулира изграждането и функционирането на индустриалните паркове в страната. Парковете, които 
може да бъдат държавни, общински, частни или със смесена собственост, ще се делят според дейностите, за които са 
предназначени, на три различни типа - А, B и C. Тип А се води общ и няма да има специализация на производствените 
дейности, в тип B ще се извършват само един вид производствени дейности, както и свързани с тях или сходни. Тип С е 
само за високотехнологични и свързаните с тях дейности, пише в. "24 часа".  
Целта на законопроекта е да се насърчат инвеститорите да извършват производствена дейност в индустриалните 
паркове,както и да се стимулират инвестициите във високотехнологични производства и да се привличат нови инвестиции 
за социално и икономическо развитие на регионите и общините. 
Парковете ще се делят и според собствеността - могат да бъдат държавен, общински или частен, както и съвместни като 
собственик е държавата и една или повече общини, или пък когато собствеността се поделя между няколко общини, но 
без участието на държавата. Самата експлоатация се възлага на оператора, а в случайте когато паркът е държавен или 
общински, оператор може да бъде само държавно или общинско дружество, както и концесионер, определен по реда на 
Закона за концесиите. 
Така с новия закон отпада терминът “индустриална зона”, който се въведе през 2007 г. в Закона за насърчаване на 
инвестициите. В законопроекта е разписано ясно понятието "индустриален парк" - той трябва да е разположен на 
урбанизиран терен или да е обособен като самостоятелна урбанизирана територия, а общата му площ не трябва да бъде 
по-малка от 300 дка. Изключение прави когато паркът е специализиран за високотехнологични дейности - тогава 
минималната му площ може да е 100 дка. Когато пък високотехнологичните дейности са за услуги, дефинирани като 
"интензивно базирани на знания" (Knowlendge-intensive services), то тогава площта може да е под 100 дка, но не по-малка 
от 10. 

https://bnr.bg/horizont/post/101326929/dimitar-margaritov-uvelichavat-se-jalbite-za-neosashtestveni-pochivki
https://www.24chasa.bg/novini/article/8913895
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Държавната политика за индустриалните паркове ще се провежда от Министверския съвет, от икономическия министър и 
от органите на местното самоуправление, а Българската агенция за инвестиции (БАИ) ще поддържа Електронен регистър 
на индустриалните паркове, който ще бъде създаден в срок до 6 месеца от влизането в сила на закона от изпълнителния 
директор на БАИ, е разписано още в законопроекта. Самото изграждане на парк може да стане само след като е вписан в 
регистъра. 
Създаването на индустриален парк ще се инициира с предложение от министъра на икономиката пред МС, от кмет на 
общините пред общинския съвет или от частно юридическо лице в зависимост от вида на парка. Собствениците на 
индустриални паркове и инвеститори ще могат да получават подкрепа по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, 
както и чрез национални програми и чрез европейските структурни и инвестиционни фондове. 
Общинските съвети пък ще могат да определя преференциални размери на местни такси за технически и административни 
услуги, както и да освобождава собствениците и инвеститорите от мести такси, когато се отнасят за обектите на затворените 
мрежи на техническата инфраструктура и за общественообслужващите обекти на територията на индустриалните паркове. 
 
√ ЕК разреши отсрочване на концесионните такси за летищата във Варна и Бургас  
Европейската комисия одобри осигуряването на 4,4 милиона евро подкрепа за летищата във Варна и Бургас, засегнати от 
спада на пътуванията заради пандемията от Covid-19, информира БТА. Средствата ще бъдат осигурени по временно 
облекчените правила за държавната помощ, се отбелязва в съобщението. 
България получава разрешение да отсрочи плащанията на таксите, дължими от концесионера на двете аерогари Фрапорт 
(Fraport Twin Star Airport Management). Отсрочването засяга плащанията, дължими до края на тази година. Таксите може 
да бъдат платени с едногодишна отсрочка. 
 
√ Европейският съвет се събира извънредно за Беларус  
Европейските лидери ще обсъдят обстановката в Беларус на извънредна среща на върха в сряда, обяви председателят на 
Европейския съвет Шарл Мишел, цитиран от БТА. 
Той осъди полицейското насилие срещу протестиращите с страната. “Народът на Беларус имат право да избира свободно 
своя лидер. Насилието над протестиращите е неприемливо“, добави Мишел. 
Междувременно Германия заплаши Минск с по-широки санкции. Берлин обяви, че се е свързал с опозиционния лидер 
Светлана Тихановска, но не коментира темите на разговор. 
Снощи в Минск се проведе най-големият от протестите досега, като десетки хиляди души се събраха по улиците на града 
с призив Александър Лукашенко, който от 26 години е президент на страната и наскоро спечели изборите с 80% да се 
оттегли от властта.   
 
√ Русия предпочита еврото пред долара  
Повече от половината (50,8%) от целия износ от Русия за Китай през второто тримесечие на тази година е платен в евро. 
Това се доказва от най-новите статистически данни на Руската централна банка. Така европейската валута за втори път 
премина 50-процентовата граница като това се случи за първи път миналата година. Тогава делът на еврото на пазара леко 
намаля, но сега за четвърто поредно тримесечие еврото изпреварва долара, пише германското списание Focus.  
В същото време става дума за значителни суми: миналата година Русия изнесе стоки и услуги за Китай за общо 48 милиарда 
евро. Тази цифра нараства няколко години подред, тъй като Китай търси нови партньори заради търговската война със 
САЩ. 
Значимостта на еврото нараства в търговията с ЕС  
От друга страна, руският президент Владимир Путин преди няколко години обяви политика, целяща да намали 
зависимостта на неговата икономика от доминиращия долар в целия свят. По този начин Русия се стреми да стане още по-
малко уязвима от санкциите, наложени срещу нея след анексията на Крим и избухването на войната в Източна Украйна.  
Въпреки че ЕС наложи санкции срещу Русия по същата причина, руснаците изглежда се примиряват. Може би затова 
значението на еврото в търговията им с ЕС се увеличи неотдавна. Но колкото и да е странно, тук в евро се изчисляват по-
малко стоки, отколкото в търговията с Китай: през второто тримесечие тази цифра беше 43%, въпреки че има увеличение 
с 5% в сравнение с началото на годината. Доларът има преднина пред еврото тук: делът му е 44,9%. 
Но най-вероятно петролният и газов гигант „Роснефт“ е почти изключително отговорен за растежа на дела на еврото в 
търговията с Китай. Сега концернът издава фактури не в долари, а в евро. Нефт, газ, въглища и техните производни като 
бензин представляват 75 процента от руския износ за Китай.  
Американският долар продължава да доминира в света 
Но бизнесът между Русия и Китай няма влияние върху световната търговия. Напротив: делът на щатския долар в световната 
търговия дори леко се e увеличил от 87,6 на 88,3% между 2016 и 2019 г. Има обаче признаци, че значимостта на 
американската валута може да намалее. 
Освен Русия, други страни също са преминали към разплащания в евро или планират да го направят. Иран вече фактурира 
петрола си в евро от няколко години - отново за да заобиколи американските санкции. Китай работи усилено, за да 
превърне своя юан в една от световните валути. 
За тази цел Китайската централна банка е открила клонове в 25 страни, включително Германия. Но напредъкът досега е 
скромен: в Лондон само 6 процента от финансовите транзакции се извършват в юани. Само 60 държави по света са 
натрупали резерви в юани. 
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Времето, когато доларът наистина ще престане да бъде световна валута, вероятно няма да дойде скоро. Но за САЩ това 
ще бъде не само удар по престижа, но и върху влиянието им в света. Санкциите срещу други страни, като Русия или Иран, 
успешно се прилагат и защото тези страни зависят от долара.  
 
√ Слаба търговия на европейските фондови пазари  
Вчерашният ден на фондовия пазар в Япония беше белязан от данните за рекордния спад от 28% на местната икономика. 
Водещият индекс NIKKEI се понижи с 0,6%, предаде Ройтерс. 
В същото време в Китай сините чипове спечелиха 2,35% по време на търговията, след като централната банка на страната 
осигури повече средносрочни заеми за финансовата система. 
В Европа въвеждането обратно на някои ограничителни мерки в Италия доведе до слаб старт на търговията. Германският 
индекс DAX се повиши с 0,2%, британският FTSE100 – с 0,5%, а Eurostoxx50 – остана почти без изменение. Водещият 
туроператор TUI изгуби 4% от стойността си, колкото и компанията за корабни круизи Carnival Plc и собственикът на 
Британските авиолинии AIG. На  борсата във Франкфурт акциите на Novavax поскъпнаха с 6,4%, след като американският 
производител на лекарства съобщи, че има напредък по ваксината срещу COVID-19, която произвежда в Южна Африка. 
Акциите на производителя на месни изделия Cranswick Plc се повишиха с 6,6%, след като стана ясно, че приходите му по 
време на карантината са се увеличили с 25%. 
„Първоначално се надявахме за V-образно възстановяване на икономиката, но последните сигнали, които виждаме са, че 
то най-вероятно няма да е точно такова“, коментира главния стратегически анализатор на нидерландската банка Rabobank 
Бас Ван Гефин. 
 
Cross.bg 
 
√ Екатерина Захариева: Години наред се дебатира необходимостта от свикване на Велико народно събрание  
"Факт е, че години наред се дебатира необходимостта от свикване на Велико народно събрание, но никой не го е направил, 
включително редица политически партии са изнасяли и предизборните си кампании на това. Ние го направихме и моя 
призив, и призива на премиера беше – нека всички, всъщност това Народно събрание, ако не му е ясно на президента да 
обясня, то няма нито да приеме, нито да промени един текст в тази нова конституция, това е правомощие на ВНС. И хората 
го искат това", каза в сутрешния блок на БТВ „Тази сутрин” Екатерина Захариева, вицепремиер и министър на външните 
работи. 
"Нека политическите партии, които се заявяват за съществени реформи да обяснят на хората защо, когато се предлага 
възможност за наистина съществени реформи, те са против това. Тази конституция, няма да се приеме, проекта на 
конституция от това Народно събрание, то просто ще гласува решение за свикване на ВНС", допълни външният министър. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Какво предлагат ГЕРБ в проекта за нова Конституция - зам.-председателят на ПГ на партията Красимир Ципов; 
- Протестите и отговорът на управляващите. Възможен ли е рестартът на държавата - коментар на анализаторите; 
- Каква е готовността за машинно гласуване на следващите избори - говорителят на ЦИК Александър Андреев; 
- Мерките срещу Ковид-19 - как учениците ще прекрачат училищния праг - д-р Александър Симидчиев; 
- Откриват музей от последната българска подводница „Слава" - на живо от Белослав; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Вицепремиерът Екатерина Захариева за депозирания от ГЕРБ проект за нова Конституция; 
- Ще подкрепи ли опозицията промените в основния закон? Коментар на Крум Зарков от БСП; 
- Защо руската ваксина срещу COVID-19 не може да се използва в Европа? В студиото главния държавен здравен 

инспектор доц. Ангел Кунчев; 
- На живо: Как последната българска подводница се превърна в музей? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Кабинетът отговаря на виковете за оставка. Може ли проектът за нова Конституция да потуши напрежението? В 

студиото - вицепремиерът Томислав Дончев; 
- Реални промени или опит за запазване на властта? Позицията на Стоян Мирчев от БСП; 
- Две деца и мъж бяха пометени на тротоар. На живо - причините за тежката катастрофа; 
- Да печелиш на гърба на дарители, без да имаш нужда! Коя е жената, събирала пари с фалшиви профили в 

интернет?; 
- В "Пълен абсурд" с Румен Бахов: Защо българска шофьорка трябва да поднови шофьорската си книжка в 

Гърция?; 
- Какво изхвърля морето? Опасни ли са белите лентички, заснети на различни плажове у нас?; 
- Протест заради безводие. На живо - има ли решение за проблемите на жителите на шуменско село?; 
- В класната стая или от вкъщи? Как трябва да започне новата учебна година?; 
- Ще има ли скоро работеща ваксина за COVID-19? И накъде върви битката с вируса у нас? Коментар на доц. 

Андрей Чорбанов. 
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√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Цяла нова конституция от ГЕРБ. Какво променя?; 
в. Труд - Гаф с герба на държавата; 
в. Телеграф - Пенсионери на опашка за левче от парното; 
в. Монитор - Според проекта на нова конституция: Край на Великото народно събрание, всеки ще може да сезира КС; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Окончателно: от 15.09. в клас, но без децата със слаб имунитет; 
в. 24 часа - 4-и ден активните случаи под 5000, но не падат болните на легло; 
в. Труд - Влизаме в Гърция по затегнати правила; 
в. Труд - Борисов: Дайте ни две седмици, за да върнем властта на народа; 
в. Телеграф - Школата вадят по 5 бона за дезинфектанти; 
в. Монитор - Всяка пета община без интернет; 
в. Монитор - Половин Перник без вода заради ремонт на тръби; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Росен Плевнелиев президент на България (2012-2017): Не са нужни още права за президента, а вицето и 
служебният кабинет са излишни; 
в. Труд - Кой вкара Калифорния в режим на електроенергията?; 
в. Телеграф - Директорът на Дирекция БДС Светлана Ценева: Получаваме на ден по 11 700 заявки за документи, броят им 
расте; 
в. Монитор - Д-р Елеонора Лилова - председател на Държавната агенция за закрила на детето: Обажданията на телефон 
116 111 се увеличават с 1500 месец; 
в. Монитор - Веселка Вуткова, директор Корпоративни комуникации във Виваком: Новият софтуер на телефонната линия 
за деца издържа на по-голямото натоварване; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Проучване на Изследователския център "Тренд" по поръчка на "24 часа": 24,2% гласуват за ГЕРБ, 22,9% - за 
БСП; 
в. Труд - Д-р Орлин Колев, преподавател по конституционно право, пред "Труд": Политическият дебат за Конституцията 
да върви редом с експертния; 
в. Телеграф - С маска или не; 
в. Монитор - Киселото мляко по пътя на Голгота. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 18 август 
София 

- От 07.45 ч. пред сградата на Шесто РУ-СДВР зам. директорът на СДВР ст. комисар Мариан Билалов ще даде 
информация във връзка с режима на работа на звената „Български документи за самоличност“ в столицата, 
както и за резултатите от предприетата организация. 

- От 08.00 ч. в храм „Успение Богородично“ ще бъде отслужена литургия.Богослужението е част от разписанието 
на Българската православна старостилна църква. 

***  
Белослав 

- От 09.30 ч. на територията на фирма „Инком“ в гр. Белослав с военен ритуал по случай 66-та годишнина от 
създаването на Осми отделен дивизион подводни лодки и възстановяването на подводното плаване в България 
тържествено ще бъде открит музея на подводна лодка „Слава“. 

***  
Бургас 

- От 09.00 до 11.30 ч. в конна база „Парк Езеро“ продължава десетият юбилеен турнир по конен спорт „Купа 
Бургас“. 

***  
Варна 

- В двора на Археологически музея ще започне 29-ият джаз фестивал „Варненско лято“. 
***  
Пловдив 

- От 10.00 часа в Голямата конферетна зала на Дом на културата „Борис Христов“ екипът на Областен 
информационен център - Пловдив организира обучение на тема "Отчитане на проекти по процедура "Подкрепа 
на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19". 
Капацитета на залата е сведен до 60 места, като за регистрация се използва следният линк: формата за участие. 

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

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

