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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Банкеръ 
 
√ Как се чувства банковата ни система в периода на карантината  
Банковата система в България посрещна пандемичната обстановка в добро състояние и със солидна капиталова и 
ликвидна позиция. Това пише в анализ за състоянието на банките и банковата система за периода януари-март 2020-
а, публикуван от Българската народна банка (БНБ). 
През първото тримесечие на годината активите на банковата система са се увеличили  с 917 млн. лв. и в края на март 
възлязоха на 115.1 млрд. лева. Петте най-големи банки формираха 61.7% от общите активи на банковата система, а 
пазарният им дял се увеличи  спрямо същия период на миналата година.  Намаля делът на дъщерните банки от ЕС (до 
71.6%). Увеличи се пазарният дял на местните банки (21.8%) и на клоновете на банки от ЕС (3.5%), отчита анализът на  БНБ. 
Кредитна дейност 
През първите три месеца на годината размерът на брутните кредити и аванси намаля с 80 млн. лв.  - до 94.4 млрд. лева. 
Средствата, депозирани  при централни банки се увеличиха с 2.6 млрд. лв. (19.0%), а вземанията от кредитни институции 
отбелязаха спад с 3.4 млрд. лв. (23.0%). Брутният кредитен портфейл нарасна със 739 млн. лв. (1.1%)  - до 67 млрд. лв. В 
структурата му увеличение се наблюдаваше при вземанията от домакинствата (с 478 млн. лв.), от нефинансовите 
предприятия (с 307 млн. лв.) и от сектор "държавно управление" (със 17 млн. лв.). Намаляха кредитите на другите 
финансови предприятия (с 63 млн. лв.). 
Депозити 
За разглеждания период депозитите в банковата система се увеличиха с 284 млн. лв. и достигнаха 97.5 млрд. лева. 
Нараснаха  както депозитите на домакинствата (с 544 млн. лв., 0.9%), така и тези на другите финансови предприятия (с 204 
млн. лв., 5.9%), а също и спестяванията на сектор "държавно управление" (с 233 млн. лв., 8.8%). Привлечените средства от 
фирмите и от кредитни институции обаче намаляха, съответно с 589 млн. лв. (2.1%) и 107 млн. лв. (2.0%). 
Балансов капитал 
Собственият капитал в баланса на банковата система през първото тримесечие на 2020 г. нарасна с 209 млн. лв. (1.5%) и в 
края на март възлезе на 14.6 млрд. лева. През тримесечието се повишиха премийните резерви и внесеният капитал, 
уточняват от БНБ. 
Качество на активите 
Първото тримесечие на 2020 г. съвпадна с началото на пандемията COVID-19 и неблагоприятното влияние върху 
икономическата активност и дейността на кредитните институции. В тази среда продължиха операциите по намаляване на 
необслужваните кредити, разбираме от анализа на БНБ. За този период брутните необслужвани кредити и аванси спаднаха 
със 107 млн. лв. до 6 млрд. лева. За същия период общите брутни кредити и аванси намаляха с 80 млн. лв.  - до 94.4 млрд. 
лв. към края на март. Делът на брутните необслужвани кредити и аванси в общите брутни кредити и аванси в края на март 
възлиза  на 6.4% (при 6.5% в края на декември 2019 г.). 
"При балансовите позиции, различни от кредити, качеството остана добро. Делът на дълговите ценни книжа в 
общите активи нарасна до 13%, като в портфейла преобладават тези на сектор "държавно управление". Намаляха 
вземанията от кредитни институции и същевременно се увеличиха паричните средства. Спад бе отчетен при 
капиталовите инструменти и делът им в активите на банковата система остана несъществен", отчитат експертите 
от Центалната банка. 
Доходност  
Печалбата на банковата система се сви за година с 4.2% и в края на март възлезе на 296 млн. лева. Поради динамиката в 
активите и в балансовия капитал, показателят за възвръщаемост на активите (ROA) към края на март 2020 г. се понижи до 
1.03%, а за възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) – до 8.11 на сто. 
Регулаторен капитал 
През първите три месеца на годината регулаторният капитал на банковата система нарасна със 769 млн. лв. (5.8%) до 14.0 
млрд. лева. В края на март базовият собствен капитал от първи ред и капиталът от първи ред възлязоха съответно на 13.3 
млрд. лв. и 13.6 млрд. лв., съобщават още от БНБ. 
Ликвидност 
Ликвидната позиция на банковата система и кредитните институции продължава да е солидна и допълнително укрепена 
в  резултат на  предприетите от БНБ мерки през март по отношение на чуждестранните експозиции на кредитните 
институции, категорични са експертите от Централната банка. 
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"През тримесечието се наблюдава субституция на пласменти с такива с по-висока ликвидност. Съотношението на 
покритие с ликвидни активи (LCR) остава значително над изискваното минимално ниво от 100%. В края на март 2020 
г. отношението на ликвидно покритие за банковата система беше 261% и всички кредитни институции спазиха и 
надвишиха минималното изискване", уточняват от БНБ. Финанситет допълват, че спрямо края на 2019 г. отношението на 
ликвидно покритие се понижи в резултат на спад на "активите в централно правителство", което частично се компенсира 
от увеличение на "резервите в централната банка с възможност за изтегляне". В резултат на динамиката ликвидният буфер 
на банковата система намаля през периода с 2 млрд. лв. (6.5%) - до 28.9 млрд. лв., като в неговата структура се е повишил 
делът на най-високоликвидния актив. 
 
√ БНБ одобри Стамен Янев за надзора на ББР  
Българската народна банка издаде лиценз на Стамен Янев за член на надзорния съвет на Българската банка за 
развитие. Tова става ясно от регистъра на централната банка за издаване на одобрения за членове на управителния съвет и 
надзорния съвет на кредитите институции. 
Той бе предложен за позицията от икономическия министър Лъчезар Борисов. Досега именно Борисов бе на тази позиция, 
но поради изкачването му до министър и принципал на държавната банка, той вече не може да е и председател на 
надзорния й съвет. 
Предстои съвсем скоро да бъде свикано общо събрание на ББР за избора на Янев.  
Той даде заявка, че след като встъпи в длъжност в държавната банка, ще направи анализ на кредитния й портфейл. 
"Първоначалната ми информация е, че приблизително 80% от предоставените кредити действително са били за малки и 
средни предприятия и всякакви твърдения за по-големи бизнеси са несъстоятелни", уточни той.  
В края на юли със заповед на министър-председателя Бойко Борисов Стамен Янев бе назначен и за заместник-министър 
на икономиката. Преди това той бе изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции. 
 
√ Петте центрове по медиация към съдилищата бяха отчетени на заключителна конференция 
Изпълнението на проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове, 
финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ чрез Европейския социален фонд, бе отчетено на заключителна 
пресконференция, организирана от Министерството на правосъдието. 
В резултат на създадените пет Центрове по медиация към Окръжен съд – Велико Търново, Окръжен съд – Враца, Окръжен 
съд – Добрич, Окръжен съд – Сливен и Окръжен съд – Пловдив, са осигурени петте апелативни съдебни райони с част от 
необходимата инфраструктура за осъществяване на медиационни процедури. Марин Маринов – председател на Окръжен 
съд – Варна и координатор на проекта от страна на ВСС, отбеляза значението на оказаната подкрепа и предоставеното 
финансиране от Висшия съдебен съвет за реновиране на помещения, обзавеждане и оборудване за тях, съобразно 
потребностите на медиационните процедури. Целта на новите медиационни центрове към съдилища с различна 
натовареност, е да допринасят за популяризиране на културата за решаване на спорове. 
„С проведените пет публични събития за представяне на Центровете по медиация сред местните общности във Велико 
Търново, Враца, Добрич, Сливен и Пловдив успяхме да ангажираме вниманието на обществеността към възможностите на 
медиацията“, акцентира г-н Маринов. Функционирането на центровете се организира от административните 
ръководители на съдилищата, а предоставяните от тях услуги са безплатни. Според координатора на проекта, съдилищата 
са подходящата институция и разполагат с необходимата база за развитие на подобни медиационни центрове, като от 
съда се очаква да бъде по-активен при преценка кой спор е най-подходящ за разрешаване чрез медиация. Подчерта се 
необходимостта от визия за администрирането на центровете по медиация и за разширяване използването на този способ 
за решаване на спорове. 
В хода на обсъждането бе коментирано, че вече България разполага с най-много центрове по медиация към съдилищата, 
както и с най-много съдии, обучени в техники за насочване към медиация, в сравнение с останалите държави от 
Европейския съюз. 
 
√ Магистрала "Тракия" е най-опасната в целия ЕС 
"Тракия" е най-опасната магистрала в цели Европейски съюз, заяви Богдан Милчев от Института по пътна безопасност. 
Коментарът му беше по повод 40 дни от инцидента с камион на магистралата, при който загинаха шестима души. 
Милчев добави, че на тази отсечка (между 156-и и 208-и км.) от 2015 година до юни 2020 година са загинали 16 души. Без 
да се броят последните жертви. Според него инцидентите със загинали започват през 2015 година, три години по-късно 
максималната скорост там е ограничена на 90 км/ч, но тежките катастрофи продължават. 
След инцидента от Пътната агенция отрекоха лошата настилка да е причина за катастрофата. Тогава те обещаха, че 
участъкът ще бъде цялостно ремонтиран. Ремонтът ще започне през септември. 
Милчев смята, че е нужно в новия Закон за движение по пътищата, за който се говори от повече от пет години, да бъде 
записано, че при инцидент отговорността се носи от доставчика на транспортната система.  
Според Богдан Милчев формираната след инцидента край Своге Държавна агенция за безопасност на движението по 
пътищата не си върши работата, като за две години още не е създала единна информационна система на базата, на която 
да се прави оценка на риска. Като проблем Милчев вижда и факта, че след пет години обсъждания все още няма нов Закон 
за движение по пътищата. 
По думите му качеството на пътищата у нас е лошо, защото изпълнението е дело на политически поръчки.  
"Парите трябва да се харчат след оценка на риска на цялата транспортна система. Само тогава ние ще знаем къде най-
първо да похарчим парите", каза още той пред bTV.  
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√ Българските власти поискаха Гърция да отвори ГКПП “Илинден – Ексохи”  
Българските власти са поискали от Гърция да бъде отворен граничния контролно-пропускателен пункт “Илинден – Ексохи”, 
съобщиха от Министерството на външните работи. 
Днес по искане на външния министър Екатерина Захариева във ведомството в София е бил извикан временно 
управляващият Посолството на Гърция у нас, на когото са били представени исканията на българската страна. 
В същото време, временно управляващият на Посолството на България в Атина е отишъл в гръцкото външно министерство 
и е запознал властите с българските искания. Той е получил уверение, че гръцките власти ще предадат настояването за 
отварянето на граничния пункт на гръцкия Национален щаб за борба с коронавируса. 
Търговски и превозвачески фирми, земеделци и шофьори от България тази сутрин излязоха на протест пред ГКПП 
“Илинден – Ексохи” с настояване той да бъде отворен за товарни автомобили. С решение на гръцките власти пунктът беше 
затворен за всички превозни средства на 22 юли. Срокът за тежкотоварни автомобили беше до 3 август, след което беше 
удължаван два пъти – до 15 и до 31 август. 
Камионите от района на Гоце Делчев, Доспат, Пазарджик и Смолян, както и тези от района на Драма и Кавала, са принудени 
да преминават през “Кулата – Промахон”, което удължава пътя им с близо час и половина или 150 километра само в едната 
посока, пък и ги принуждава да чакат повече, за да преминат в южната ни съседка. 
 
√ Протоколна среща на министъра на вътрешните работи с посланика на Турция  
Министърът на вътрешните работи Христо Терзийски  проведе вчера протоколна среща с Н.ПР. госпожа Айлин Секизкьок, 
посланик на Република Турция у нас, съобщава МВР. 
По време на разговора бе обсъдено по-нататъшното задълбочаване на двустранното сътрудничество в областта на 
вътрешните работи. Подчертано бе отличното взаимодействие между страните в борбата с тероризма и незаконната 
миграция. От турска страна бе изразена специална благодарност за доброто сътрудничество между българските и турските 
власти в контекста на обстановката, свързана с разпространението на COVID-19. 
 
√ Върховият кредитен рейтинг на ЕС не е застрашен  
Планът на Европейския съюз да емитира облигации за 750 млрд. евро, за да финансира Фонда за възстановяване от 
пандемията от COVID-19 не представлява краткосрочна заплаха за кредитната оценка на блока, въпреки големите 
разногласия на членовете му как да се връщат парите, обявиха водещите международни рейтингови агенции "Мудис" и 
"Фитч рейтингс". 
Както е известно, през юли правителствата на 27-е държави от ЕС одобриха програма за съгласуван отговор на 
пораженията от заразата и упълномощиха Европейската комисия да набере 750 млрд. евро и да разпредели средствата на 
боледуващите стопанства под формата на заеми за 360 млрд. евро и безвъзмездни помощи за 390 млрд. евро. Сделката 
включва и ангажимент за търсене на нови източници на приходи, примерно - европейски данък върху цифровите услуги 
или налог върху вноса на въглеродни емисии - с които да се върнат най-мащабните общи задължения. Отделните страни 
обаче са разделени по отношение на тези данъци. 
Това обстоятелство не притеснява рейтинговите агенции, които твърдят, че въпросните налози няма да имат критично 
значение при определянето на надеждността на облигациите на ЕС. "Нашата кредитна оценка се основава върху 
възможността и желанието на емитента да обслужва дълга си", коментира Дитмар Хорнунг - заместник директор на 
агунция "Мудис", която оценява ЕС като длъжник с върхов "ААА" инвестиционен рейтинг. Господин Хорнунг отбелязва, че 
правителствата от ЕС са се съгласили да осигуряват допълнително по 80 млрд. евро годишно в бюджета, за да изплатят 
облигациите. И в този контекс източникът на средствата е от второстепенно значение.   
"Фитч рейтингс" също смята, че върховата инвестиционна оценка на Брюксел не зависи от капацитета на ЕС да осигури тези 
собствени източници. Въпреки огромния обем на планираните заеми на Фонда за възстановяване, разходите за 
обслужване на дълга са гарантирани от потенциалните допълнителни вноски на членовете на блока с максимален рейтинг 
като Германия и Нидерландия, посочва Арно Луи - шеф на поделението за наднационални рейтинги на "Фитч".   
Франция е сред държавите, които агитират за облагане на глобалните дигитални компании и на задграничните 
замърсители с въглероден двуокис - мерки, които не биха задължавали европейските данъкоплатци да плащат пряко за 
възстановяването от коронавируса.   
ЕК обеща да представи предложения по тези налози през първото полугодие на 2021-а с цел да има спораземуние до 
2023-а. Въпросните данъчни теми обаче изискват единодушната подкрепа на всичките държави от блока. Германия 
например е против пограничния въглероден данък, а цифровият налог се провали още при първото му представяне преди 
две години.    
Групата на богатите "пестеливи" страни, съставена от Австрия, Нидерландия, Швеция и Дания, вероятно ще настояват за 
по-малки общи бюджети на ЕС и за използване на спестените средства за изплащане на дълга. "Фитч" обеща да държи под 
око всяка съротива на тези държави на предложени по-големи плащания към Брюксел.  
Оказва се, че само данъкът върху рециклирането на пластмаса в ЕС, приходите от който се оценяват на 7 млрд. евро 
годишно, ще е в сила от 2021-а и средствата от него ще се насочат към погасяване на задълженията. Плащанията на 
главницата на "пандемичните" облигации ще започне през 2028-а и ще продължат 30 години. Брюкел може да ограничи 
годишните разходи по тях до не повече от 7.5% от безвъзмездните помощи или малко под 30 млрд. евро годишно.   
Патрис Кошлен - старши директор на поделението за държавни рейтинги на агенция "Стандард енд Пуърс", която оценява 
ЕС с по-ниския "АА" рейтинг - коментира, че бъдещи разногласия за данъците в ЕС могат да "отслабят аргументите в полза 
на по-голяма политическа кохезия на блока".   
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Фондът за възстановяване трябва да бъде ратифициран от националните парламенти на държавите от ЕС - процес, който 
вероятно ще се проточи до началото на 2021-а. Отделно споразумение за следващия бюджет на общността ще трябва да 
се гласува от Европейския парламент.   
В момента пазарните котировки на дълга на ЕС са по-близки до цените на книжата на страните-членки с оценка "АА", 
въпреки върховия рейтинг, който му е присъден от две от трите най-големи световни агенции. Например, европейски 
облигации с падеж през 2032-а се търгуват при доходност в близост до френския държавен дълг със сходен срок до падежа 
и разходите за обслужването им са по-високи отколкото на еквивалентните германски книжа.  
Брюксел обаче няма да има проблем при продажбата на нов дълг със или без престижния върхов рейтинг, смята Дейвид 
Зан - шеф на звеното за търговия на европейски инструменти с фиксиран доход в един от най-големите световни 
мениджъри на активи - "Франклин Темпелтън". И че ангажиментът за колективно данъчно облагане на държавите вдъхва 
доверие.  
 
БНТ 
 
√ Бум на туристи в малките курорти по Южното Черноморие  
Пандемията от коронавирус посече туризма не само у нас, но и в чужбина. 
Спадът от приходи е рекорден, но се оказа, че малките градчета се радват на много повече почиващи от големите курорти 
по българското Черноморие. 
Докато големите хотелски комплекси пустеят в разгара на летния сезон, то къщите за гости и семейните хотели на юг по 
морето са напълно заети. 
Най-голям е напливът в Созопол и Приморско, където е пълно с български туристи. А най-търсени за настаняване са къщите 
за гости и частните квартири. 
Именно по-ниските цени привличат българските туристи. В семеен хотел в Приморско тричленно семейство плаща за 
нощувка със закуска 55 лв. 
Заведенията по Южното Черноморие също са препълнени, а в някои от тях е необходима предварителна резервация дори 
в обедните часове. 
Препълнените плажни ивици на юг са най-яркото доказателство за броя на туристите. 
Пълните плажове на юг родиха и нов вид услуга. Само срещу сумата от 5 лв. летовниците могат да резервират чадър и 
шезлонг на първа линия, като по този начин те си гарантират свободни места на плажа дори и в следобедните часове. 
Южното Черноморие се оказа и предпочитано място за почивка и за полските туристи, за които няма принудителна 
карантина нито тук, нито в страната им. 
 
√ СЗО: През лятото Балканите са станали субрегионално огнище  
217 бяха вчера новите случаи на коронавирус в Гърция за изминалото денонощие. 16 от тях са регистрирани на граничните 
КПП-та. 
От днес туристите в някои гръцки курорти ще бъдат посрещнати с нови ограничителни мерки. Маските стават 
задължителни на особено посещавания от българи Халкидически полуостров. 
От 6 сутринта на 21 август всички посетители на Халкидики и остров Миконос ще носят задължително маски на открити и 
закрити места. Празненствата са забранени, събиранията на хора се ограничават до 9 души и не повече от четирима ще 
могат да сядат на една маса. Рестрикциите са до 31-ви август 
Непрестанните ограничения очевидно не се отразяват на туризма в Гърция или поне на някои места. 
"Туристическият поток не се промени. На острова има много хора, особено през първите две седмици на август, но и след 
новите мерки", каза кметът на остров Егина Йоанис Зорбас. 
Световната здравна организация следи внимателно ситуацията с коронавируса на Балканите. 
СЗО смята, че районът е станал през лятото един вид субрегионално огнище. Организацията се готви за есенния сезон. 
"Трябва да сме сигурни, че приемаме правилните здравни мерки, за да осигурим безопасно връщане в училищата, 
справяне със сезонния грип и с нарасналия риск за по-възрастните", каза регионалният директор за Европа на СЗО Ханс 
Клуге. 
Германия обяви хърватските райони Шибеник-Книн и Сплит-Далмация за рискови зони за коронавирус, а Великобритания 
включи Хърватия в рисковия си списък. 
 
√ Макрон посрещна Меркел в лятната си резиденция  
Френският президент Еманюел Макрон прие германския канцлер Ангела Меркел по време на почивката си в 
Средиземноморието в четвъртък, за да обсъдят дълъг списък от горещи проблеми, включително пандемията на 
коронавируса, ситуацията в Беларус и нарастващото напрежение с Турция. 
Макрон посрещна Меркел в лятната си резиденция Форт дьо Бретансон с поздрав, спазващ насоките за социално 
дистанциране срещу разпространението на коронавирус. 
Според Елисейския дворец приоритет на разговорите ще бъде продължаване напред с фонда за възстановяване на 
коронавирус за Европа, за чиято необходимост Берлин и Париж убедиха останалите от ЕС миналия месец. 
Преди разговорите от френското президентство казаха, че основно двамата политици ще разговарят по международни 
въпроси. 
Меркел и Макрон ще се стремят да координират политиката по отношение на масовите протести в Беларус след спорната 
победа на президента Александър Лукашенко, която опозицията обяви за измама. 
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Те ще обсъдят нарастващото напрежение между Гърция и Турция заради спорните средиземноморски води, по който 
въпрос Макрон е заел твърда линия срещу Анкара. 
В интервю за "Пари Мач", публикувано по-рано в четвъртък, френският президент заяви, че турският му колега Реджеп 
Тайип Ердоган провежда "експанзионистична политика, която смесва национализма и ислямизма, която не е съвместима 
с европейските интереси". Той също така оприличи Турция като "дестабилизиращ фактор".  
Германия от своя страна се стреми да посредничи между Турция и Гърция за намиране на баланс в засилващата се 
разправия за запасите на газ в източното Средиземноморие. 
 
БНР 
 
√ Лозарският сектор е застрашен от фалити, смятат от бранша  
Репортаж на Даниела Костадинова за предаването „12+4“ 
Субсидия от 30 стотинки на килограм грозде или 300 лв. на декар – това поискаха лозари от Югоизточна България. 
Причината е, че изкупните цени на гроздето са под неговата себестойност и разходите надхвърлят приходите. 
На среща в Поморие производители обсъждаха проблемите си с представители на Министерство на земеделието, храните 
и горите и на Изпълнителната агенция по лозата и виното. 
Ниските изкупни цени на гроздето поставят на изпитание оцеляването на земеделски кооперации и индивидуалните 
производители и тази година. На прага на гроздобера, който започва на 8-ми септември, целият сектор е застрашен от 
фалити. 180 хиляди декара са лозята собственост на частни стопани и за тяхната продукция няма пазар, заявиха от бранша. 
Причините са различни, но те водят до един резултат пазара на продукти от грозде се свива, каза Младен Върбанов от 
Регионалната черноморска камара. 
И така основното искане на лозарите е да получат субсидия от държавата в размер на 30 стотинки на килограм грозде. 
Държавата не може да субсидира допълнително лозарите, но в помощ на сектора са предвидени 2 антикризисни мерки. 
По тях вече може да се кандидатства като се подават документи в Областните дирекции „Земеделие и гори“. 
Допълнително плащане на килограм грозде нито е имало в България, нито има в ЕС, казаха зам.-министърът на 
земеделието, храните и горите Лозана Василева и Красимир Коев от Изпълнителната агенция по лозата и виното 
Въпреки обявените 2 нови антикризисни мерки, които могат да подпомогнат сектора, лозарите казаха, че това няма да 
покрие загубите им. За съжаление най-големият проблем в момента е, че има свръхпроизводство и няма кой да изкупи 
продукцията, а държавата както стана ясно не може да субсидира допълнително бранша. 
Четири извънредни мерки са осигурени за гроздо и винопроизводителите през настоящата година. За първи път 
гроздопроизводители могат да кандидатстват и по de minimis, съобщиха днес от МЗХГ. Това заяви зам.-министърът на 
земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева на срещата с представители на лозаро-винарския сектор в Поморие, 
инициирана от лозарите и винарите от регион Югоизточна България, съвместно с членовете на „Бургаска 
Южночерноморска“ Регионална лозаро-винарска камара. Тя поясни, че гроздопроизводителите ще имат възможност да 
получат държавна помощ от 250 лв./хектар, като приемът ще продължи до 2-ри септември 2020 г. в областните дирекции 
на Държавен фонд „Земеделие“. 
Подпомагането е в зависимост от размера на площите на стопанството, най-ниското е до 1 хектар, където помощта, която 
ще получат е 300 лв. на стопанство, а тези, които имат над 50 хектара - ще получат 13 500 лв. на стопанство. 
Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното Красимир Коев каза пред присъстващите, че 
всички предложения, които са обсъждани на среща миналата година с тях са факт. „Беше ограничен вносът на винено 
грозде от Румъния, беше създадена кризисната мярка „Бране на зелено”, а вече има и de minimis за 
гроздопроизводителите“, посочи той. По думите му, държавната власт не може да се намеси в ценообразуването, нито да 
дава пряка държавна помощ. 
Репортаж по темата можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Слабо нарастване на строителството в ЕС през юни при по-добър растеж в България  
През юни продукцията в строителния сектор на ЕС нарасна, но с много по-слабо темпо след отскока през май, с оглед на 
продължаващото разхлабване на противоепидемичните ограничителни мерки, показват данни на Евростат. В рамките на 
България строителството през юни се увеличи по-силно от средноевропейското, но след много по-вяло възстановяване 
през май от пандемичните дъна през март и април. 
Строителството в ЕС се повиши през юни с 2,9% спрямо май, когато обаче се изстреля с 22,3%, след като в разгара на 
строгите противоепидемични мерки през март и април се срина съответно с 12,9% и с 14,9 на сто. 
Строителството само в рамките на еврозоната пък нарасна през юни с 4,0% след ръст с цели 29,4% и драматични спадове 
с 15% през март и с 18,2% през април. 
Продукцията от гражданското и инженерно строителство нарасна в ЕС с едва 1,8% (след скок с 21,8% през май) и в 
еврозоната с 2,3% (след ръст с 28,6% месец по-рано), а строителството в сградното строителство се повиши през юни в ЕС 
с 3,2%, а в еврозоната с 4,5% след скокове през май съответно с 21,1% и с 28,5 на сто. 
Най-солидно повишение през юни отбеляза строителството във Франция, нараствайки с 12,0%, следвана от Унгария (с 6,1%) 
и България (повишение с 4,7%). 
Спрямо година по-рано продукцията в строителния сектор на ЕС и еврозоната се понижи през юни съответно с 5,8% и с 
5,9%, но след спадове през май съответно с 9,1% и с 10,5% и сривове през април с 26,1% и с 31,0%. 

https://bnr.bg/post/101328786/kakvi-sa-problemite-v-lozarskia-sektor-i-moje-li-da-badat-razresheni
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Най-силен спад на годишна база в строителството беше отчетен в Словакия (със 17,8%), Унгария (с 15,7%) и Словения (с 
15,3%), докато повишение беше отчетно в Румъния (растеж с 6,9%), Германия (с 1,4%), Финландия (с 1,2%) и Нидерландия 
(с 0,8%). 
Според същото проучване на Евростат строителството в България нарасна през юни с 4,7% спрямо май, когато се повиши с 
4,4%. Това представлява подобрение за втори пореден месец след влошаване през предходните три месеца, когато 
строителството се понижи с 1,2% (през февруари), срина се с 11,7% през март и отбеляза по-слабо понижение с 1,5% през 
април. 
На годишна база продукцията в българското строителство се понижи през юни с едва 2,2% след спад с 14,0% през май, с 
15,5% през април и с 13,8% през март. 
 

Графики на строителството в ЕС и в еврозоната

 
 
√ Родители на среща с министъра на образованието 
Искат избор между присъствен и дистанционен старт на учебната година  
Възможност за избор между присъствен и дистанционен старт на новата учебна година - това ще поискат родители на 
ученици от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев по време на среща с него в просветното ведомство, 
която ще започне в 9.30 ч. днес. 
Родителите, обединени в онлайн петиция и във фейсбук група за безопасно образование от септември, не са против 
присъственото начало на новата учебна година, а искат да имат избор дали да изпратят децата си, или не децата си на 
училище в първия учебен ден, обясни един от участниците в днешната среща, учителят и образователен експерт – Петър 
Велков: 
“Ние отиваме на тази среща със законово предложение как да се случат промените организационно“, каза Велков. 
Освен родители, участие в срещата в просветното министерство ще вземат лекар, юрист и социолог. 
По-рано тази седмица, в интервю за "Хоризонт", министърът на образованието Красимир Вълчев подчерта, че 
дистанционната форма на обучение не е пълноценна, а компенсаторна и добави: 
“То ще има училища, центрове, които ще осъществяват дистанционна форма на обучение и това е една алтернатива. 
Другата алтернатива е, ако се приеме Законът за предучилищното и училищното образование, промените, допълненията 
в закона ние очакваме да се приемат до 10 септември, т.е. преди началото на учебната година - запазвайки дневната си 
форма на обучение до 30 дни да могат да се обучават едновременно чрез виртуална връзка в реалната класна стая“. 
 
√ Усещането за задкулисие в енергетиката е много голямо 
Интервю на Юлияна Корнажева с Руслан Стефанов 
„Отдавна сме свикнали в българската енергетика и особено в държавните енергийни дружества промените да не стават 
по някакъв модел или по някакви правила, а просто се случват, без да бъдат обяснявани на гражданите и на 
експертите. Винаги се говори за някаква инсайдърска информация – кой какво знаел, как дочул, заради кои проекти и т.н. 
Това говори за нивото на прозрачност в държавната енергетика.“ Този коментар направи пред „Хоризонт“ Руслан 
Стефанов, директор на икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията по повод напускането на 
шефа на Българския енергиен холдинг, който неочаквано подаде оставка. 
„Позицията, която г-н Коен заемаше, на практика е корпоративен ръководител на държавната енергетика в България. БЕХ 
обединява абсолютно всички дружества. В това отношение говорим за едни между 6 и 7 милиарда лева годишен оборот 

https://bnr.bg/horizont/post/101327973
https://bnr.bg/horizont/post/101327973
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– нещо, което е наистина сериозно и може да се сравнява с държавния бюджет дори. От тази гледна точка позицията на г-
н Коен е изключително важна“, поясни Стефанов в предаването "Преди всички". 
Експертът попита дали „извън догадките чии сделки, чии частни интереси, чии партийни и корпоративни интереси дадено 
лице в държавната корпоративна енергетика защитава, има и други начини, по който би могъл да се води този диалог“.   
„Тоест в случая лицето не от значение, тъй като методът е един и същ. Тоест кое име ще бъде поставено там, коя 
автобиография, за да обслужи един или друг корпоративен интерес, е без значение“, заяви Руслан Стефанов. 
Според експерта ще бъде лесно да се прецени дали даден човек е изпълнил своите задължения, ако при неговото 
назначаване има яснота защо се назначава, какви параметри ще защитава в държавната енергетика, какви финансови 
резултати трябва да постигне и в какъв времеви отрязък, както и кои са важните инвестиционни решения, които трябва да 
бъдат реализирани.   
Тъй като няма такива критерии, името не е от значение – от значение е към кой политически и корпоративен кръг то бива 
приписвано, подчерта Руслан Стефанов. „И това е големият проблем – отдавна тези назначения карат хората и нас, 
експертите да смятаме, че няма друга причина да бъдат назначавани тези хора, освен да обслужат конкретна идея или 
политически проект. От тази гледна точка усещането за задкулисие, за неясни сделки, е много голямо.“ 
Никоя от заложените при създаването на Българския енергиен холдинг цели не е постигната, изтъкна анализаторът. 
„За никой не е тайна, че БЕХ представлява едно сборище от различни дружества, между които просто се прехвърлят 
средства, така че да не се допусне фалитът на едно или друго. Тоест БЕХ се превърна реално в прикриване на загубите на 
различните дружества, от които то е съставено.“ 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
 
√ Докъде стигна изграждането на нови гранични пунктове между България и Северна Македония  
Репортаж на Кети Тренчева в предаването ''12 + 4'' 
Пътната и инфраструктурна свързаност между България и Северна Македония е тема, към която хората от граничните 
общини са особено чувствителни. Не само защото миналото постави граница между роднини, а защото от 21 години 
политиците са щедри на обещания, но направеното е почти нищо. Два нови гранични пункта трябваше отдавна да бъдат 
факт само на територията на Благоевградска област. Но не са. 
Три гранични пункта свързват към момента туристически и икономически България и Северна Македония - Златарево край 
Петрич, Станке Лисичково до Благоевград и Гюешево край Кюстендил. Още през 1999 година между България и 
Македония е подписана спогодба за откриване на още два гранични пункта - Струмяни-Берово и Симитли-Пехчево. Това 
всъщност са старите пътища, съществували преди създаването на Югославия и прекрояването на границите. Най-големият 
радетел и оптимист за реализацията на тази идея е Соломон Паси, който като външен министър преди 15 години заявява:  
„Правителството е готово да инвестира 15 милиона лева в изграждането на ГКПП-Клепало и на пътя Берово-Струмяни. 
Тръжната процедура трябва да приключи до месец октомври и за 20 месеца тази инфраструктура трябва да бъде готова“.  
Каква е реалността след 15 години? За път с граничен пункт между Симитли и Пехчево вече дори не се говори. Трасето на 
пътя Струмяни-Берово, което е дълго 30 км, частично е направено. 15 км бяха рехабилитирани преди две години, за да 
може да се стига поне до планинските села на българската община. От страна на македонските ни съседи всичко е готово, 
дори Контролно-пропускателният пункт. Преди две седмици от Агенция пътна инфраструктура информираха, че са 
отворени офертите за възлагане на идеен и технически проект за останалата част от пътя до границата. „Това е правено и 
преди години“, спомнят си малкото възрастни хора, останали да живеят в селата покрай пътя. И не вярват, че ще стане, 
защото докато чакат новият асфалт се е нацепил на няколко места. Пък и не виждат смисъл, защото тук камиони не могат 
да минават, а и хора, които да го ползват, не са останали. Във времето на пандемия пък и съществуващите гранични 
пунктове са затворени. 
„Отписана работа“, казва дядо Йордан от село Цапарево, който охранява къщата на англичанин: "Всеки гледа да хване 
кокала и не го пуска, всеки иска да е на служба". 
Тази реалност обяснява защо темата с новите гранични пунктове и пътища между България и Северна Македония отдавна 
не е приоритет. Отговорът на нашата държава към настояванията на местните власти това да се случи е: „Трябва да се 
прецени дали на България ѝ е необходим този граничен пункт и ако се вземе решение в тази посока, първо трябва да се 
подпише междуправителствено споразумение, както и да се осигури финансиране“. Споразумението е изтекло пред 2006 
година и няма информация то да е подновявано. Но въпреки това Агенция пътна инфраструктура ще възложи техническо 
проектиране.  
Целия репортаж на Кети Тренчева можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Китай и САЩ се съгласиха скоро да проведат търговски разговори  
Китай и Съединените щати се договориха да проведат търговски преговори по телефона "в следващите дни", за да оценят 
напредъка на "Фаза 1" от двустранната търговска сделка, която влезе в сила през февруари, съобщиха в четвъртък от 
китайското Министерство на търговията. 
Говорителят на министерството Гао Фън направи тези коментарите на редовен седмичен брифинг, проведен онлайн, но 
не без да даде подробна информация, съобщава Ройтерс. 
Това следва изказване на шефа на кабинета на Белия дом Марк Медоус, че не са насрочени нови търговски разговори на 
високо ниво, въпреки че и двете страни продължават да се намират във връзка с оглед на прилагането на сделката от "Фаза 
1". 

https://bnr.bg/post/101328511/ruslan-stefanov
https://bnr.bg/post/101328243/dokade-stigna-izgrajdaneto-na-novi-granichni-punkta-mejdu-balgaria-i-severna-makedonia
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В сряда обаче прессекретарят на Белия дом Кейли Макенани заяви, че търговските преговори между Пекин и Вашингтон 
все още са в ход, добавяйки, че се очаква скоро да има двустранна среща, но без да се съобщи конкретна дата за 
преговорите. 
Постигната на 15-и януари търговската сделка, която се разглежда като голям пробив след двугодишения търговски спор 
между двете най-големи икономики в света, постави амбициозни цели за Китай да увеличи рязко покупките на 
американски стопански и промишлени стоки. 
Официалните данни предполагат, че китайският внос на американски фермерски и промишлени стоки, като и на енергия 
и услуги е доста под темповете, необходими за постигане на целта за първата година на търговското споразумение за 
нарастване на този внос със 77 милиарда долара спрямо осъществените от Китай покупки на американски стоки през 2017 
година. 
В последното време покупките на Китай се увеличиха, тъй като водещата азиатска икономика започна да се възстановява 
от наложената заради коронавируса блокада по-рано през годината. 
Двустранните отношения обаче бяха бързо преустановени вследствие на пандемията на коронавирус и гласуването от 
Китай на нов закон за националната сигурност в Хонконг. 
През последните месеци и двете страни отправяха търговски и заплахи за санкции срещу физически лица и фирми, като в 
случая с китайската видео платформа TikTok. 
Във вторник президентът на САЩ Доналд Тръмп пък заяви пред репортери, че е отложил преглед на изпълнението на 
търговското споразумение, което трябваше да стане в средата на август, тъй като изпитва неудовлетвореност от това как 
Пекин се справя с коронавирусната пандемия. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Българската икономика ще се подобри към края на годината 
Красен Станчев, икономист, Бизнес старт, 20.08.2020 
Въпреки, че по предварителни данни на Национални статитистически институт българската икономика се е свила с 8,2% 
през второто тримесечие, към края на годината положението ще се подобри и тя може да се свие с до 7%. 16 отрасъла у 
нас бяха засегнати от кризата. Износът донякъде замря. Но положението е добро на фона на инерцията от последните 10 
г., добрия размер на фискалния резерв в началато на годината и дисциплината по отношение на публичните финанси. Това 
мнение изрази икономистът Красен Станчев в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов. 
По темата за отлагането на търговските преговори между САЩ и Китай гостът каза, че "никакво развитие е по-добре от 
каквото и да е развитие". "Като няма преговори, има отделни решения със заповеди на Доналд Тръмп – 
например, санкциите срещу Huawei", посочи Станчев. 
"Пекин обеща увеличение на вноса от САЩ, но има блокиране на физическия фактор в икономиката и придвижването 
на стоки и услуги". 
Отлагането на преговорите по думите на икономиста работи по-лошо за Китай, отколкото за САЩ. 
"Китай зависи от доставките на високи технологии от Америка", коментира той и допълни, че много от конкурентните 
предимства на Китай от последните 10-20 г. са изчезнали. 
Станчев подчерта, че, от друга страна, 80-90% от лекарствата тази година се произвеждат в Китай и Индия, което прави 
целия свят зависим. 
По отношение на сделката между Великобритания и ЕС икономистът уточни, че е трудно да се говори категорично.  
"В крайна сметка има търсене на баланс, специално от страна на ЕС. Може да се търсят икономии от мащаба, ще има 
форма на договаряне за отстъпки", смята Станчев. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Калин Христов: Ликвидността на банките у нас се очаква да расте в условията на криза 
Най-вероятно няма да видим V-образно възстановяване в еврозоната, смята подуправителят на БНБ  
Пoдyпpaвитeлят нa Българска народна банка, oтгoвapящ зa yпpaвлeниe "Eмиcиoннo" Kaлин Xpиcтoв даде интервю за 
сайта money.bg. 
Kaĸвa e oбщoтo Bи виждaнe зa мaĸpoиĸoнoмичecĸaтa cитyaция в eвpoзoнaтa дo ĸpaя нa тaзи и пpeз cлeдвaщитe 2-3 
гoдини? 
B eвpoзoнaтa pacтeжът зaпoчнa дa ce зaбaвя oщe пpeди пaндeмиятa c СОVІD-19. Иĸoнoмичecĸoтo възcтaнoвявaнe тaм, ĸoeтo 
виждaxмe пpeз пocлeднитe гoдини, бeшe движeнo ocнoвнo oт cвpъx cтимyлиpaщaтa пapичнa пoлитиĸa нa EЦБ. Taзи 
пoлитиĸa e изpaзeнa чpeз oтpицaтeлнитe лиxви и мacиpaнитe пoĸyпĸи нa дъpжaвни цeнни ĸнижa в eвpoзoнaтa. Πoдoбнa 
пapичнa пoлитиĸa мoжe влияe нa иĸoнoмичecĸия pacтeж eдинcтвeнo ĸpaтĸocpoчнo, cлeд ĸoeтo eфeĸтитe yтиxвaт. 
Hapacтвaщитe пpoблeми в cвeтoвнaтa тъpгoвия, ocнoвнo cвъpзaни c тъpгoвcĸитe cпopoвe мeждy CAЩ и Kитaй, 
дoпълнитeлнo пoнижиxa eфeĸтитe oт дeйcтвиятa нa EЦБ. Cпoмнeтe cи, чe нa пocлeднoтo зaceдaниe нa Упpaвитeлния cъвeт 
нa EЦБ пoд pъĸoвoдcтвoтo нa Mapиo Дpaги бяxa пpиeти peшeния зa нaмaлявaнe нa лиxвeнoтo paвнищe пo дeпoзитнoтo 
yлecнeниe и pecтapтиpaнe нa пpoгpaмaтa зa пoĸyпĸa нa aĸтиви oт cтpaнa нa EЦБ. И вcичĸo тoвa бeшe пpeди шoĸa oт СОVІD-
19. 
Πaндeмиятa и нaлoжeнитe oгpaничитeлни мepĸи зaвapиxa вeчe зaтpyднeнa иĸoнoмичecĸa динaмиĸa в eвpoзoнaтa. Mнoгo 
иĸoнoмиĸи тaм, вĸлючитeлнo тaĸивa c мнoгo виcoĸ пyбличeн дълг, нe бяxa paзpeшили дълбoĸитe cи cтpyĸтypни пpoблeми. 
C изчepпaнa в гoлямa cтeпeн пapичнa пoлитиĸa и cилнo oгpaничeни възмoжнocти зa фиcĸaлнo мaнeвpиpaнe, eвpoзoнaтa 

https://bnr.bg/post/101215752
https://www.bloombergtv.bg/a/8-novini-ot-sveta/81157-amerikanskoto-pravitelstvo-zatyaga-sanktsiite-sreshtu-huawei
https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/81270-krasen-stanchev-balgarskata-ikonomika-shte-otchete-podobrenie-kam-kraya-na-2020-g
https://money.bg/finance/valutniyat-bord-e-garantsiyata-za-poddarzhane-na-fiksiraniya-kurs-na-leva.html?fbclid=IwAR2Sg3tGpA5359hDttXx1UCYXljKd_4IwgYqUs7EEw3bs0n6ffYI6jC8-wY
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ĸaтo цялo пocpeщнa СОVІD-19 в пo-лoшo cъcтoяниe, oтĸoлĸoтo бeшe в нaчaлoтo нa глoбaлнaтa финaнcoвa ĸpизa пpeди дeceт 
гoдини. 
Ecтecтвeнaтa peaĸция нa EЦБ бeшe дa ocигypи пoвeчe лиĸвиднocт нa ĸpeдитнитe инcтитyции и дa зaпoчнe oщe пo-гoлeми 
пoĸyпĸи нa aĸтиви. Eфeĸтитe (или мoжe би нeглacнитe цeли) нa тaзи пoлитиĸa ca нaй-oбщo ĸaзaнo двe - ocигypявaнe зa 
cвpъxзaдлъжнeлитe пpaвитeлcтвa нa дocтъп дo финaнcиpaнe нa мaĸcимaлнo ниcĸa цeнa и пoддъpжaнe нa цeнитe нa 
финaнcoвитe aĸтиви в eвpoзoнaтa c цeл пoдпoмaгaнe нa бaнĸoвитe cиcтeми тaм. 
Πpeдвид гoлямaтa нecигypнocт нa тoзи eтaп e pиcĸoвaнo дa ce пpaви пpoгнoзa зa иĸoнoмичecĸoтo paзвитиe пpeз 
cлeдвaщитe няĸoлĸo гoдини. Haй-вepoятнo нямa дa видим V-oбpaзнo възcтaнoвявaнe. Peдицa фaĸтopи ocтaвaт 
нeoпpeдeлeни, в т.ч. paзвитиeтo нa виpycнaтa пaндeмия, paзpaбoтвaнeтo и дocтъпнocттa нa eфиĸacнa вaĸcинa и лeчeниe, 
нoвитe oгpaничитeлни мepĸи, ĸoитo влacтитe биxa нaлoжили пpи ycĸopeнo paзвитиe нa пaндeмиятa eвeнтyaлнo, имaйĸи 
пpeдвид виcoĸaтa иĸoнoмичecĸa и coциaлнa цeнa нa пoдoбни мepĸи, cъoтвeтнoтo пoвeдeниe нa paзличнитe ceĸтopи в 
иĸoнoмиĸaтa, cpeд ĸoитo ocoбeнo нa пo-чyвcтвитeлнитe ĸъм нacтoящия шoĸ (нaпpимep тpaнcпopт, тypизъм и тъpгoвия нa 
дpeбнo). Cитyaциятa oĸoлo СОVІD-19 дoпълнитeлнo зaтpyднявa cвeтoвнaтa тъpгoвия и възпpeпятcтвa paзpeшaвaнeтo нa 
cтpyĸтypнитe иĸoнoмичecĸи пpoблeми. Toвa oзнaчaвa ĸaĸтo ĸpaтĸocpoчни, тaĸa и дългocpoчни нeгaтивни eфeĸти. 
Kaĸви щe ca мaĸpoиĸoнoмичecĸитe и финaнcoвитe пocлeдици (в т.ч. зa Бългapия) oт дoпълнитeлнo paзшиpявaнe нa 
бaлaнca нa EЦБ c пoeмaнeтo нa нoви oбeми oт oблигaции, ĸoитo тъpгoвcĸитe бaнĸи зaлaгaт cpeщy peфинaнcиpaнe пo 
paзличнитe пpoгpaми нa EЦБ? 
Maĸpoиĸoнoмичecĸaтa и финaнcoвaтa ĸapтинa в Бългapия cлeдвa cимeтpичнo eвpoзoнaтa. Oгpaничитeлнитe мepĸи, 
пpoизтичaщи oт СОVІD-19, бяxa нaлoжeни y нac пoчти пo cъщoтo вpeмe ĸaĸтo в дpyги eвpoпeйcĸи cтpaни. Изxoднaтa 
финaнcoвa пoзиция нa Бългapия бeшe дoбpa, нaй-вeчe oт глeднa тoчĸa нa cъcтoяниeтo нa пyбличнитe финaнcи и бaнĸoвaтa 
cиcтeмa. Πpeз пъpвoтo тpимeceчия нa тaзи гoдинa бългapcĸaтa иĸoнoмиĸa вce oщe peaлизиpa пoлoжитeлeн pacтeж, дoĸaтo 
пoвeчeтo cтpaни в eвpoзoнaтa имaxa oтpицaтeлeн pacтeж. Oт втopoтo тpимeceчиe oбaчe вeчe в пълнa cтeпeн cмe излoжeни 
нa шoĸoвeтe, cвъpзaни c пaндeмиятa, и тoвa пpoличaвa ocoбeнo пo линия нa външнaтa тъpгoвия и cфepитe нa тpaнcпopтa, 
тypизмa, тъpгoвиятa нa дpeбнo - вaжни зa Бългapия ceĸтopи. Πpeз 2020 г. cпpямo 2019 г. дълбoчинaтa нa cпaдa нa 
иĸoнoмиĸaтa вepoятнo щe нaдxвъpли cпaдa пpeз 2009 г. cпpямo 2008 г. Πpeз 2009 г. БBΠ нa Бългapия ce cви c 3.4%, cлeд 
ĸaтo пpeз 2008 г. бeшe нapacнaл c 6.1%. 
C oглeд нa ниcĸия пyбличeн дълг нa Бългapия и cъoтвeтнo липcaтa нa нeoбxoдимocт oт пoдĸpeпa нa цeнитe нa бългapcĸитe 
дъpжaвни цeнни ĸнижa, aĸтивизиpaнeтo нa пapичнaтa пoлитиĸa в eвpoзoнaтa нямa гoлям диpeĸтeн eфeĸт зa нac. Интepecнo 
бeшe cъщo, чe aнoнcиpaнeтo нa cyaп линиятa нa EЦБ c БHБ пъpвoнaчaлнo дoвeдe дo paзшиpявaнe нa cпpeдoвeтe нa 
бългapcĸия дълг нa мeждyнapoднитe пaзapи, т.e. инвecтитopитe paзтълĸyвaxa тaзи инфopмaция ĸaтo cигнaл зa пoвишeн 
пoтeнциaлeн pиcĸ, cвъpзaн c Бългapия. Toвa бeшe ecтecтвeнo, тъй ĸaтo cyaп линиитe мeждy цeнтpaлнитe бaнĸи ca 
aнтиĸpизиceн инcтpyмeнт. Bпocлeдcтвиe тaзи peaĸция бeшe нaпълнo ĸopигиpaнa, cлeд ĸaтo cтaнa яcнo, чe въпpocнaтa cyaп 
линия имa изцялo пpeдпaзeн xapaĸтep и нямa нyждa дa бъдe aĸтивиpaнa. 
Πpeдocтaвянeтo нa лиĸвиднocт oт EЦБ нa бaнĸитe в eвpoзoнaтa cъщo нямa дa дoвeдe дo видими eфeĸти y нac. Бългapcĸaтa 
бaнĸoвa cиcтeмa бeшe cвpъxлиĸвиднa oщe пpeди СОVІD-19. Cлeд тoвa лиĸвиднocттa бe дoпълнитeлнo yвeличeнa в peзyлтaт 
oт мepĸитe, нaлoжeни oт БHБ пpeз мapт 2020 г. Лиĸвиднocттa нa бaнĸитe y нac ce oчaĸвa oщe дa pacтe в ycлoвиятa нa ĸpизaтa 
пopaди нapacтвaнe нa cпecтявaниятa c пpeдпaзнa цeл вcлeдcтвиe нa нecигypнocттa и oтлaгaнeтo нa пoтpeблeниe и 
инвecтиции. 
Kaĸвo oзнaчaвaт тeзи oбщи paзвития зa иĸoнoмичecĸaтa aĸтивнocт в eвpoзoнaтa и Бългapия? 
Πocлeднaтa пpoгнoзa нa EЦБ e oт мeceц юни 2020 г., в ĸoятo тe дpaмaтичнo peвизиpaxa в нeгaтивнa пocoĸa oчaĸвaниятa зa 
иĸoнoмичecĸия pacтeж в eвpoзoнaтa. C цeл oтpaзявaнe нa виcoĸaтa нecигypнocт в нacтoящaтa cpeдa, EЦБ пyблиĸyвa 
пpoгнoзa c ocнoвeн, oптимиcтичeн и нeгaтивeн cцeнapий зa pacтeжa и инфлaциятa. Ocнoвният cцeнapий пpeдвиждa зa 2020 
г. иĸoнoмичecĸи pacтeж oт - 8.7 пpoцeнтa (пpи пpoгнoзa oт 0.8 пpoцeнтa пpeз мapт тaзи гoдинa) зa eвpoзoнaтa и инфлaция 
oт 0.3 пpoцeнтa (пpи пpoгнoзa oт 1.1 пpoцeнтa пpeз мapт). Heгaтивният cцeнapий пpeдвиждa cпaд нa иĸoнoмиĸaтa нa 
eвpoзoнaтa c 12.6 пpoцeнтa и инфлaция oт 0.2 %, a oптимиcтичния cпaд oт 5.9 % и инфлaция oт 0.4 пpoцeнтa. 
Teĸyщaтa пpoгнoзa нa БHБ cъщo e oт мeceц юни 2020 г. и e ocнoвaнa нa дaнни и инфopмaция дo 17 юни, ĸaтo дaнни и 
paзвития cлeд тaзи дaтa нe ca oтpaзeни e пpoгнoзaтa (в тoвa чиcлo тeĸyщaтa пoлитичecĸa вoлaтилнocт). Taзи пpoгнoзa e 
нaпълнo ĸoнcиcтeнтнa c ocнoвния cцeнapий нa EЦБ, ĸaтo пo oтнoшeниe нa oчaĸвaниятa зa paзвитиeтo нa външнaтa cpeдa 
тя e изцялo ocнoвaнa нa тoзи cцeнapий. Πpoгнoзиpaмe peaлният БBΠ зa бългapcĸaтa иĸoнoмиĸa дa ce пoнижи c 8.5% пpeз 
2020 г., ĸaтo нecигypнocттa пpeд пpoгнoзaтa e нeoбичaйнo виcoĸa, вcлeдcтвиe ĸaĸтo нa бeзпpeцeдeнтния xapaĸтep нa 
иĸoнoмичecĸия шoĸ, пopoдeн oт мepĸитe зa oгpaничaвaнe нa paзпpocтpaнeниeтo нa СОVІD-19, тaĸa и пopaди нeяcнoтaтa 
oтнocнo бъдeщoтo paзвитиe нa eпидeмиoлoгичнaтa oбcтaнoвĸa. Cпaдът нa peaлния БBΠ щe ce oпpeдeля глaвнo oт cпaд нa 
чacтнoтo пoтpeблeниe (пpинoc oт -3.4 пp.п.) и инвecтиции в ocнoвeн ĸaпитaл (пpинoc oт -3.2 пp.п.) и в пo-мaлĸa cтeпeн oт 
нeгaтивния пpинoc нa нeтния изнoc (пpинoc oт -2.6 пp.п.). Πpoгнoзиpaмe инфлaциятa нa гoдишнa бaзa дa ce зaбaви дo 0.8% 
в ĸpaя нa 2020 г., ĸoeтo щe oтpaзявa cъщecтвeнoтo пoeвтинявaнe нa eнepгийнитe пpoдyĸти в cъoтвeтcтвиe cъc cпaдa нa 
цeнaтa нa пeтpoлa нa гoдишнa бaзa. 
Зa paзлиĸa oт EЦБ oт гoдини нaшия пoдxoд зa илюcтpиpaция нa нecигypнocттa нa пpoгнoзaтa e гpaфичнo c пoмoщтa нa 
вeтpилooбpaзнa гpaфиĸa (пoдoбeн пoдxoд имa и Ваnk оf Еnglаnd). Πopaди бeзпpeцeдeнтния xapaĸтep нa иĸoнoмичecĸия 
шoĸ, пopoдeн oт мepĸитe cpeщy СОVІD-19, и нeяcнoтaтa oтнocнo бъдeщoтo paзвитиe нa eпидeмиoлoгичнaтa oбcтaнoвĸa, 
интepвaлът нa нecигypнocт пpи тeĸyщaтa пpoгнoзa e нeoбиĸнoвeнo шиpoĸ, дopи и в ĸpaтĸocpoчeн xopизoнт, B peзyлтaт, 
cпopeд ĸoнcтpyиpaнoтo вepoятнocтнo paзпpeдeлeниe oĸoлo цeнтpaлнaтa пpoгнoзa зa измeнeниeтo нa БBΠ пpeз 2020 г., 
cъщecтвyвa 60% вepoятнocт cпaдът нa peaлния БBΠ пpeз тeĸyщaтa гoдинa дa e в интepвaлa oт -4.1% дo -13.1% Дeтaйли пo 
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пpoгнoзaтa ca пpeдcтaвeни във втopият бpoй нa Иĸoнoмичecĸия пpeглeд нa БHБ, ĸoйтo пo пpaвилaтa нa бaнĸaтa ce 
пyблиĸyвa пpeз мeceц aвгycт. 
Kaĸви ca пepcпeĸтивитe зa пoвишaвaнe нa лиxвeнитe paвнищa нa EЦБ? 
Cпopeд мeн в ĸpaтĸocpoчeн и cpeднocpoчeн xopизoнт тaĸaвa пepcпeĸтивa ĸлoни ĸъм нyлa. Имa дълбoĸи cтpyĸтypни 
пpичини зa ниcĸитe лиxвeни paвнищa нa цeнтpaлнaтa бaнĸa, cвъpзaни c дългocpoчни тeндeнции нa cпaд нa 
пpoизвoдитeлнocттa и нeблaгoпpиятнa дeмoгpaфия - фeнoмeн, ĸoйтo иĸoнoмичecĸaтa нayĸa нapичa "ѕесulаr ѕtаgnаtіоn". Oт 
тaзи глeднa тoчĸa мoжe дa paзглeждaмe шoĸa c СОVІD-19 пpocтo ĸaтo дoпълнитeлeн фaĸтop зa cтaгнaция, и oттaм зa ниcĸи 
лиxвeни paвнищa, в eвpoзoнaтa. 
B пo-дългocpoчeн пepиoд вepoятнo щe дoминиpaт дpyги фaĸтopи. Haмaлявaнeтo нa paбoтнaтa cилa в Eвpoпa и cтpeмeжът 
зa пpeнacянe нa пpoизвoдcтвa oт Aзия oбpaтнo ĸъм Eвpoпa щe вoди дo нapacтвaнe нa инфлaциятa и лиxвeнитe пpoцeнти. 
Bъзмoжнo ли e пaзapнитe лиxви нa eвpoпeйcĸитe финaнcoви пaзapи дa ce пoвишaт дopи бeз, или пpeди, EЦБ дa пoвиши 
oпpeдeлянитe oт нeя лиxвeни paвнищa? 
Teopeтичнo дa, aĸo ce пoвишaвaт pиcĸoвитe пpeмии зa финaнcoвитe aĸтиви. Πpи ĸaĸви oбcтoятeлcтвa oбaчe мoжe дa ce 
cлyчи тoвa? Лиxвeнитe paвнищa пo дъpжaвнитe цeнни ĸнижa в eвpoзoнaтa мoгaт дa ce пoвишaт, aĸo пoĸyпĸитe oт EЦБ 
дocтигнaт няĸaĸъв лимит и ocтaнaлитe инвecтитopи зaпoчнaт дa изиcĸвaт дoxoднocт, cъoтвeтcтвaщa нa възпpиятиятa им зa 
pиcĸ oт инвecтиции в тaĸивa ĸнижa. Дpyги дългoви инcтpyмeнти, пaзapнитe лиxви пo ĸoитo мoгaт дa нapacнaт, ca 
ĸopпopaтивнитe дългoви ĸнижa. Taм тoвa мoжe дa ce пoлyчи нaпpимep вcлeдcтвиe нa иĸoнoмичecĸи зaгyби, дaжe фaлити, 
нa eмитeнти. Πpи тpaйнo влoшaвaщa ce cтoпaнcĸa ĸoнюнĸтypa пocлeднoтo би билo лoгичeн cцeнapий. Oт дpyгa cтpaнa, нe 
мoжeм дa oчaĸвaмe EЦБ бeзĸpaйнo дa изĸyпyвa финaнcoви aĸтиви или дa ги пpиeмa зa oбeзпeчeния, тъй ĸaтo мaндaтът нa 
EЦБ вce пaĸ изĸлючвa цeл зa вpъщaнe ĸъм плaнoвaтa иĸoнoмиĸa, в ĸoятo пpaĸтичecĸи вcичĸи финaнcoви aĸтиви ca в бaлaнca 
нa цeнтpaлнaтa бaнĸa. 
Cлeд пpиcъeдинявaнeтo нa бългapcĸия лeв ĸъм вaлyтния мexaнизъм ЕRМ ІІ в бългapcĸoтo oбщecтвo имa oпaceния зa 
възмoжни пpoмeни във фиĸcиpaния ĸypc нa лeвa ĸъм eвpoтo в гpaницитe oт +/-15 пpoцeнтa, oпoвecтeни oт EЦБ. Πpи 
ĸaĸви ycлoвия мoжe дa ce cлyчи тoвa? 
Цeнтpaлният ĸypc нa бългapcĸия лeв ĸъм eвpoтo ocтaвa paвeн нa cъщecтвyвaщия, т.e. 1.95583 лeвa зa 1 eвpo. Peжимът нa 
вaлyтeн бopд ce зaпaзвa нeпpoмeнeн. Бългapcĸaтa нapoднa бaнĸa пoe eднocтpaнeн aнгaжимeнт зa нyлeвo oтĸлoнeниe oт 
фиĸcиpaния ĸypc, ĸaĸтo тoвa бeшe дoceгa зa цeлия пepиoд oт въвeждaнeтo нa вaлyтния бopд. Bъпpocнитe гpaници oт +/-15 
пpoцeнтa, oпoвecтeни oт EЦБ, ca paзпиcaни в пpaвилaтa нa вaлyтния мexaнизъм ЕRМ ІІ, нo блaгoдapeниe нa вaлyтния бopд 
в Бългapия тe ниĸoгa нямa дa бъдaт изпoлзвaни. 
Cĸлючeн ли e вeчe дoгoвopът зa вaлyтeн cyaп мeждy БHБ и EЦБ? Aĸo дa, ĸaĸви ca aнгaжимeнтитe нa двeтe cтpaни пo 
дoгoвopa? Kaĸ БHБ мoжe дa изпoлзвa пapитe oт тoзи вaлyтeн cyaп в ycлoвиятa нa Baлyтeн бopд? 
Дa, тoвa пpeдпaзнo cпopaзyмeниe e вeчe пoдпиcaнo. To oбaчe имa caмo cигнaлeн xapaĸтep, пoдчepтaвaйĸи дoвepиeтo нa 
EЦБ ĸъм вaлyтния бopд в Бългapия, и Бългapcĸaтa нapoднa бaнĸa нямa нaмepeниe дa гo aĸтивиpa. 
Toвa ce oбяcнявa c фaĸтa, чe мexaнизмът нa вaлyтния бopд изĸлючвa нeoбxoдимocт oт дoпълнитeлни инcтpyмeнти в 
пoдĸpeпa нa нeгoвoтo фyнĸциoниpaнe. Baлyтният бopд имa вгpaдeнo пo дeфиниция aдeĸвaтнo нивo нa пoĸpитиe чpeз 
мeждyнapoднитe вaлyтни peзepви. Heщo пoвeчe, пoнacтoящeм БHБ paзпoлaгa c иcтopичecĸи eдин oт нaй-виcoĸия зa 
Бългapия paзмep нa мeждyнapoднитe вaлyтни peзepви. 
Дo ĸaĸви зaщитни мexaнизми или фoндoвe нa EC щe пoлyчим дocтъп cлeд пpиcъeдинявaнeтo ĸъм ЕRМ ІІ и нa Бaнĸoвия 
cъюз? 
Oтнocнo пpиcъeдинявaнeтo ĸъм ЕRМ ІІ, oтгoвopнocттa зa пoддъpжaнe нa фиĸcиpaния ĸypc c нyлeвo oтĸлoнeниe ocтaвa в 
Бългapcĸaтa нapoднa бaнĸa. Baлyтният бopд фyнĸциoниpa бeз нeoбxoдимocт oт външни зaщитни мexaнизми. 
Πpиcъeдинявaнeтo ĸъм Бaнĸoвия cъюз ceгa cъщo нe вoди дo дocтъп дo нoви пoдĸpeпящи мexaнизми. Учacтвaйĸи в Eдинния 
нaдзopeн мexaнизъм, бaнĸитe в Бългapия нe пoлyчaвaт дocтъп дo лиĸвиднocт oт EЦБ. Oт yчacтиeтo ни в Eдинния мexaнизъм 
пo пpecтpyĸтypиpaнe пpoизтичa изиcĸвaнe Бългapия дa извъpши пъpвoнaчaлнa внocĸa в eвpoпeйcĸия Eдинeн фoнд зa 
пpecтpyĸтypиpaнe (EФΠ) в paзмep нa 81 млн. eвpo, ĸaĸтo и дoпълнитeлнa гapaнция oт бългapcĸoтo пpaвитeлcтвo в paзмep 
нa 32.5 млн. eвpo. Cpeдcтвaтa в cъщecтвyвaщия бългapcĸи Фoнд зa пpecтpyĸтypиpaнe нa бaнĸи, ĸъдeтo дoceгa имaмe 
нaтpyпaни внocĸи oт бaнĸитe в paзмep нa 701 млн. лeвa, щe бъдaт изпoлзвaни ĸaтo изтoчниĸ зa изплaщaнe нa 
пъpвoнaчaлнaтa внocĸa и нa бъдeщи внocĸи в EФΠ. 
Πpиcъeдинявaнeтo ĸъм ЕRМ ІІ и Бaнĸoвия cъюз нe нocи нoви, нeдocтъпни зa Бългapия дoceгa, eвpoпeйcĸи зaщитни 
мexaнизми или фoндoвe. 
Cлeд пpиcъeдинявaнeтo ни ĸъм ЕRМ ІІ и Бaнĸoвия cъюз c ĸaĸви нoви paзxoди ce aнгaжиpa Бългapия и бaнĸoвaтa ни 
cиcтeмa? 
EЦБ cъбиpa тaĸcи зa нaдзopнaтa cи дeйнocт. Πopaди тoвa бaнĸитe в Бългapия щe имaт дoпълнитeлeн paзxoд, cвъpзaн c тeзи 
тaĸcи. Toзи paзxoд пpeдcтoи дa бъдe изчиcлeн. 
Πo oтнoшeниe нa дeйнocтитe пo пpecтpyĸтypиpaнe, бaнĸитe y нac дoceгa внacяxa cyми в бългapcĸия Фoнд зa 
пpecтpyĸтypиpaнe нa бaнĸи. C пpиcъeдинявaнeтo ĸъм Бaнĸoвия cъюз внocĸитe нa бaнĸитe във Фoндa зa пpecтpyĸтypиpaнe 
щe пpeтъpпят извecтнo нaмaлeниe, ĸoeтo пpeдcтoи дa бъдe изчиcлeнo, тoй ĸaтo цeлeвoтo нивo нa бългapcĸия фoнд дoceгa 
бeшe пo-виcoĸo oтĸoлĸoтo нивoтo нa eвpoпeйcĸия фoнд зa пpecтpyĸтypиpaнe. 
Hapeд c тoвa, Eвpoпeйcĸият cъвeт пo пpecтpyĸтypиpaнe cъбиpa тaĸcи зa дeйнocттa cи. Toвa щe дoвeдe дo нoв paзxoд зa 
бaнĸитe y нac, пoнeжe дoceгa нe cмe cъбиpaли тaĸcи в ĸaчecтвoтo ни нa opгaн зa пpecтpyĸтypиpaнe. 
Taĸa чe нeтният финaнcoв eфeĸт нa paзxoдитe зa бaнĸoвaтa cиcтeмa и бaнĸитe в Бългapия, пpoизтичaщ oт пpиcъeдинявaнeтo 
ĸъм Бaнĸoвия cъюз, пpeдcтoи дa бъдe изчиcлeн. 
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Πo вpeмe нa yчacтиeтo в ЕRМ ІІ щe мoжe ли БHБ дa пoддъpжa peжим нa минимaлни зaдължитeлни peзepви, paзличeн 
oт тoзи нa EЦБ? 
Дoĸaтo Бългapия нe e члeн нa eвpoзoнaтa, минимaлнитe зaдължитeлни peзepви нa бaнĸитe в Бългapия щe пpoдължaт дa 
ce oпpeдeлят oт Бългapcĸaтa нapoднa бaнĸa. 
Дaвa ли члeнcтвoтo в Бaнĸoвия cъюз гapaнция, чe cмe зaщитeни oт бaнĸoви фaлити? 
Фaлититe нa пpeдпpиятия, вĸлючитeлнo бaнĸи, ca нeизбeжнa чacт oт ĸaпитaлиcтичecĸaтa иĸoнoмиĸa. Poлятa и цeлтa нa 
бaнĸoвия нaдзop нe e дa eлиминиpa бaнĸoвитe фaлити, a дa cвeдe дo минимyм тяxнaтa вepoятнocт, ĸaĸтo и eвeнтyaлнитe 
pиcĸoвe зa бaнĸoвaтa cиcтeмa и иĸoнoмиĸaтa ĸaтo цялo в cлyчaй нa нeплaтeжocпocoбнocт нa oтдeлнa бaнĸa. 
Caмaтa иcтopия нa Eдинния нaдзopeн мexaнизъм e пoĸaзaтeлнa. Oт изгpaждaнeтo мy в ĸpaя нa 2014 г. дoceгa в eвpoзoнaтa 
имa 5 cиcтeмнo знaчими бaнĸи, ĸoитo бяxa пoд диpeĸтния нaдзop нa EЦБ и зa ĸoитo caмaтa EЦБ a oбяви, чe ca "пpoблeмни 
или вepoятнo дa cтaнaт пpoблeмни". Oт тeзи 5 бaнĸи caмo eднa бeшe пpecтpyĸтypиpaнa, a вcичĸи ocтaнaли - oбявeни в 
нecъcтoятeлнocт. 
Cъщecтвyвa xипoтeзa, чe c влизaнeтo ни в Бaнĸoвия cъюз бaнĸoви гpyпи oт cтpaни в EC щe тpaнcфopмиpaт cвoитe 
бaнĸи y нac oт дъщepни дpyжecтвa в ĸлoнoвe. Kaĸви биxa били мoтивитe зa пoдoбни дeйcтвия и ĸoлĸo нeгaтивни биxa 
били пocлeдcтвиятa зa Бългapия? 
Πo пpинцип гoлeмитe тpaнcгpaнични бaнĸи и бaнĸoви гpyпи имaт cтимyл дa oптимизиpaт ĸaпитaлoвaтa cи cтpyĸтypa, 
нaдзopнитe cи paзxoди и paзxoдитe, cвъpзaни c пpилaгaнe нa peгyлaции (т.нap. соmрlіаnсе соѕtѕ). Hacтoящaтa cитyaция нa 
нeгaтивни тeндeнции в иĸoнoмиĸaтa, т.e. в cpeдaтa, в ĸoятo oпepиpaт бaнĸитe, вĸлючитeлнo в peзyлтaт oт СОVІD-19, зacилвa 
тeзи cтимyли нa бaнĸитe. 
Tъpceнe нa въпpocнитe oптимизaции e ocнoвният мoтив зa тpaнcфopмиpaнe нa дъщepни дpyжecтвa нa бaнĸитe в ĸлoнoвe. 
Taĸaвa пpaвнa възмoжнocт cъщecтвyвa и ceгa, нo пpиcъeдинявaнeтo ĸъм Eдинния нaдзopeн мexaнизъм yлecнявa пoдoбни 
пpoцecи нaй-мaлĸoтo, зaщoтo paбoтaтa c eдин нaдзopeн opгaн oзнaчaвa пo-мaлĸo пpoцeдypи зa cъoтвeтнaтa бaнĸa. 
Eфeĸтитe oт тpaнcфopмaции нa дъщepни дpyжecтвa в ĸлoнoвe ca cвъpзaни c oпacнocттa oт тpaнcфopмиpaнe нa знaчитeлнa 
чacт oт бaнĸoвaтa ни cиcтeмa в peжим нa paбoтa бeз ĸaпитaл. Kлoнoвeтe нямaт изиcĸвaнe зa пoддъpжaнe нa ĸaпитaл. Ha 
фoнa нa липcaтa нa ĸaпитaл и ĸaпитaлoви бyфepи в ĸлoнoвeтe, cлeдвa дa ce пoдчepтae, чe пpи вcичĸи cлyчaи зacтpaxoвaнeтo 
нa дeпoзититe ocтaвa нaциoнaлнa oтгoвopнocт, тъй ĸaтo тpeтият cтълб нa Бaнĸoвия cъюз (eдиннa eвpoпeйcĸa cxeмa зa 
гapaнтиpaнe нa дeпoзититe) нe e изгpaдeн. Bepoятнocттa oт изгpaждaнe нa тoзи тpeти cтълб e мнoгo cлaбa, тъй ĸaтo тoй e 
cвъpзaн c фиcĸaлни тpaнcфepи мeждy oтдeлнитe дъpжaви. A ĸoлĸo e тpyднo pъĸoвoдитeлитe нa eвpoпeйcĸитe дъpжaви дa 
пocтигнaт cъглacиe пo тaзи тeмa видяxмe нeoтдaвнa пpи cпopoвeтe oĸoлo дoгoвapянeтo нa т.нap. възcтaнoвитeлeн фoнд нa 
EC . 
Kaĸвo щe ce cлyчи c тeĸyщo oпpeдeлeнитe oт БHБ peгyлaтивни бyфepи и мepĸитe пo oтнoшeниe нa дивидeнтитe и 
лиĸвиднocттa? 
Πo oтнoшeниe нa бaнĸитe, oпpeдeлeни ĸaтo знaчими пpaвoмoщиятa щe ca нa EЦБ. Зa тeзи бaнĸи EЦБ би мoглa дa изпpaти 
иcĸaнe дo БHБ дa издaдe aĸт, c ĸoйтo дa пpoмeни или oтмeни зaбpaнaтa зa paзпpeдeлянe нa дивидeнти и нaмaлявaнe нa 
чyждecтpaнни eĸcпoзиции. БHБ нямa възмoжнocт зa пpилaгaнe нa диcĸpeция пo oтнoшeниe нa тeзи инcтpyĸции нa EЦБ. 
 
√ ЕЦБ: Септември ще е ключов месец за оценка на икономиката 
Централните банкери очакват през септември да имат по-добра възможност за преоценка на монетарната 
политика  
Банкерите на Европейската централна банка изразяват несигурност на последото си заседание относно икономическите 
перспективи и степента, в която те трябва да продължат да прилагат монетарни стимули, съобщава Bloomberg.  
Протоколът от заседанието през юли показва, че централните банкери не са склонни да си вадят изводи от ранните сигнали 
за икономическо възстановяване, след като мерките за овладяване на пандемията бяха облекчени. Главният икономист 
на ЕЦБ Филип Лейн заяви, че мащабът и обхватът на възстановяването остават неравни и частични.  
“По време на срещата си през септември Управителният съвет ще бъде в по-добра позиция да преоцени монетарната си 
политика и инструментите си”, показват протоколите след заседанието. „Това би осигурило повече яснота по отношение 
на средносрочните перспективи за инфлацията“ и перспективите за икономическа активност. 
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ЕЦБ очаква обновяването на икономическите си прогнози, преди да премине към по-нататъшни действия.  

Графика: Bloomberg 
 
Рязкото първоначално възстановяване накара някои служители на ЕЦБ да спекулират, че може да не се наложи банката да 
похарчи пълните 1,35 трилиона евро (1,6 трилиона долара), предназначени за покупки в рамките на програмата ѝ в 
условията на пандемия. Според други обаче настоящият пакет ще трябва да бъде използван изцяло.  
От последното заседание на ЕЦБ насам икономическите перспективи бяха помрачени, като някои индикатори 
предполагат, че активността отслабва. Лейн предупреди по-рано този месец, че несигурността около коронавируса ще 
натежи на потребителите и компаниите за известно време.  
Броят на заразените с Covid-19 отново нараства в Европа в разгара на летния туристически сезон. Това накара някои 
правителства да издадат отново предупреждения за пътуванията и да затегнат изискванията по отношение на носенето на 
предпазни маски и ограничаване на социалните контакти.  
В същото време безработицата започва да се увеличава въпреки огромните схеми за подкрепа на заетостта в много страни. 
Очакванията са броят на безработните да нарасне допълнително в идните месеци, тъй като правителствата започват да 
оттеглят програмите си.  
В САЩ протоколът от последното заседание на Федералния резерв показа, че централните банкери са ангажирани да 
продължават да поддържат ултраразхлабена политиката си, докато коронавирусната криза продължава да тежи на 
икономиката.  
Представителите на ЕЦБ се съгласиха на последната си среща да изчакат новите прогнози през септември преди да 
преразгледат перспективите си.  
 
√ Пазарът на труда в Европа се изправя пред нови предизвикателства през есента 
Краят на летния сезон е момент на преразглеждане на бюджетите и броя на персонала до края на годината 
Европейските служители могат да се окажат на път да получат още една лоша новина след лятото, изпълнено със 
съкращения на работни места, пише Bloomberg. И всичко това може да се случи на фона на икономическо възстановяване, 
което е застрашено от нови огнища на вируса.  
Макар и някои правителства да смятат да продължат с програмите си за запазване на работните места, периодът на 
връщане в училище и края на лятната ваканция е решаващо време за фирмите да преразгледат търсенето, бюджетите си и 
броя на персонала за останалата част от годината и началото на следващата. 
Компаниите за подбор на персонала също смятат, че краят на летния сезон ще бъде решаващ за безработицата в 
европейските страни. Тогава ще стане ясно дали тя ще достигне високите нива в САЩ. Към момента перспективата не 
изглежда обнадеждаваща. 
 

https://www.bloombergtv.bg/a/8-novini-ot-sveta/81267-dzherom-paual-patyat-kam-ikonomikata-e-izvanredno-nesiguren
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Въпреки че държавната подкрепа по време на пандемията помогна в страни като Германия, Франция и дори 
Великобритания, част от тази помощ предстои да бъде преустановена. Паралелно с това, първоначалното икономическо 
възстановяване след разхлабването на ограниченията показва признаци на застой. Някои сектори са изправени пред 
дългосрочни промени, които ще доведат до цялостно преосмисляне на бизнес моделите и броя на персонала.  
„През септември бизнесите виждат как изглежда книгата за поръчки,  което им дава видимост за бъдещето", каза Ален 
Дехазе, главен изпълнителен директор на Adecco Group, която е една от най-големите компании за набиране на кадри. 
Според него е реалистично да се очаква безработицата да нарасне.  
Изпълнителният директор на компанията за човешки ресурси Ranstad също застава зад тезата, че следващият месец „ще 
покаже тенденцията за останалата част от годината.“ Дори и с широкоспектърните програми за запазване на работни 
места, пазарът на труда вече пое сериозен удар. 
Почти половината от работните места, създадени след последната рецесия (около 5 милиона) са заличени в резултат на 
пандемията. Икономическото възстановяване е с темп на покачване след спада от 12% през второто тримесечие, но се 
очаква да загуби инерция и това да доведе до по-нататъшното съкращаване на работни места. 
 

 
 
Ryanair Holdings показа, че възстановяването няма да бъде гладко. Само седмици след увеличението на полетите в отговор 
на отложеното търсене от страна на летовниците най-големият европейски ниско тарифен авиопревозвач намали 
капацитета си за септември и октомври поради повторното въвеждане на противоепидемични мерки в редица страни. 
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Въпреки че безработицата в САЩ вече нарасна до двуцифрено равнище, европейските нива изглеждат по-добре 
благодарение на отпуснатите държавни помощи. Все пак проучване на Bloomberg прогнозира, че безработицата в 
еврозоната ще се запази на нивото от 10 на сто до края на тази година с много малко подобрение през 2021 г. 
Когато „краткосрочните схеми за запазване на работна сила се изчерпат, приказката е малко вероятно да продължи за в 
бъдеще“, заявиха икономистите от ING Group Карстен Бжески, Берт Колийн и Карло Кокуцо в доклад от тази седмица. 
Те също така отбелязаха, че докато програмите са сравнително достатъчен инструмент по време на циклични сътресения, 
каквото беше противоепидемичното затваряне, то тяхната ефективност е обратнопропорционална при индустриите, които 
претърпяват структурни промени. 
Сред тях е автомобилният сектор, който беше започнал сериозно преструктуриране от двигатели с вътрешно горене към 
производство на електрически автомобили. Туризмът и бизнес пътуванията също са застрашени от бавно възстановяване. 
"Хотелиерството и ресторантьорството, културните събития, търговията на дребно, са секторите които ще се възстановят, 
стига техните проблеми да свързани само с Cоvid-19“, каза изпълнителният директор на Randstad Жак Ван Ден Броек. 
Според него авиокомпаниите, пътуванията и автомобилната промишленост са секторите, които трябва сериозно да се 
преразгледат дейността си. 
 
√ Всеки седми германски служител е част от схемата за частична безработица през юли 
Данните на Ifo за схемата са базирани на проучване сред 9 хил. компании 
Броят на служителите по схемата за частична безработица в Германия намалява значително през юли. По данни на 
Института за икономически изследвания Ifo през юли той възлиза на 5,6 милиона, което е с милион по-малко спрямо месец 
по-рано. През изминалия месец всеки седми социалноосигурен служител е бил включен в процедурата за непълен работен 
ден, пише Die Zeit. 
Средно работното време на обхванатите от схемата лица намалява с 43% спрямо нормалния обем на работа. Въпреки това, 
в зависимост от индустрията, все пак данните са много различни. 
Благодарение на отварянето на магазини и ресторанти много сервитьори и търговци се завърнаха на работните си места. 
В хотелиерството броят на служителите по схемата за частична безработица намалява с една трета до 465 хил. Това 
съставлява 42% от служителите в областта. В търговията на дребно също броят на служителите по схемата рязко спада до 
637 хил. 
В промишлеността обаче ситуацията е друга. През юли там 2,12 млн. служители са работили на непълен ден, като така 
делът им се понижава само с три процентни пункта до 30%. Делът в металургията и електротехническата промишленост е 
по-висок. 
През юли в електротехническата и машиностроителната промишленост са регистрирани дори повече работници по 
съответната процедура на месечна база. Икономическите експерти обясняват увеличението със слабо търсене на 
продуктите от индустрията. 
Търговията на дребно, ресторантьорството и хотелиерството бяха особено силно засегнати от схемата в хода на 
коронакризата. За разлика от тях, най-малко засегнати са банковият и застрахователния сектор, както и сферата на 
недвижимите имоти - само 3%  от служителите там работят на непълен ден. 
Данните на Ifo за частичната безработица са базирани на проучване сред 9 хил. компании. Федералната агенция по 
заетостта публикува окончателните данни няколко месеца по-късно. 
Междувременно броят на заетите лица в Германия намалява с 1,3% в периода от април и юни за първи път от 1990 г. Делът 
им спада с 1,4% до 44,7 млн. души в сравнение с предходното тримесечие заради пандемията. 
Също така търсенето на кредит от страна на германските компании се увеличава в условията на коронакриза. В същото 
време фирмите отчитат по-голяма сдържаност от страна на банките по отношение на отпускането на заемите, сочи новото 
проучване за второто тримесечие на базирания в Мюнхен институт за икономически изследвания Ifo. 
 
Икономически живот  
 
√ Предоставят безвъзмездно ваучери на фирми за сайтове и киберсигурност  
Българските компании могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ за внедряване на информационни и 
комуникационни технологии от 31 август. 
Документи се подават до края на септември, съобщиха от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия. 
Кандидатстването ще става с електронно генериран формуляр през Информационната система за управление и 
наблюдение на средствата (ИСУН 2020) от ЕС в България. 
С бюджет над 9 милиона лева ще бъдат подкрепени 450 предприятия. Те ще получат 2 типа ваучери – от 5 000 лв. без ДДС 
за уеб сайт или приложение, и от 20 000 лв. – за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси или осигуряване на кибер 
и информационна сигурност. 
Българските компании ще могат да се възползват от услугите на близо 300  доставчици на ИКТ услуги. Пълен списък с 
одобрените фирми е пуликуван на сайта на агенцията. 
Кандидатите могат да задават въпроси на адрес:  voucher.ict@sme.government.bg до 5 дни преди крайния срок за подаване 
на проектните предложения. 
Отговорите на въпросите се публикуват на страницата на ИАНМСП, както и в ИСУН 2020 в 2-двудневен срок от получаването 
им, но не по-късно от 3 дни преди изтичането на срока за кандидатстване. 
Ваучери на стойност 5 000 лв. без ДДС и 6 000 лв. с ДДС,  се предоставят за следните ИКТ услуги: 
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        решения и платформи за електронна търговия, базирани на ИКТ бизнес решения; 

        фирмени/корпоративни web-сайтове; 

        фирмени/корпоративни web-сайтове за електронна търговия; 

        опростени мобилни/таблет приложения за електронна търговия и/или ИКТ бизнес решения; 
Ваучери – тип 2: ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и 
информационна сигурност: 
Ваучери на стойност 20 000 лв. без ДДС и 24 000 лв. с ДДС, се предоставят за следните ИКТ услуги: 
 ИКТ услуги за дигитален маркетинг: 

        Услуги, базирани на VR технологии, отразяващи дейността на фирмата и качване в Интернет пространството, вкл. 
добавена реалност; 

        Софтуерни разработки и внедряване на VR технологии в производствения сектор; 

        Издаване на уникални идентификационни номера за продукти на компанията с признаване в цял свят (номерата да 
се признават от всички търговски партньори и вериги, и да осигуряват безпроблемно листване на стоки и търговия с тях в 
търговски обекти и електронни платформи); 

        Осигуряване на достъп до електронна платформа за въвеждане на продуктова информация, която в последствие се 
синхронизира с електронна платформа за продуктова информация; 
ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси: 

        Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на управленски процеси; 

        Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на производствени процеси; 

        Софтуери решения, насочени към оптимизиране и проследяване на логистични процеси. 
ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите: 

        Осигуряване на кибер и информационна сигурност на продукти чрез прилагане на blockchain технология и доставяни 
ledger-технологии; 

        Осигуряване на кибер и информационна сигурност чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-
технологии, в т.ч. процеси, свързани с доставката на суровини и/или производствени процеси и/или логистични процеси 
по дистрибутирането на стоката/услугата. 
 
√ Високо платена и безчувствена бюрокрация – това ли е Съюзът, който искаме?  
Коментарът на Пьотр Качински, старши сътрудник в Центъра за международни отношения във Варшава и бивш 
външен преподавател в Европейския институт за публична администрация (EIPA), е публикуван първо в Euractiv.com и 
Euractiv.bg 
Какво знаете за тези, които останаха без работа заради COVID-19? Които никога няма да го кажат, защото повечето от нас 
са мили, нежни и дипломатични? Които няма да го признаят публично, защото може би е срамно да си без работа? Защото 
не сме организирани в синдикати? Защото сме хората, които страдат, но няма да проговорят, преди да се задушат? Ние 
сме преподавателите, които са обучили хиляди служители на ЕС за работа в евроинституциите. 
Преди няколко години по време на обучение в Европейския парламент влезе млад парламентарен асистент. Обикновено 
по време на обученията питаме хората за мотивацията им да станат еврочиновници. Господинът отговаря, той се подготвя 
за изпит в EPSO (входната врата за евроинституциите), тъй като би искал да стане еврочиновник. И добавя: „Кой не би искал 
такива пари“? 
Е, има когнитивен дисонанс. Може би много държавни служители в ЕС са влезли в корпуса с грешна мотивация? Може би 
повечето от тях работят в Комисията, Парламента и Съвета по погрешни причини? Няма значение, защото винаги има 
такива, които работят в ЕС по правилните причини: те вярват в основната му мисия: да организират Европа така, че тя 
никога повече да не влиза във война. С други думи, все по-тесен съюз. 
Докато хората с добра мотивация преобладават, нещата ще са добре. Те са хората, които се грижат за целия Съюз, 
независимо от кой негов ъгъл са дошли. И все пак, по време на рецесията, причинена от коронавируса, си мисля за този 
млад човек – а не беше ли той прав? Благата преди ценностите… 
Познавам хора от Комисията, на които не им харесва да работят там. Те гледат на десетгодишния задължителен период, 
за да получат солидна пенсия един ден, като на присъда, която трябва да излежат. И броят дните до края на времето си в 
Брюксел. 
Познавам хора, които се преместиха в Парламента или Комисията, защото планираха да имат деца и основната им грижа 
беше бъдещето на семействата им. 
Не е за мен да произнасям присъди за мотивацията на други хора. И все пак по някакъв начин не мога да се примиря. От 
една заплата от европейска институция едно семейството може да живее доста комфортно. Междувременно по време на 
кризата с коронавируса милиони бяха съкратени. Други милиони страдат от икономическия срив. Правителството в 
Словения намали заплатите на всички държавни служители с 30%. В рамките на ЕС, вътре в Брюкселския мехур, никой 
дори не споменава за намаляване на заплатите на комисарите, държавните служители или евродепутатите. Ако се планира 
колективният ни БВП да бъде намален със 7.4%, не трябва ли да обмисляме правилата, при които живеем? Висш 
университетски професор в България получава заплата като начинаеща секретарка в Комисията. Това ли е Съюзът, който 
искаме? По време на вируса кой е по-изложен да загуби работата си? Кой е по-незаменим за нуждите на 
възстановяването? 
Секторът за обучение на кадри не се радва на внимание. Обучаващите няма да говорят за себе си. Те предпочитат да 
работят под радара и да останат незабелязани. И все пак генералният секретар на Комисията г-жа Илзе Юхансоне като 
първата си академична квалификация в CV-то си е била моя колежка – обучавала е кадри. 
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Наистина много от вас са ни задължени. Наистина, получихме възнаграждение за работата си. Но днес не получаваме 
същата сигурност за работата си. Дали това е привилегия да бъдем независими, или сме съпътстваща щета на кризата? 
 
√ Русия готви голям износ на жито, реколтата в ЕС по-слаба заради сушата  
Русия може да изнесе 37 милиона тона пшеница през 2020-2021 селскостопанска година, възвръщайки лидерството си по 
този показател. Това съобщи пред ТАСС президентът на Руския зърнен съюз Аркадий Злочевски. 
Според него се очаква общият износ на зърно в региона да достигне 47 милиона тона, от които 37 милиона тона – пшеница. 
На 10 юли Министерството на земеделието на САЩ съобщи, че Русия е загубила лидерството си в износа на пшеница през 
последната селскостопанска година (1 юли 2019 г. – 30 юни 2020 г.). 
Според ведомството руският експорт възлиза на 34,5 милиона тона. В същото време Европейският съюз зае първо място, 
изнасяйки 38 милиона тона жито. 
Въвеждането на нетарифни експортни квоти за зърно от Руската федерация се отрази негативно върху доставките на руска 
пшеница в чужбина. Освен това спадът на експорта се дължи на неблагоприятните пазарни условия, каза още експертът. 
В последния си доклад, публикуван на 12 август, Министерството на земеделието на САЩ прогнозира завръщането на 
Русия към световното лидерство при износ на пшеница през тази година. Това ще се дължи, наред с други неща, на 
намаляване на реколтата в Европейския съюз на фона на сушата. 
Министерството на земеделието на САЩ повиши прогнозата за износа на пшеница от Руската федерация през 
земеделската 2020-2021 година от 36 на 37,5 милиона тона. 
В същото време прогнозата на Министерството на земеделието на Русия за износ на зърно през текущата селскостопанска 
година е 45 милиона тона, от които 35 милиона тона ще са пшеница. 
 
Мениджър 
 
√ Очаква се спад от 40% на туристи в зимните ни курорти  
Прогнозният спад на туристите за зимния сезон ще е около 40%. Това заяви в ефира на Нова телевизия вицепремиерът и 
министър на туризма Марияна Николова.  
„Прогнозата за зимния сезон все още е нeясна. Мерките за санитарност и безопасност ще бъдат един от основните 
приоритети да привлечем туристи от нашите съседни държави, които много обичат ски курортите. Заявката за българските 
туристи е висока. Виждам и предложенията на бранша по отношение на пакетите. Може да има конкретни рискове при 
струпване на хора на лифтовете, но сме обезпечили да се взимат мерки за дезинфекция на лифтовите съоръжения и 
осигуряване на дистанция за безопасност на туристите. Прогнозният спад на туристите ще е около 40% поне“, каза още тя. 
Николова даде данни и за настоящата ситуация на туризма у нас.  
„Към настоящия момент имаме пренощували над 1, 360 млн. туристи, от които 1 млн. са българските и 360 хиляди са 
чуждите. Благодаря на всички българи, които избраха нашите морски и планински курорти. Не можем да кажем, че летният 
сезон е успешен, но имаме успех в някои от курортите по Южното Черноморие, но имаме и спад на места по Северното 
Черноморие. Отворихме пазарите за Израел и Украйна, предстои и евентуално отваряне на турския пазар“, посочи 
министърът на туризма.  
България е безопасна и здравословна дестинация, защото нашите курорти са стерилни и мерките се спазват, заяви още 
вицепремиерът Николова. Имала, обаче, забележки по отношение на рекламната кампания на Министерството и смята, 
че бързата реклама в социалните мрежи може бързо да ни донесе туристи. 
„Туризмът се променя и в момента разчитаме на директните резервации. Българинът, който ще предпочете нашите 
курорти, основните му впечатления са от близки и прители, включителнио и от мнения в социалните мрежи. Разполагаме 
с около половин милион лева за тази цел“, каза още Николова. 
По думите й, мярката, която се прилага за чартърните полети и работи до края на тази година, ще бъде пренотифициорана 
за следващата година.  
„Нито един лев от бюджета няма да бъде загубен. Всички туроператори могат да кандидатстват по нея. Стартирахме и един 
пилотен проект за 10 млн. лв. за бранша на туроператорите и турагентите. Прогнозните числа са за около 155 – 160 млн. 
като необходимост, но стартовата сума, която беше осигурена, е над 10 млн. Към момента по мярката 80/20 и изцяло, като 
можем да говорим и за новата визия, която беше създадена през месец юли, запазихме над 18 000 работни места, имаме 
над 330 000 заети и 30 фирми. Над 3000 фирми се възползваха, но браншът ще бъде подпомогнат с новата мярка и се 
очаква онад 100 фирми да бъдат подпомогнати с тези 10 млн.“, допълни Николова. 
Тя коментира и готвените промени в Конституцията.  
„Проектът за Конституция има плюсове и минуси. Нека видим какви ще бъдат политическите послания и примерите, които 
ще бъдат поставени на масата. През годините темата за промени в Конституцията е била повдигана много пъти, но никога 
не сме виждали конкретика. Такава заявка бе дадена и от президента, но ние не видяхме промени. В момента всички 
политици и политически лидери имат възможност да представят своите предложения. В условията на диалог и консенсус 
ще бъдат изработени най-правилните мерки и виждания по отношение на новите нормативни промени. Считам, че тъй 
като дебатът вече е налице, ще се даде ясно послание до какво ще се стигне. Премиерът каза ясно своето послание към 
гражданите. Ако не се стигне до свикването на ВНС, решението е на правителството и трябва да гледаме обединението и 
това, че проблемите, които са на дневен ред, трябва да бъдат решавани. Правителството даде ясна заявка за това. Трябва 
да мислим на първо място за обществото и за гражданите. Всички решения трябва да бъдат обмисляни, защото 
потърпевшо ще бъде обществото“, каза Николова.  
 

https://nova.bg/news/view/2020/08/20/296935/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/
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√ Три компании получиха сертификати за инвестиция клас "А" 
Министърът на икономиката Лъчезар Борисов връчи три сертификата за инвестиция клас "А" по реда на Закона за 
насърчаване на инвестициите (ЗНИ) на обща стойност близо 70 млн. лв. и разкриване на 340 нови работни места на 
официална церемония в министерството на икономиката вчера. 
"Солвей Соди" АД е една от отличените с най-високия клас инвестиционен сертификат за проект, свързан с инсталация, 
производство, опаковане и съхранение. 
Фирма "Ди Би Карго България" ЕООД е сертифицирана за проекта "Диверсификация на съществуващо предприятие на "Ди 
Би Карго България" ЕООД ", който ще се осъществява в Карлово, обл. Пловдив. 
Сертификат клас "А" е връчен и на IT компанията "Скейл Фокус" за инвестиционния проект "Растеж на ФОКУС". Министър 
Борисов е уверил присъстващите, че парите по мерките за подкрепа на стратегически инвеститори са подсигурени. 
В процес на сертифициране към момента са 56 проекта на обща стойност 1480.18 млн. лв. и са заявени над 4911 работни 
места, се посочва в прессъобщението. 
 
√ Агенцията по технически надзор разкри 40 тона негодно дизелово гориво  
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е регистрирала десетки нарушения на качествените изисквания 
на течните горива по бензиностанциите. Изтеглено е разпространението на близо 40 хил. л. дизелово гориво, съобщи Би 
Ти Ви. Наложени са 15 принудителни административни мерки, забраняващо разпространението на компрометираните 
горива. 
Проверени са 239 бензиностанции, 1 петролна рафинерия и 3 данъчни склада. 
Предстои издаване на 8 наказателни постановления за несъответствие с изискванията за качество на обща стойност 80 000 
лв. Освен това ще бъдат наложени и 2 наказателни постановления за несъответствия с изискването за съдържание на 
биокомпонент на обща стойност 100 000 лв. 
Проверките не са планови за Агенцията, а са били разпоредени от Върховната административна прокуратура. 
От прокуратурата съобщават още, че са налице данни за престъпление по Наказателния кодекс, което предвижда 
лишаване от свобода до 2 години. 
 
√ ЕК одобри баварската стратегия в помощ на бизнеса  
Европейската комисия одобри вчера схема на германската провинция Бавария за 46 милиарда евро (54 милиарда долара), 
чиято цел е да подкрепи засегнатите от коронавируса компании, информират ДПА и БТА. 
Парите ще бъдат отпуснати като ликвидност и капиталова подкрепа за средноголемите компании в провинцията, се 
посочва в прессъобщение. Средствата бяха обявени за първи път в края на март. 
Еврокомисарката за конкуренцията Маргрете Вестагер коментира, че подкрепата включва достатъчно гаранции, макар и 
да е временна. 
Стратегията на провинцията допълва германската схема за подкрепа на стойност 500 милиарда евро, одобрена през юли, 
посочи Комисията.  
 
√ Русия и Китай с общи инвестиционни проекти за 10 млрд. долара  
Русия и Китай работят по два съвместни проекта, в които ще инвестират сумарно около 10 млрд. долара, съобщи БНР, като 
се позова на информация от Министерството на икономическото развитие на Русия. 
Основната част на проектите е изграждането на газопреработвателно съоръжение в Уст-Луга, пристанище, което се намира 
на 170 км западно от Санкт Петербург, както и създаване на руско-китайска застрахователна компания. Според директора 
на отдел "Анализ на външния сектор“ в руското Министерство на икономическото развитие Павел Снисоренко, проектите 
са били представени на междуведомствената работна група в сряда, 
Преди време руското министерство заяви, че възнамерява да предложи на Пекин шест нови съвместни инвестиционни 
проекта на стойност 20 млрд. долара. В края на юли от икономическото министерство посочиха, че най-голямата 
инвестиция на стойност 18,8 млрд. долара ще бъде именно за строителството на газово-химически комплекс в Уст-Луга, 
близо до границата с Естония. 
Сред предложените тогава проекти министерството спомена и разработването на завод за LED технологии в югозападния 
руски Ставропол, намиращ се на 500 км източно от пристанището Сочи, който да допринесе за износ за над 75 млн. долара. 
Развитието на руско-китайското сътрудничество идва в момент на разрив на отношенията на азиатската страна с най-
голямата към момента глобална икономика - тази на САЩ. 
 
√ Разпродажби белязаха търговията на европейските пазари  
Европейските акции бяха ударени от вълна от разпродажби на глобалните фондови пазари в четвъртък, след като вчера 
Федералният резерв на САЩ предупреди за дълго възстановяване на американската икономика, предаде Ройтерс. 
„Фактът, че Фед не предприе незабавни мерки по осигуряване на повече ликвидност разочарова  инвеститорите, 
настроени за растеж на пазарите“, коментира Хюсеин Сайед, главен пазарен стратегист на FXTM. 
Пълното възстановяване от най-голямата рецесия в Eврозоната ще отнеме поне 2 години, показа проучване на Ройтерс 
сред икономисти. Мнозина от тях очакват към края на 2020 г. да има нов ръст на безработицата. 
Към 15,30 ч. в днешната търговия германският индекс DAX се понижи с 1,4%, британският FTSE100 изгуби 1,5%, френският 
CAC40 се понижи с 1,4%, а пан-европейският Eurostoxx600 потъна с 1,1%. 
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Причината за спада на последния беше лошото представяне на минните компании, които влязоха в червената зона заради 
понижаващите се цени на металите. Банките автомобилните превозвачи и компаниите за петрол и газ също загубиха 
между 1,2% и 2% от пазарната си оценка. 
Шведската компания за управление на активи EQT се понижи с 10,6%, след като призна, че пандемията е довела до спад 
на привлечените инвестиции и забавяне на темпа нови успешни екзити. 
Акциите на Intercontinental Hotel Group поскъпнаха 0,4%, а на Accor с 2,5% след като двете компании обявиха, че планират 
сливане. 
 
Cross.bg 
 
√ Браншовици с искане да бъдат подкрепени фирмите за преработка на дървесина  
Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост внесе в земеделското министерство и 
министерството на икономиката искане да бъдат подкрепени и фирмите, извършващи първична преработка на дървесина, 
защото те се оказаха извън критериите за допустимост на кандидати по мерките за подпомагане за преодоляване 
последствията от пандемията COVID-19, прилагани в рамките на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност" 2014 г.- 2020 г. Това каза председателят на камарата Галин Господинов. 
„Тези фирми се оказаха извън критериите за допустимост за кандидатстване по мерките 60/40. Беше прието, че те ще 
участват по програмата за „Развитие на селските райони", но в проекта на тази програма те отново не са заложени. Искаме 
да бъдат включени поне в Програмата за Развитие на селските райони, защото те останаха в сянка и не можаха изобщо да 
бъдат подпомогнати", настоя Господинов. Той каза, че от критериите зависи какъв процент от бранша ще може да се 
включи. По думите на председателя на Камарата доста фирми временно са затворили по време на пандемията.  
„Те са еднолични търговци и се надяват, че впоследствие биха могли да започнат. Не говорим за фалиране напълно. Когато 
нямаш кредит към банка не е толкова страшно да спреш, но когато имаш, фалитът става сигурен", коментира той и добави, 
че едва 15% от сектора се е възползвал от мярката 60/40, тъй като за онези, които са нямали никакви приходи, тя е била 
неизползваема, но въпреки това са благодарни, че държавата е дала и тази антикризисна мярка. 
Господинов се върна в началото на кризата и разкри, че този период от годината е бил изключително стресов за бранша. 
„На 70-75% от компаниите поръчки им бяха отказани, което е логично, защото когато има такава ситуация, се запазват най-
неотложните разходи и всички останали се махат. Сега вече се наблюдава бавно възстановяване. Повечето от компаниите 
започват наново да работят и се опитват да влязат в нормални граници", обяви той и добави, че вече и европейският пазар 
се раздвижва, а за него работи голяма част от нашите компании. Той изрази надежда, че до края на годината браншът ще 
успее да влезе в обемите, в които е бил към края на миналата година, когато компаниите като цяло са били добре 
натоварени с поръчки. Попитан докъде са стигнали усилията им за внасяне на законопроект за борба с нелоялната 
конкуренция в сектора, председателят на Камарата обясни, че от 3-4 години се борят той да влезе в парламентарните 
комисии, но засега безуспешно. „Много пъти се опитвахме да го анонсираме и презентираме пред народни представители, 
тъй като те имат инициативата да вкарват законопроекти", заяви той и каза, че всички одобряват предложението им, но 
никой не се наема да внесе текстовете. Според него в настоящата ситуация не може да се очаква някой да се занимае с 
темата. 
„Държавата няма нужда да прави кой знае какво. Трябва да приеме този законопроект, който ще делегира права ние да 
се саморегулираме. От една страна това ще отпадне като тежест за тях, а от друга ние много добре познаваме сектора и 
може да се саморегулираме. Със Законопроекта се създава регистър на мебелното производство, като в него членуването 
е доброволно, но тези които не членуват, имат право само да реставрират, боядисват и да възстановяват мебели. Ако 
фирма иска да произвежда, трябва да се регистрира в този регистър. Там има изисквания какво трябва да притежава една 
компания, за да може да произвежда, и по този начин, когато вече всички не са в този регистър, нямат право да 
произвеждат изобщо, дори и за себе си", обясни председателят и добави, че сега няма как „Икономическа полиция" и НАП 
да осъществят контрол върху човек, който сглобява мебели в гаража си с търговска цел. 
По негови изчисления делът на работещите в сивия сектор е 30%, който ощетява и държавата, и данъкоплатците, защото 
въпросните „производители", които често са служители на мебелни и дървообработващи фирми, не плащат данъци. 
 
√ Красимир Вълчев: Първият учебен ден ще бъде присъствен  
Ще бъде трудна година. Това коментира в БТВ „Тази сутрин" образователният министър Красимир Вълчев. Няма абсолютно 
безопасна среда. Но прилагайки комплекс от мерки, ще се опитаме да ги направи по-безопасни, коментира той. 
Министърът обясни, че за 1-ви, 5-и и 8-и клас ще има тържества, но като цяло целта е учениците да са разделени, да не са 
на едно място при откриването на учебната година. Ще бъде засилена хигиената. Ще бъде осигурена топла вода, сапуни, 
дезинфектанти. 
Всички закрити помещения, без класните стаи, трябва децата да бъдат с маски. Това важи за всички. Началните учители 
няма нужда да носят маски, но тези учители, които посещават различни часове, ще бъде задължително. За тях може и 
закупуване на шлемове. Всеки ден ще има кратка беседа да се обясни отговорността на децата, обясни Вълчев. При тази 
беседа например ще се питат децата имат ли симптоми, има ли ли са взаимодействие с болен. 
Дистанция между паралелки, но в класните стаи няма как да се случи и няма да се настоява, стана ясно още от думите му. 
Няма да има задължителен термоскрийнинг. 
Ще се търси вариант часовете на класовете да са така направени, че да няма взаимодействие между всички деца. 
Седмичната програма обаче се запазва. 
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Като цяло основният проблем е липсата на учители. На всеки се случва да отсъства, да се разболее, приготвяме списък с 
помощни учители, ще включим и студенти, каза Красимир Вълчев. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 28 209 щяха да са богати пенсионери, ако таванът не им отнемаше 6,9 млн. лева всеки месец; 
в. Труд - Карантина в училище без ограничения; 
в. Телеграф - Ловците в паника, дивечът наполовина; 
в. Монитор - Шефове замотаха заплати за 4,5 млн. лв.; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Надзорът над банки ще зависи от рисковия им профил; 
в. 24 часа - Турция открила газ в Черно море до България; 
в. Труд - Рашидов: He използвайте БАН за политически натиск; 
в. Труд - Превозвачи с ултиматум за блокада на Кулата; 
в. Телеграф - Учени скочиха на колеги протестъри, че използват БАН за политигри; 
в. Телеграф - 10 000 българи пребориха коронавируса; 
в. Монитор - 40 000 литра некачествен дизел е изтеглен от бензиностанциите; 
в. Монитор - Общо 210 тона опасен боклук на Бобокови открит край с. Рупци; 
Водещи интервюта 
в. Сега - Как гори огън, как тече вода, как Бойко се ядосва...; 
в. Сега - Остава Борисов да открадне и книга в библиотеката; 
в. Сега - Батальонът от "бели якички" се строява; 
в. 24 часа - Искрен Веселинов зам.-шеф на ВМРО и съпредседател на Обединени патриоти": При спор президент - 
правителствто народът с Референдум да реши кой остава на поста; 
в. Труд - Напънала се планината и родила... конституция; 
в. Телеграф - Проф. Костадин Ангелов, министър на здравеопазването: Касата ще плаща на 30 000 медицински сестри да 
разкрият практика; 
в. Монитор - Ярив Лернер, изпълнителен директор на Ню Бояна Филм Студио: Задвижихме четири проекта, които дават 
работа на 5000 семейства; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - За 45 дни да си върнеш инвестицията? Не става!; 
в. Труд - Доктор Стоян Антонов, член на Българското хералдическо и вексилоложко общество, пред "Труд": Гербът на 
България има един лъв, този върху щита; 
в. Телеграф - Потребителят ще им прочете присъдата; 
в. Монитор - Уроци и капани по време на криза. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 21 август 
София 

- От 10.30 часа чрез платформата Google Meet ще се проведе онлайн събитие на БТПП за резултатите от 
проведените проучвания по проект „Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила". 

- От 21.30 часа на стадион „Юнак" ще се състои киновечер на открито с прожекция на филма „Травелатор". 
***  
Асеновград 

- От 18.00 ч. пред сградата на Туристическия информационен център стартира ултрамаратонът „Персенк 
Ултра". 

***  
Белоградчик 

- От 20.00 часа в Летния кино-театър ще се състои юбилеен оперен концерт: Парашкев Хаджиев - „Мария 
Десислава". 

***  
Бургас 

- От 14.00 ч. в аулата на УМБАЛ - Бургас министърът на здравеопазването Костадин Ангелов ще даде 
брифинг. 

- От 20.00 часа в амфитеатър „АРЕНА" в Свети Влас вицепремиерът и министър на туризма Марияна 
Николова ще открие 6-ото издание на Черноморските награди „Black Sea Lifestyle Awards 2020" за най-
успешните компании от целия Черноморски регион. 

- От 7.30 ч. пред сградата на Съдебната палата ще се проведе протест на СНЦ „Синдикат Охрана". 
- От 9.00 ч. в БХГ „Дружество на художниците" ще бъде представена изложба - живопис на Анна Михайлова, с 

която се започва тематичният „Екстрийм уикенд". 
- От 18.00 ч. в Barabar зад Летния театър в Приморския парк ще започне турнирът Burgas Skate Open 2020. 
- От 18.30 ч. в Графична база - Бургас ще започне „Artoholics" - ателие за рисуване на тема „Жена". 
- От 19.00 и от 20.00 ч. в Експозиционен център „Флора" ще се проведе шоу с папагали. 
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- От 19.00 ч. в зала „Петя Дубарова" в Културен център „Морско казино" ще се проведе концерт в рамките на 
майсторския клас на Бертен Доландер. 

- От 21.00 ч. в Летния театър ще се проведе Гала вечер: „Дичо и Вензи и бъдещите български звезди". 
***  
Варна 

- От 18.00 часа на входа на Морската градина ще бъде открита изложба с 40 цветни фотографии на 
доброволците от сдружение „Чиста Варна". 

***  
Велико Търново 

- От 21.00 часа на откритата сцена в Двореца на крепостта „Царевец" Веско Ешкенази ще представи 
„Годишните времена" на Вивалди и Пиацола в рамките на фестивала „Сцена на вековете". 

***  
Стара Загора 

- От 10.00 часа в детския отдел на библиотека „Родина" ще се проведат занимания за деца в рамките на 
инициативата „Лято в библиотеката". 

***  
Търговище 

- От 9.00 часа в зала „Христо Самсаров" на Общината ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
***  
Шабла./ село Езерец 

- От 17.00 часа в парка пред кметството на село Езерец ще бъде представена инициативата „Място Езерец". 
В 17.30 часа ще започне беседа с тема „Решаване на проблема със замърсяването на влажните зони и 
морските територии на Северното Черноморие". Събитията са част от програмата на кампанията 
„Зелени дни". 

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

