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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ ЕК предлага България да получи заем за 511 млн. евро по схемата SURE 
ЕК представи план на стойност 81,4 млрд. евро за защита на работните места в ЕС 
Европейската комисия представи предложения на Съвета план за отпускане на финансова подкрепа в размер на 81,4 
милиарда евро на 15 държави членки по инструмента SURE, имащ за цел да защити работните места и трудещите се от 
негативното въздействие на коронавирусната пандемия. 
Сред тях е и България, която ще получи заем в размер на 511 млн. евро. 
Инструментът SURE е ключов елемент от цялостната стратегия на ЕС за защита на европейските граждани и за смекчаване 
на силно негативните социално-икономически последици от коронавирусната пандемия. Това е една от трите мрежи за 
безопасност, договорени от Европейския съвет за защита на работниците, на бизнеса и на отделните страни членки. Този 
план беше предложен от ЕК на 2-ри април 2020 г., като Съветът на Европа одобри регулацията на фонда SURE на 19-и май. 
След като Съветът одобри тези предложения, финансовата подкрепа ще се предоставя под формата на заеми, отпускани 
при изгодни условия от ЕС на държавите членки. Тези заеми ще помогнат на държавите членки за справяне с внезапните 
увеличения на публичните разходи за запазване на заетостта. По-конкретно, те ще помогнат на отделните членки на ЕС да 
покрият разходите, които са пряко свързани с финансирането на националните схеми за работа на непълно работно време, 
и други подобни мерки, които те предприеха като отговор на пандемията от Covid-19, по-специално по отношение на 
самостоятелно заетите лица. 
След консултации с държавите членки, които са поискали подкрепа, и след оценяване на техните искания, Комисията 
предлага на Съвета да одобри отпускането на финансова помощ за 15 членки на ЕС, включително за България, на която ще 
бъдат отпуснати под формата на евтини заемни 511 млн. евро. 

 
Програмата SURE може да осигури финансова подкрепа на обща стойност до 100 милиарда 
евро за всички държави членки на съюза. Предложенията, внесени от Комисията до Съвета 
за решения за отпускане на финансова помощ, възлизат на 81,4 милиарда евро и обхващат 
15 държави членки. Португалия и Унгария вече са подали официални искания, които се 
оценяват. Комисията очаква скоро да представи предложение за предоставяне на подкрепа 
на двете държави. Останалите страни членки, които все още не са отправили официални 
искания, все още могат да го направят. 
Заемите, предоставени на държавите членки по инструмента SURE, ще бъдат подкрепени от 
система от доброволни гаранции от самите страни членки. Комисията очаква процесът на 
държавите членки да финализират своите гаранционни споразумения с ЕК да приключи 
съвсем скоро. 
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен каза: "Трябва да направим всичко по силите си, 
за да запазим работните места и нашия поминък. Днес отбелязва важна стъпка в това 
отношение: само четири месеца след като предложих създаването му, Комисията предлага 
да предостави 81,4 милиарда евро по инструмента SURE, за да помогне за защитата на 
работните места и работниците, засегнати от пандемията Covid-19 в целия ЕС. SURE е ясен 
символ на солидарност в условията на безпрецедентна криза. Европа се ангажира да 
защитава гражданите". 
Валдис Домбровскис, изпълнителен вицепрезидент по икономика на ЕК пък посочи: "В 
момента трудещите се търпят огромна несигурност и трябва да ги подкрепим, за да 
преодолеем тази криза и да възстановим икономиките ни. Ето защо Комисията предложи 
SURE, за да защити работниците и да улесни икономическия възход. Днес приветстваме 
силния интерес на държавите членки да получат достъп до евтиното финансиране, достъпно 
в рамките на SURE, за да подкрепят схемите за работа на съкратен работен ден и подобни 
мерки, и очакваме бърз процес на вземане на решение за започване на предоставяне на 
заемите". 

Никола Шмит, комисар по въпросите на работните места и социалните права, каза: "SURE беше една от първите мрежи за 
безопасност, която решихме да създадем, за да гарантираме, че работниците имат доход, докато работните им места са 
временно съкратени и че заетостта им е запазена. Следователно SURE ще помогне за по-бързото възстановяване. Всички 
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държави членки скоро ще предоставят кумулативни гаранции от 25 милиарда евро и предлагаме 15-те държави членки, 
които поискаха помощ, да получат 81,4 милиарда евро. Това е демонстрация на европейска солидарност на това как 
заедно сме по-силни в полза на всички европейски граждани". 
Паоло Джентилони, комисар по икономиката, посочи от своя страна: "Схемите за непълно работно време изиграха 
ключова роля за смекчаване на въздействието върху работните места от пандемията Covid-19. SURE е приносът на 
Европейския съюз за тези основни мрежи за безопасност. Това ще помогне да се защитят работниците от безработица и 
ще се запазят работните места и уменията, които ще ни трябват, докато икономиките ни се възстановят. Голямото търсене 
на земи от страна на държави членки потвърждава жизненоважното значение на тази схема". 
 
√ ГЕРБ започва консултации с партиите в парламента за свикване на ВНС 
ГЕРБ започва консултации с парламентарно представените партии за свикване на Велико народно събрание за приемане 
на нова Конституция, съобщиха от пресцентъра на партията.  
В тези консултации ГЕРБ ще бъде представен от председателя на парламентарната им група Даниела Дариткова, 
председателя на парламента Цвета Караянчева и председателя на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова.  
Първата среща е от 11 часа с депутатите от ВМРО. Следва разговор с колегите им от НФСБ. Двете формации са коалиционен 
партньор на ГЕРБ във формат "Обединени патриоти". 
Консултациите ще завършат с независимите народни представители.  
За 2 септември е насрочена срещата с групата на "Воля".  
От БСП вече отказаха участие заради взетото решение партията да не участва в консултации за нова конституция.  
От ДПС още не са отговорили.  
Промените, преложени от ГЕРБ, включва намаляване на депутатите наполовина - от 240 на 120, намаляване на мандата на 
главния прокурор и висшите съдии от 7 на 5 години, и разделяне на ВСС на два състава - съдийски и прокурорски. За да 
стартира процедурата по свикване на ВНС, управляващите трябва да съберат 120 гласа. 
 
√ НСИ: Спад на оборота в услугите през второто тримесечие заради Covid-19 
Индексите на оборота в услугите отбелязаха спад през второто тримесечие в резултат на негативния ефект от 
коронавирусната пандемия и въведените заради нея през този период строги ограничителни мерки, показват 
предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). 
Индексите на оборота в услугите обхващат дейностите включват секторите „Транспорт, складиране и пощи“, „Създаване и 
разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ и „Други бизнес услуги“. 
Най-драматичен срив отчитат оборотите при "Въздушен транспорт" и при "Туристическа агентска и операторска дейност". 
Общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ намалява на сезонно-изгладена през периода април 
- юни с 21,8% спрямо първото тримесечие на годината, като най-голям спад от цели 66,4% се наблюдава при "Въздушен 
транспорт", докато при "Пощенски и куриерски услуги" се отчита увеличение с 8,4 на сто. 
В същото време общият индекс на оборота за сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
Далекосъобщения" намалява на тримесечна база с 4,4%, като най-съществен спад с 51,1% е отчетен при "Производство на 
филми и телевизионни предавания. При "Информационни услуги" и "Далекосъобщения" обаче се наблюдават увеличения 
съответно с 4,6% и с 2,9%. 
При други бизнес услуги се наблюдава намаление спрямо предходното тримесечие при всички дейности, като най-голям 
спад е отчетен при "Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ 
(срив със 71,2%),  и при "Рекламна дейност и проучване на пазари" (спад с 30,9%). 
Спрямо второто тримесечие на 2019 г. общият индекс на календарно изгладените данни на 
оборота в сектор "Транспорт, складиране и пощи" намалява с 18,5%, като най-голям спад регистрира "Въздушен транспорт" 
(с цели 64,1%) и "Воден транспорт "(с 42,85) при увеличение единствено в "Пощенски и куриерски услуги" (повишение с 
21,6%). 
Индексът на оборота в сектора "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" 
обаче нараства през второто тримесечие с 3,9% спрямо година по-рано, като най-съществен ръст се наблюдава при 
"Информационни услуги" (с 12,2%) и "Далекосъобщения" (с 11,8%), докато най-значим спад е отчетен при "Производство 
на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (понижение с 52%). 
Най-драматичен срив с 94,6% спрямо второто тримесечие на 2019 г. бележи общият индекс на оборота при "Туристическа 
агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации". 
 
√ ООН призова за сътрудничество, за да се ограничи въздействието на пандемията върху туризма  
ООН призова за повече сътрудничество и координация между страните членки, за да се ограничи катастрофалното 
въздействие на коронавирусната пандемия върху туризма, който осигурява съществена част от приходите на някои 
държави, предаде Франс прес. 
"През първите пет месеца на тази година пристигането на чужди туристи в други страни намаля с повече от половина и 
около 320 милиарда долара приходи за туризма бяха изгубени", се казва в изявление на генералния секретар на ООН 
Антониу Гутериш. Според ООН загубите могат да прехвърлят 900 милиарда долара. 
"Общо 120 милиона работни места са застрашени, по-специално такива заети от жени и млади хора", предупреждава 
Гутериш. 
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"Кризата е голям шок за развитите икономики, но за развиващите се страни става дума за извънредна ситуация, на която 
трябва да се реагира, по-специално за много от малките островни страни и за африканските държави", допълва 
ръководителят на ООН. 
От началото на пандемията страните често пъти прилагаха едностранни мерки, за да ограничат напредъка на болестта, 
като например изолации, карантини или ограничения на достъпа за чужденци, които повлияха на международния 
туризъм. 
"Само колективни действия и международно сътрудничество ще бъдат в състояние да дадат тласък на туристическия 
сектор на нови здрави основи", се казва и в документ на ООН с указания в тази насока. 
"Ограниченията за пътуване по света от средата на март имаха катастрофално въздействие върху туристическия сектор", 
каза от своя страна Сандра Карвао от Световната организация по туризма към ООН. 
Тя призова и за по-голямо сътрудничество между правителствата по въпросите, свързани с налаганите ограничения на 
пътуванията заради пандемията. 
 
Investor.bg 
 
√ Електронната рецепта ще бъде готова до средата на декември 2020 г. 
До края на годината се очаква и функционалната спецификация на е-направлението 
Електронната рецепта ще бъде готова до средата на декември тази година, като вече е разписана нейната функционална 
спецификация. Това е докладвано на здравния министър Костадин Ангелов от ръководния екип в Министерството на 
здравеопазването, ангажиран с изграждането на Националната здравноинформационна система (НЗИС). 
Изпълнението на поетите ангажименти по изграждането на системата върви в разписаните срокове, посочват от 
Министеството на здравеопазването. 
По всяко едно от направленията на НЗИС се работи ежеседмично и с представители на съсловните организации, уточнява 
се в съобщението.  
До края на годината се предвижда да бъде готова и функционалната спецификация на електронното направление, 
информираха експертите, които работят по системата. Те подготвят и анализ на първичните медицински документи, които 
трябва да бъдат електронизирани.   
Досега общо средствата за изграждането на Националната здравна информационна система са 12 млн. лв., осигурени по 
европрограми. 
Вече бившият здравен министър Кирил Ананиев преди месец обеща електронната система да е готова през 2022 г., което 
на практика е ново отлагане. 
Ананиев докладва, че е изготвен графикът за изграждане на Националната здравна информационна система, като целта е 
работата да бъде приключена до края на ноември, а в началото на 2021 г. да имаме електронно здравеопазване. 
Припомняме, че здравното министерство подписа меморандум с „Информационно обслужване“ АД и сдружение 
Българска аутсорсинг асоциация за изграждане на ключови системи за електронното здравеопазване. Това са 
електронната рецепта, електронното направление, електронното досие, ключови регистри, система за проследяване и 
анализ и лекарствата и информационна система за диагностициране и лица под карантина. 
 
√ Иван Гешев: Прокуратурата няма да спре да работи 
Добри сме за тези, които ни плащат заплатите, каза главният прокурор на съвещанието на прокуратурата  
Достигната е червена линия, прокуратурата не може и няма да спре да работи. Цената са атаки, а тази цена я плащат и 
нашите семейства". Това каза главният прокурор Иван Гешев на съвещанието на прокуратурата, което се провежда при 
изключителни мерки за сигурност в градината на резиденция "Бояна", съобщава Dnes.bg. 
"Защо сме мафия? Защото внесохме дела, а не думи, както е завета на Апостола на свободата Васил Левски. Защото 
решихме проблема с телефонните измами. Защото намалихме с над 20% грабежите. Защото спряхме процеса България да 
се превърне в бунище. Защото арестувахме наркопласьори, които тровят децата ни", каза Гешев по повод на атаките срещу 
държавното обвинение.  
Той се зарече, че няма да допусне да има двойни стандарти, както беше десетилетия наред. 
„За пръв път от 1989 г. повдигнахме обвинения на действащ министър и заместник -министър. Извън България се укриват 
едни от най-богатите хора на България, които мислеха, че са над закона. Затова сме лоши за лошите. Което значи, че сме 
добри за тези, които ни плащат заплатите”, каза главният прокурор. 
На съвещанието държавните обвинители обсъждат независимостта си. То е свикано след декларацията на тяхната колегия 
във Висшия съдебен съвет, в която се посочва, че върху магистратите е оказван политически натиск и се правят опити за 
посегателство върху независимостта и доброто им име. Твърди се също, че се нарушават върховенството на закона и 
принципът за разделение на властите. 
С възгласи „Мафия“ и „Оставка!“ демонстранти, организирани от младежката организация на „Да, България!“, посрещнаха 
прокурорите, предава БНР. 
Движението в района бе силно затруднено, заради което някои от поканените дойдоха със закъснение на прокурорското 
съвещание.  
„Главният прокурор се връща от отпуск. Извикал е 700 прокурори и следователи в резиденция “Бояна”, Дом 2 за жив щит 
и демонстрация на сила. Гешев твърди, че така иска да защити независимостта на прокуратурата. Ние пък искаме да му 
кажем, че настояваме за неговата оставка и за реформи в прокуратурата. Нека го посрещнем и му припомним какво 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/startyt-na-elektronnata-zdravna-sistema-se-izmestva-za-2022-g-308735/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/zdravnata-informacionna-sistema-triabva-da-e-gotova-do-noemvri-304861/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/it-firmi-shte-izgradiat-sistemata-na-e-zdraveopazvaneto-u-nas-bezvyzmezdno-301456/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/it-firmi-shte-izgradiat-sistemata-na-e-zdraveopazvaneto-u-nas-bezvyzmezdno-301456/
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скандират свободните граждани над 45 дни: Гешев е позор! Оставка“ – с този призив организаторите анонсираха проявата 
си. 
Пред резиденция „Бояна“ те раздаваха жълти пликове с лика на Иван Гешев с надпис "оставка" и призовават прокурорите 
да проявят самоуважение и да не позволяват да бъдат използвани в едно събитие, което те оприличават на конференцията 
на ГЕРБ в „София Тех парк“. 
В пликовете имаше писмо от лидера на „Да, България!“ Христо Иванов – близо 4 стр. обръщение към поканените на 
срещата прокурори. 
Полицията бе повече от демонстрантите, които около 12 часа се разотидоха. 
„Искаме да им кажем, че участват в абсурден сценарий, в който главният прокурор се опитва да консолидира своята 
позиция, а те трябва най-накрая да отворят диалога с хората, които са на улицата вече 47-и ден и да разберат какви са 
техните искания“, каза пред БНР една от протестиращите. 
А председателят на „Да, България!“ Христо Иванов каза: "Тук сме да им кажем, че е срамота да участват в подобни 
манифестации от сорта на това, което БКП организираше на 1 май, по същия начин, по който ДПС събра свои привърженици 
да отбраняват абсолютното беззаконие на "Росенец", по същия начин, по който ГЕРБ събра свои привърженици в "Тех 
парка", Гешев, сега си е събрал собствената жива сила". 
 
√ Без изненади Тръмп е републиканският кандидат за изборите в САЩ 
Кандидатурата му беше подкрепена официално на събитие на партията  
В първия ден от четиридневната си конференция републиканците формално подкрепиха кандидатурата на президента 
Доналд Тръмп за изборите през ноември, предава Ройтерс. 
В Шарлът, Северна Каролина, където членовете на партията се събраха, Тръмп официално си осигури гласовете, които ще 
му бъдат нужни, за да поиска повторна номинация. Всичко това се случва на фона на коронавирусната пандемия, която 
взе над 176 хил. жертви в Съединените щати, заличи милиони работни места и влоши имиджа на президента сред 
избирателите. 
Конференцията, която се провежда отчасти на живо, отчасти виртуално, е обсипана с членове на семейството на Тръмп. 
Президентът ще изнася речи и в четирите предвидени дни, докато около мястото се провеждат протести. 
Събитието рязко контрастира на това на демократите, които избраха изцяло виртуален формат, за да номинират Байдън и 
Камала Харис. Дигиталното събитие имаше за цел да намали риска коронавирусът да се разпространи на политическото 
събитие. 
„Изборът на този вот никога не е бил по-ясен, а залозите никога не са били по-високи“, коментира вицепрезидентът Майк 
Пенс пред присъстващите днес. 
77-годишният Байдън води 74-годишния Тръмп според последните изследвания на общественото мнение. Изборите са 
насрочени за 3 ноември. Байдън и демократите описват Тръмп като сила на мрака, хаоса и некомпетентността, а 
демократите са представени като хора, които ценят „единството“ и „емпатията“. 
Републиканците поставят акцент върху „законността и реда“, правото на оръжие, намаляването на данъци и „забравените“ 
мъже и жени на Америка. 
Освен това републиканците избраха да не гласуват традиционния документ на платформата си, в който подробно да 
посочат политическите си цели. Вместо това заявиха, че той подкрепя всичко, което Тръмп прави. Кампанията на 
настоящия държавен глава включва редица обещания, включително за „създаване на 10 млн. нови работни места за 10 
месеца“. 
На събитието на Демократичната партия присъстваха тримата живи предходни президенти демократи и предишни 
кандидати, докато републиканското събитие няма да включва речи от предишните живи президенти или кандидати от 
партията. 
 
БНТ 
 
√ Захариева: Прокуратурата трябва да бъде независима  
Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и външен министър Екатерина Захариева изпрати 
приветствен адрес до участниците в Националното съвещание на ПРБ. 
"Приветствам желанието за дебат на тема отстояване на независимостта на българската прокуратура с оглед 
предотвратяване на риска от тежко нарушение на върховенството на закона. Утвърждаването на върховенството на 
правото е обща мисия на цялото българско общество и гарантиране на независимостта на прокуратурата е от 
първостепенно значение". Това се казва в приветствен адрес, изпратен от заместник министър-председателя по 
правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева до главния прокурор Иван Гешев и 
участниците в Националното съвещание на Прокуратурата на Република България, което се проведе в Дом № 2 на 
Резиденция „Бояна". 
"Прокуратурата има отговорна роля да следи за спазването на законността, както е разписано в чл.127 от Конституцията 
на Република България. За да изпълнява тази своя функция, прокуратурата трябва да бъде независима, от една страна, в 
рамките на съдебната власт, а от друга страна, и в цялостен институционален план. Само по този начин ще се гарантира 
ефективно разделение на властите, което е основополагащ принцип на демократичния и правов ред в Република България. 
Поради тази причина нейната роля не трябва да бъде обект на предложения и действия, които да застрашават функцията 
й на защитник на публичния и обществен интерес", пише министър Екатерина Захариева. 
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"Вярвам, че междуинституционалният дебат е изключително важен за постигане на резултати в контекста на правосъдната 
реформа и отстояването на ефективно и справедливо правораздаване", се казва още в приветствения адрес. 
 
√ Акад. Богдан Петрунов: Учебната година трябва да започне нормално, учителите да носят маски  
Данните от последните изследвания показват, че COVID-19 става по-лесно инфекциозен, по-лесно се разпространява, по-
лесно заразява хората, но е по-малко смъртоносен. Трудно е да се каже на какво се дължи това. Очевидно вирусът мутира, 
това заяви в Сутрешния блок на БНТ акад. Богдан Петрунов, имунолог и бивш директор на Националния център по заразни 
и паразитни болести. 
Процентът на мутация на този вирус е по-малък в сравнение с тази на грипния вирус, но мутация има. Не знаем в каква 
насока ще продължи тя в бъдеще. 
"От епидемиологична гледна точка е важно да се отбележи, че сега разпространението е най-голямо сред хората в активна 
възраст - 14-25-30-годишна възраст. Четирикратно е по-висока инфекциозността на тази възрастова група в сравнение с 
възрастните хора. Те имат най-различни форми на социални контакти, които особено лятно време се интензивицират и 
младите хора са най-широко ангажирани в тези социални контакти, а това води до много по-широко разпространение на 
вируса", открои акад. Петрунов. 
Той отбеляза, че придружаващите заболявания са важни, но не бива да забравяме, че носителството на COVID-19 може да 
продължи много дълго и на този етап се знае много малко за последиците. 
Трудно е да кажем докога ще продължи тази епидемия. По думите на акад. Петрунов най-малко 70-80% от човешката 
популация трябва да бъде заразена, за да можем да говорим, че той ще затихне. Единствено в Индия, където е проведено 
огромно изследване сред населението, се съобщава за около 30% хора с имунитет. За първи път се съобщава такава висока 
цифра. Досега наличието на антитела е много ниско. Това показа, че не само наличието на антитела е водещо, а клетъчният 
имунитет, който трябва да се изучава, подчерта акад. Петрунов, защото той ще е в основата на т.нар. популационен 
имунитет, за който говорим от много дълго време. 
Акад. Петрунов беше категоричен, че учебната година трябва да започне нормално при всички мерки за 
неразпространение на вируса. "Носенето на маски от учениците няма да реши проблема, учителите трябва да носят, за да 
се пазят и да пазят и децата, но задължаването на децата да носят маски ще бъде неразбория, която няма да реши 
проблема", каза той. 
Важно е да се вземат мерки за засилване на естествения, вродения имунитет, но това да се направи, когато човек е 
абсолютно здрав, препоръча той и допълни, че ранното ваксиниране срещу грип тази година би помогнала да се създаде 
кръстосан имунитет и да увиличи тренирания имунитет. 
 
√ Образователни експерти: Важно е всички да се обединим, за да имаме една безопасна присъствена учебна година 
Как ще започне новата учебна година? Какви мерки са предприети и какви са споровете за обучението на децата? Темата 
коментираха Мария Янкова, директор "Образование" в УНИЦЕФ България, и училищния психолог Иван Игов. 
Става въпрос за една изключително различна реалност, в която се намираме на прага на новата учебна година. Няма как 
да говорим за "ново нормално". Всички трябва да се съобразим с ефектите в образователната система, повлияни от 
пандемията. Важно е, когато планираме мерките за отваряне на училищата, да се съобразим различни аспекти, които са 
под контрола на Министерство на образованието, заяви в Сутрешния блок на БНТ Мария Янкова, директор "Образование" 
в УНИЦЕФ България. 
Тя допълни, че в момента фокусът, съвсем разбираемо, е върху носенето на маски, хигиената, разминаването по 
коридорите. Друг важен аспект е достъпът. Трябва да бъде гарантиран равен достъп до образование на всяко дете, като 
помислим по-иновативно, по-разчупено, по-гъвкаво за различните възможности, които по време на пандемията видяхме, 
че работят. Важно е всички да се обединим, за да имаме една безопасна присъствена учебна година, в която децата да 
вземат максимума от учебния процес, каза още тя. 
Говорим за поне четири различни възрастови групи - започваме от предучилищната подготовка и стигаме до младите хора 
на 19 години, уточни училищният психолог Иван Игов. За по-малките е много важно да попаднат в среда от връстници, за 
да могат чрез позитивната конкуренция, взаимната подкрепа, ръководството на възрастния в лицето на учителя, да минат 
през трудните фази на умението да ходиш на училище. За пубертетната възраст пък връзката между връстниците е 
изключително важна. По-големите вече имат ясна насоченост какво ще правят в бъдеще. За тях възприемането на 
информацията, подготовката и оценките са много важни, уточни той. 
Не бива да забравяме и учителите обаче. Онлайн обучението представлява голямо предизвикателство и за тях, тъй като 
контактът с учениците е нарушен, те попадат в стерилно поле, в което е много трудно да се работи нормално. 
"Изцяло се пренастройваме и затова много внимателно, но и максимално бързо трябва да се върнем към нормалните 
форми на образование", отбеляза той. 
По думите му няма да бъде възможно учебната година да започне с препоръчваните мерки, защото децата няма как да 
бъдат ограничавани. От друга страна, внимание трябва да се обърне на това да се опазят учителите, които в голям процент 
попадат в рискова възрастова група. Видя се, че отварянето на детските градини не доведе до взривоопасни центрове и в 
този смисъл училищата едва ли ще се превърнат в такива. 
Според Игов вече е абсолютно наложително да се започне строителство на нови държавни училища в столицата, тъй като 
те са категорично недостатъчни за децата тук. 
 
√ Почина бившият финансов министър Стоян Александров  
Почина министърът на финансите в правителството на Любен Беров – Стоян Александров. 
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Стоян Александров е роден на 14 юни 1949 в село Илия, Кюстендилско. Завършва финанси и кредит във Висшия финансов 
стопански институт „Д. А. Ценов“ в Свищов. Работи известно време в клона на Българска народна банка в Кюстендил, след 
което е преподавател във Висшия икономически институт „Карл Маркс“ в София.  
В началото на 90-те години Александров оглавява данъчното управление в Министерството на финансите, а през 1992 
година става министър на финансите в правителството на Любен Беров. 
По време на мандата му са завършени преговорите за преструктуриране на външния дълг на страната, плащанията по 
който са прекратени от правителството на Андрей Луканов през 1990 година. Направена е важна стъпка в 
модернизирането на данъчната система с въвеждането на данък добавена стойност от 1 април 1994 година. След падането 
на кабинета на Беров през 1994 година Стоян Александров е директор на Централна кооперативна банка, по-късно става 
председател на Надзорния съвет на D банк. 
През 2003 г. е издигат от Българската социалистическа партия за кандидат за кмет на Столична община, но губи на втория 
тур от Стефан Софиянски. 
 
√ Светлана Тихановская ще направи изявление в ЕП  
Комисията по външни работи на Европейския парламент се събира на извънредно заседание, на което ще обсъди 
ситуацията в Беларус. Лидерът на опозицията в страната Светлана Тихановская ще направи специално изявление. 
Преди седмица Брюксел започна процедура по налагане на санкции на Беларус заради президентските избори. 
Вчера Тихановская разговаря със заместник държавния секретар на САЩ Стивън Бигън във Вилнюс. Бигън каза, че 
Вашингтон осъжда насилието и нарушаването на човешки права след вота в Беларус. Той беше категоричен, че страната 
му не влияе върху хода на събитията в страната. Днес Бигън ще се срещне с първия дипломат на Русия - Сергей Лавров. 
 
Actualno.com 
 
√ „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Газтрейд“ С.А. подписаха споразумение за терминала за втечнен газ до Александруполис 
В Атина, в присъствието на премиерите на България Бойко Борисов и на Гърция Кириакос Мицотакис, изпълнителният 
директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов подписа споразумение за покупко–продажба на акции от капитала 
на „Газтрейд“ С.А. с мажоритарния собственик госпожа Асимина – Елени Копелузу.  
Подписано бе и споразумение между акционерите DEPA Commercial S.А., Gaslog Cyprus Investments Ltd, „Булгартрансгаз“ 
ЕАД и проектното дружество Газтрейд С.А. Финализираните документи се последен етап от процеса, с който 
„Булгартрансгаз“ ЕАД става равнопоставен акционер в проекта за терминал за втечнен природен газ в изпълнение на 
решение на Министерския съвет от 08 януари 2020 година и сключен предварителен договор за покупко–продажба на 20% 
от капитала на Газтрейд С.А., съобщиха от „Булгартрансгаз“.  
Придобиването на участие в проекта за изграждане на терминал за втечнен природен газ край Александруполис е 
стратегически важно за диверсификацията и сигурността на енергийните доставки в България и региона. Терминалът ще 
бъде второто съоръжение за LNG в региона след този в Ревитуса, Гърция, до което България ще има достъп. Проектът 
допринася за реализиране на цялостната концепция за Газов хъб „Балкан“, която предвижда чрез изграждане и развитие 
на необходимата газопреносна инфраструктура да се свържат пазарите на природен газ на страните в Централна и Източна 
Европа. Той се реализира изцяло в изпълнение на политиката и приоритетите за изграждане на единен взаимосвързан 
общоевропейски енергиен пазар.  
Проектът „Независима система за природен газ „Александруполис“ е модерен високотехнологичен проект за плаващ 
терминал за приемане, съхранение и регазификация на втечнен природен газ (LNG). Планираният капацитет на терминала 
за регазификация и подаване към газопреносната мрежа на Гърция възлиза на 6,1 млрд. м³ годишно. Капацитетът за 
съхранение е 170 хил. м³ втечнен природен газ. Терминалът е в синергия с други инфраструктурни проекти в региона, като 
интерконектора Гърция–България (IGB) и разширението на подземното газово хранилище „Чирен“.  
Тези проекти, наред със съществуващата инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, ще подобрят достъпа на България и 
страните в региона до втечнен природен газ. Основни доставчици на LNG за терминала в Александруполис се очаква да 
бъдат компании от САЩ, Катар и др.  
По съществуващи и бъдещи газопроводи в България като IGB в региона може бъде доставян природен газ за потребители 
в България, Северна Македония, Сърбия, Турция, Румъния, Унгария, Молдова и Украйна. Освен за диверсификация на 
източниците, реализацията на проекта ще насърчи конкуренцията между различните доставчици на природен газ в 
региона в полза на крайните потребители. Същевременно терминалът ще подобри сигурността и гъвкавостта на 
доставките. 
 
√ Финансовото министерство към депутати от ГЕРБ: Не спирайте рефинансирането на заеми 
Част от предложените промени в Закона за защита на потребителите спират възможността за рефинансиране на заеми, 
взети от потребителите. Това гласи официално становище на финансовото министерство, изготвено още на 21 август. То е 
внесено в парламента и се отнася за нови текстове в закона от група депутати от ГЕРБ, пише в. "24 часа".  
В една от промените е записано, че кредит на потребител може да се прехвърля само на фирми, вписани в регистър по 
Закона за кредитните институции. Само че в този регистър има вписани единствено финансови институции, които не са 
банки. Съответно, финансовото министерство посочва, че при теглене от потребител заем няма да може този заем да бъде 
прехвърлен към друга банка. Това означава да не може да се извършва рефинансиране.  
Заради това финансовото министерство иска новият текст да не влиза в сила, а вместо това да се направи регистър към 
Комисията за защита на потребителите на колекторските фирми. Така дейността им щяла да може да се следи и регулира. 
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Ако това не се случи, финансовото министерство желае поне да има редакция на сегашното предложение и да се включат 
изрично и банките като купувачи на задължения на потребители.  
Предложените промени в закона би трябвало да се разглеждат от парламента през есента. Според новите текстове, 
задължения не могат да се продават без изричното съгласие на потребителя.  
Регламентира се и дейността на фирмите, които се занимават със събиране на задължения. От финансовото министерство 
посочват, че принципно подкрепят предложените промени. 
 
√ Порочния кръг на търсенето на ниската цена на счетоводната услуга и предлагането на нискокачествена такава 
Счетоводството е една от тези услуги, които не биха могли да не са в крак с развитието на икономиката и управлението. 
Това се налага поради от една страна тясната ѝ свързаност с нормативната уредба, която е динамична и от друга страна 
обекта на обслужването, между които са стопански организации, намиращи се в непрекъснат процес на развитие.  
А прилагането на счетоводната услуга - система за регистрация на стопанските събития и оповестяване в даденото 
предприятие, съотвества и на нейното управление.  
В средите на малките и средните фирми в нашата страна продължава да се шири насочеността на счетоводството към 
контролните органи - предимно данъчните служби. Тази насоченост възпрепятства развитието на управлението на самото 
предприятие и разширяването на самия бизнес. Причините за неефективното и ефикасното възползване от счетоводството 
в малките и средните предприятия, могат да бъдат сведени до следното:  
1- Липсата на държавна политика, насочена към насърчаване на дребния и средния бизнес. Това се отразява не само в 
липси на преки мерки, временни или отраслови данъчни преференции, а и в патологичен подход на държавната 
администрация, която гледа към предприемача като потенциален престъпник;  
2- Ограниченият достъп към финансовите ресурси поставя предприемача непрекъснато в ситуацията на загриженост за 
оцеляване - позицията, която от стартирането на бизнеса стимулира появата на сенчести елементи в дейността. За да 
посрещне нерегламентирани разходи, се налага да укрива  приходи;  
3- Слабата управленска  /мениджърска/ подготовка, която е в резултат на множество фактори, наред с 
образованието.  Държавното управление, агресивната политика на едрия капитал и взаимодействията между тях, 
изкривяват действията на пазарните механизми. Последните създават среда, в която дребният и средният бизнес се 
намира в непрекъснато затруднено положение.   
Управлението в дребните и средните предприятия в повечето случаи не действа с перспектива. Това се отразява в липсата 
на стратегически цели, съответно планове за развитие. Това лишава управителите от стимули да се квалифицират, да 
преквалифицират кадрите в предприятието и да си взаимстват на пазара с тясно специализирани предприятия, като 
счетоводните къщи.  
Очевадно това предизвиква появата на "специализирани" предприятия с ограничени възможности, предлагащи 
нискокачествен продукт. Малка или средна фирма, която търси счетоводител, за да оформи отчетите за пред контролните 
органи, се задоволява с обикновен, предлагащ тази услуга. В повечето случаи това е счетоводна къща от двама, трима 
(семейство +) или физическо лице. В двата случая ние сме пред счетоводители, имащи право на съставители на ГФО 
/Годишен финансов отчет/, но само до тук. Те нямат нито времето да разгърнат действащото законодателство, нито 
компетентността да бъдат повече от регистратори на дейността на фирмата. Те не повишават собствената си квалификация 
не поради липсата на желание или амбициозност, а именно в резултат на принудата да бъдат натоварени с голямо 
количество фирми, за да компенсират ниската цена на предложената от тях услуга.  
Управител на фирмата, потребител на счетоводната услуга, предложена от горепосочените, радвайки се на ниската цена, 
която ще плати, може никога да не разбере, че счетоводството не е само оформяне на отчети за представяне пред 
контролните органи. Няма как да разбере, че оформянето на отчетите, в зависимост от компетентността на съставителя, се 
отразява печелившо или пагубно на фирмата потребител. Такъв управител ще бъде лишен от мнението на компетентен 
счетоводен екип относно структурата на неговата фирма, за цените на неговата продукция при сключване на търговска 
сделка или банков кредит и т.н.  
Затова, търсейки доставчици на счетоводната услуга, би трябвало да се отнася към счетоводителя не като на сделка с 
възложител и изпълнител, а като на партньор, с който споделят усъвършенстването на управлението и полагането на 
загриженост за развитието на бизнеса. От тук възниква необходимост, на която и да било фирма, без оглед на нейният 
предмет на дейност, и още от старта си, да възложи счетоводството на компетентния колектив. Колектив, който притежава 
способност да предлага счетоводна услуга, далеч по-обширна от регистрационната дейност и оформяне на отчетите. Такъв 
колектив, който се явява и като счетоводител, и като главен счетоводител, ще играе значима роля в осъществяване на 
плановете на управлението за разширяването на пазара на съответното предприятие и устойчиво развитие на 
предприятието в съответния бизнес.  
Главният счетоводител е икономически консултант на управителя. Той е гарант за вътрешнофирмена дисциплина. Той е 
ковач на краткосрочни и средносрочни бизнес планове. Планове, които превеждат целите на управление в реалните 
действия, основани на прецизен анализ на дейността на предприятието. 
 
Класа  
 
√ В долара все още има много живот 
Американският долар претърпя драматичен спад през последните месеци. Но лошите летни дни е малко вероятно да 
продължат за зелената валута. Много от факторите, които изглежда обясняват скорошната й слабост - особено спрямо 
валутите на страните от Г-10 - може да не останат в сила през следващите месеци, пише за Financial Times Доминик Банинг, 
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старши валутен стратег за HSBC в Лондон. За момента изглежда, че валутните пазари просто вярват в настоящата 
тенденция, като използват обясненията за обезценяването на долара, за да предвиждат продължаващ негов спад. 
Повечето анализатори и инвеститори се съсредоточиха върху цикличните фактори, обвинявайки намалените очаквания за 
растежа в САЩ, по-ниските лихви и бързото разширяване на баланса на Федералния резерв. 
Така че си струва да си зададем въпроса колко мощни са тези сили и колко вероятно е да продължат да действат. 
Един от най-популярните циклични аргументи за слабостта на долара е, че растежът в САЩ ще се забави допълнително, 
или няма да бъде в състояние да се възстанови бързо, поради очертаващата се „втора вълна” на инфекции от Covid-19, 
заливаща цялата страна, което предполага удължаване или разширяване на икономическата блокада. На пръв поглед това 
изглежда разумно предположение, но не представлява прогноза за бъдещо понижение на долара. 
Няма признак за такава слабост в икономическите данни. Растежът на еврозоната през второто тримесечие показа много 
по-агресивно забавяне, отколкото в САЩ, докато последните индекси на американските мениджъри по доставките вече 
показват по-силен отскок. Разбира се, нещата могат да се променят, но няма много доказателства за задаващо се по-лошо 
икономическо представяне в Америка. 
Тази преценка също така игнорира изменчивостта в броя на случаите с коронавирус по света. Сега в части от Азия и Европа 
вирусът се завръща, докато разпространението му в САЩ изглежда се забавя. Този нов ръст може да бъде особено 
проблемен за части от Европа през летния туристически сезон и би могъл да обърне очакванията на пазара за скоростта 
на икономическото възстановяване от драматичния спад през второто тримесечие. 
Тази обща несигурност се проявява в икономическите прогнози. Обхватът на прогнозите за растежа в САЩ и еврозоната 
през 2020 и 2021 г. е по-широк от всякога. Макар че пазарните участници винаги се борят с неяснота в своите предвиждания 
и инвестиционни решения, степента на неточност в момента изглежда особено повишена. Така че, да се възприеме твърда 
убеденост относно долара въз основа на тези предвиждания за растежа, изглежда в най-добрия случай рисковано, а в най-
лошия - безразсъдно. 
Доходността на облигациите в САЩ се сви спрямо тази в еврозоната, което отразява хода на Фед да намали лихвените 
проценти до почти нула на фона на кризата с Covid-19 и залаганията на инвеститорите, че икономическите перспективи на 
Европа са по-добри. Европейската централна банка имаше по-малко пространство за маневриране, след като нейният 
основният лихвен процент вече беше отрицателен. 
Но макар по-ниската доходност в САЩ да отслаби долара поради намаляване привлекателността на доларовите активи, 
прогнозирането на по-нататъшно обезценяване на зелената валута ще изисква още по-големи спадове на доходността. 
Изглежда на пазара има малцина, които залагат на подобен резултат, или на допълнителни лихвени понижения от Фед, 
които могат да го предизвикат. Така че този фактор зад последното обезценяване на долара изглежда е напът да 
избледнее. Разликите между основните лихви на централните банки вероятно ще останат компресирани, но стабилни в 
продължение на много месеци. 
Друг важен фактор за долара беше отрицателната „реална доходност“ (коригирана с инфлацията), която спадна до 
рекордни дъна. Но доларът далеч не е единствената валута, която предлага отрицателна реална доходност. Еврото и 
паундът правят това от много години, често без пазарите да обръщат особено внимание, така че не е ясно защо сега това 
трябва да се разглежда като такъв проблем за долара. 
А за да намалее още реалната доходност, номиналната трябва да продължи да пада или инфлацията трябва да се повиши. 
За да се случи последното, ще трябва да има по-силен растеж в САЩ. Така че продажбата на долара заради по-ниска реална 
доходност означава отказ от валутата при очаквания за по-стабилно възстановяване. Това просто няма смисъл. 
Има ли други причини за спада на долара? Някои биха могли да посочат структурни фактори като „двойния“ дефицит - по 
бюджета и по текущата сметка, или постепенната ерозия на статута на долара като резервна валута. Но тези фактори са в 
сила от десетилетия, така че е трудно да се отдадат на тях последните движения. 
Доларът може и да отслабва през последните няколко месеца, но в стария валутен боец все още има много живот. 
Инвеститорите, очакващи допълнителна слабост, просто на базата на екстраполация на последните тенденции, могат в 
крайна сметка да останат с празни ръце. 
 
√ ЕЦБ затвърждава разхлабената парична политика?  
Европейската централна банка (ЕЦБ) преосмисля стратегията за паричната си политика. В резултат на прегледа 
централната банка може да реши да затвърди своята разхлабена парична политика. Направи ли го обаче, рискува да 
загубите доверие в дългосрочен план, пише Focus Online. 
С оглед на коронапандемията ЕЦБ трябваше да прекъсне планирания си преглед на стратегията. Първоначалната цел беше 
да се стигне до резултати до края на текущата година. На последната пресконференция в средата на юли председателят 
на ЕЦБ Кристин Лагард заяви, че преразглеждането на стратегията се очаква да приключи през втората половина на 2021 
г. 
ЕЦБ иска да продължи прегледа на стратегията на паричната си политика. Обменът на мнения с регионални организации, 
потребителски асоциации и социални партньори на европейско ниво, първоначално планиран за края на март, е отложен 
за 21 октомври 2020 г. под мотото „ЕЦБ изслушва“.  
През последните няколко седмици вече имаше някои съществени предложения от представители на ЕЦБ. 
В интервю президентът на Френската централна банка Франсоа Вилерой повдигна въпроса дали ЕЦБ може да компенсира 
неизпълнението на целта за инфлация от началото на кризата, като по-късно се стреми към малко по-висока инфлация. 
В реч относно изменението на климата и паричната политика членът на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Изабел Шнабел 
направи редица предложения относно приноса на ЕЦБ в тази област. 
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Португалската централна банка (Banco de Portugal, BdP) наскоро пое ролята на пионер, като беше първата централна банка 
в европейската система, която публикува систематичен анализ на причините за прегледа на стратегията. Авторите дават 
както детайлен преглед на стратегията през последните две десетилетия, така и на макроикономическите и 
институционални промени през последните десет години и произтичащото от това преосмисляне на бъдещата стратегия. 
Авторите на проучването BdP не искат да бързат с резултата от прегледа на стратегията. Той съдържа цяла поредица от 
аргументи в полза на по-предпазлива парична политика на ЕЦБ. Могат да се идентифицират тенденции за проектиране на 
стратегията по такъв начин, че изключително експанзионистичната ориентация на паричната политика да бъде 
допълнително затвърдена. 
Един от фокусите в анализа на BdP е описанието на количественото определяне на ценовата стабилност от началото на 
паричния съюз. През последните две десетилетия първоначалните усилия на ЕЦБ да изгради антиинфлационна репутация 
като Бундесбанк се насочиха към усилията икономическите участници да бъдат уверени в своята ангажираност и 
способност да избегнат режим на ниска инфлация или дефлация, посочват авторите. 
При първия преглед на стратегията на ЕЦБ, резултатите от която бяха обявени през май 2003 г., управителният съвет 
потвърждава намерението си да поддържа инфлация, близка до 2% в средносрочен план. ЕЦБ избягва точните данни в 
официалната дефиниция, но по време на пресконференцията тогавашният главен икономист на ЕЦБ Отмар Изинг заявява, 
че определенето на ценовото равнище ще бъде в съответствие с диапазона от 1,7 до 1,9%. Целта е да се даде сигнал, че 
ЕЦБ може да разпознае дефлационни проблеми. 
Очевидно по онова време толерантността към по-ниските нива на инфлация са по-високи, отколкото днес. Тогавашният 
председател на ЕЦБ Вим Дуйзенберг заявява на пресконференция, че в неговата държава, Холандия, инфлацията е била 
0,5% за две години. Това по думите му е е „рай за централните банкери“, стига инфлацията да не е толкова ниска навсякъде. 
За сравнение, Лагард подчерта на първата си пресконференция през декември 2019 г., че с ускоряването на инфлацията 
до 1,7% целта на ЕЦБ определено все още не е постигната. 
Според BdP двете най-често цитирани предложения за количественото определяне на ценовата стабилност в настоящия 
преглед на стратегията са или да се повиши отново целта за инфлацията, или да се приемат бъдещи по-високи темпове на 
инфлация над целевите, след продължителни отрицателни отклонения от целта в миналото. ЕЦБ подчерта своята воля за 
борба с дефлацията чрез увеличаване на границата на безопасност до нея в количественото си определяне на ценовата 
стабилност и очевидно смята да се придържа към тази стратегия. 
Това е опасно, ако ЕЦБ продължи да допуска по-ниска целта, както го прави през последните години, защото тогава 
увереността в способността на паричната политика няма да се увеличи, а по-скоро ще намалее. 
И точно този риск е сравнително висок. Според проучването на BdP има две направления за обяснение защо инфлацията 
е реагирала толкова слабо на реалните икономически развития от 2013 г. 
Единият е, че макроикономическата небрежност е измерена погрешно, а другата, по-решаваща, е, че "инфлацията все 
повече се определя от глобални и технологични фактори извън контрола на централната банка". 
Увеличаващата се интернационализация на производството чрез участие в световните вериги на добавена стойност би 
могла да промени ценовия механизъм поради засилената конкуренция. Технологичните иновации могат също да окажат 
влияние върху инфлацията или директно чрез намаляване на цените в ИКТ сектора или косвено чрез по-ниски разходи за 
производство и дистрибуция и структурни пазарни помени, които насърчават по-голямата конкуренция между компаниите 
(например появата на големи световни компании като Amazon). 
Авторите на проучването на  BdP посочват още една причина, подкрепяща предложението за повече сдържаност в 
паричната политика. Те се позовават на проучване на Банката за международни разплащания (BIS), което показва, че 
„неконвенционалните мерки на паричната политика оказват значително влияние върху финансовите условия и 
икономическата активност, но по-малко върху инфлацията“. Междувременно емпиричните проучвания на ЕЦБ и 
Бундесбанк стигат до подобни резултати. 
В този момент отново е важно да се разбере защо дефлацията се третира като проблематична. Повсеместното дълготрайно 
понижение на цените, което не е свързано с подобрения в производството, има отрицателен ефект, защото може да 
доведе до спирала от падащи цени. 
Емпиричните анализи на централните банки показват, че такава взаимно засилваща се низходяща спирала от падащи цени 
и влошена икономическа активност не се очаква. Дори ако ефектът на експанзионистичната парична политика върху 
инфлацията е понижен, това не се отнася за ефекта върху икономиката. В този ред на мисли няма смисъл да се реагира с 
по-експанзионистична парична политика, когато инфлацията се колебае. 
 
√ Упадъкът на САЩ е шанс за промяна на международния ред, но не и докато Западът вижда Русия като „зло“  
С развитието на световния ред трябва да има възможност страните да изграждат нови отношения. Но докато западните 
сили следват отдавна втръсналия американски дискурс, че „Русия е равна на зло", няма да има значителна промяна. 
Международното право до голяма степен е отражение на властта. Великите сили приемат международното право, което 
ограничава гъвкавостта им във външната политика, ако получават в замяна взаимност и предвидимост. В международна 
система с няколко големи сили, които се балансират помежду си, международното право ще се опира на суверенитет и 
мир чрез ограничения при използването на сила. 
Докато САЩ се изявяваха като единствена суперсила след разпадането на Съветския съюз, уравнението „гъвкавост срещу 
реципрочност" на външната политика беше променено. Без никакви правомощия, които биха могли да ограничат САЩ и 
Запада, международното право започна да се променя, като въведе концепции, които застъпват неравенство на 
суверенитета и премахват ограниченията при използването на сила. 
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Доброто намерение на либералния международен ред беше, че той трябва да бъде по-справедлив, за да бъде подреден, 
тъй като една прекомерно подредена международна система не може да бъде справедлива. Въпреки това, общият 
характер на хуманитарния интервенционизъм, насърчаване на демокрацията, глобалната война срещу тероризма и други 
нови външнополитически начинания, доведе Запада да може да практикува абсолютен суверенитет, като същевременно 
претендира за прерогатива да се намесва в други държави. 
Настоящият упадък на САЩ, видно от намаляващото му влияние върху международната система, създава нов натиск за 
възстановяване на традиционното международно право, което издига суверенното равенство. Най-просто казано, велики 
сили като Китай и Русия имат малко стимули да бъдат ограничавани от международно право, което не ограничава Запада. 
Русия категорично отхвърли изключителното право на Запада да признае независимостта на Косово от Сърбия, като се 
аргументира, че създава прецедент за Русия да признае независимостта на Крим от Украйна. 
От тази гледна точка действията на Русия по отношение на Крим могат да засилят международното право до степен, при 
която Западът признава, че трябва да ограничи своята външнополитическа гъвкавост, за да получи реципрочност от Русия. 
С нарастващите сили на Китай и Русия, Западът има силни стимули да въведе отново концепцията за суверенното 
равенство и международните споразумения, които ограничават използването на сила и приоритизират реда. 
И все пак отхвърлянето на възникващия многополюсен свят създава обратен ефект. Усилията на президента Тръмп да 
обърне упадъка на САЩ се следват, чрез премахване на ограниченията, за да си възвърнат предимството пред 
противниците. Въпреки липсата на популярност на Тръмп у политическата класа в целия Запад, все пак той има подкрепа 
за най-лошите му инстинкти от либералните интервенционисти. 
Идеята е, че международна система, основана на суверенитета, е неморална, тъй като отхвърля прерогатива на Запада да 
защитава народите на други нации. Нараства консенсусът за противопоставяне на Китай, за непрестанен апетит за 
антируски санкции, а похвалите за Тръмп до голяма степен се ограничават до това, когато той бомбардира Сирия. Когато 
светът се разглежда в манихейската призма като добро срещу зло, всяко признаване на руските интереси и последващ 
компромис е равносилно на предателство на незаменимите ценности. 
Европейските столици стават все по-гласни за необходимостта от диалог и постигане на съгласие относно основните 
принципи на поведение с Русия и Китай, въпреки че търсенето на западна солидарност възпрепятства всякакви значителни 
усилия за разработване на принципите на международното право и споразумения, необходими за многополюсен свят. 
Преобладаващият либерален аргумент след Студената война е, че колективният Запад може да гарантира либерален ред, 
основан на правила. В този международен ред винаги има решаващо противоречие. С други думи, според Запада - Русия 
винаги греши, просто защото е „зло". 
Разочарованието на Москва нараства от наблюдаването на европейските столици, които се оплакват от срива на 
международното право и споразумения, които същевременно дават възможност за развитие. Европейските столици 
изразиха загриженост относно противоракетната отбрана, подкопаваща стратегическата ядрена стабилност през 90-те 
години, но оттогава се адаптират към новите реалности и третират въпроса като дезинформация на Русия. 
Европейците призоваха САЩ да не се оттеглят едностранно от Договора за ядрени сили с междинно обсег (INF), но в крайна 
сметка клекнаха в унисон със САЩ, обвинявайки Русия. 
Русиягейт се оказа измама, произлязла от дискредитираното досие на Стийл, а бившият технически директор на Агенцията 
за национална сигурност Бил Бини доказа, че сървърите на Демократичния национален комитет никога не са били хакнати. 
И все пак, дискурсът и санкциите остават. 
В момента ЕС обсъжда как да „подкрепят белорусите", като в същото време предупреждават Русия да не се намесва в 
собствената си Съюзна държава. 
Руската външна политика вероятно ще бъде посветена на предотвратяването на това спиралата да излезе извън контрол, 
като същевременно остава реалистична за неспособността да подобрят значително отношенията или да обновят 
международното право. Русия ще продължи да се противопоставя на едностранността и да приспособява многостранни 
формати. Навигацията през международна система при бързи промени е изпълнена с рискове, тъй като основните сили са 
готови да поемат по-големи рискове в момент, когато потенциалът за грешни изчисления нараства. 
 
√ Кувейт след октомври няма да може да плаща заплатите в публичния сектор  
Резервите на Кувейт се изчерпват и страната няма да може да продължи да плаща заплатите на държавните служители 
след октомври, съобщи финансовият министър Барак ал Шетан. 
Правителството има само 2 милиарда динара (около 6,6 милиарда долара) и при месечни разходи от 1,7 милиарда динара 
(около 5,5 милиарда долара) и темпа, с който се теглят пари от националния резерв, Кувейт може да се изправи скоро 
пред ликвидна криза, при липса на спасителна помощ от заемодатели или повишаване на цените на петрола. 
"В средносрочен и дългосрочен план, при липса на заеми, ще трябва да се прилагат повече мерки за строги икономии 
спрямо публичните разходи", заяви министърът, цитиран от Bloomberg. "След няколко десетилетия Фондът за бъдещите 
поколения ще се изчерпи, което ще се отрази на благосъстоянието на гражданите и държавата", добави той. Има се 
предвид фонда, създаден да служи като буфер, когато се изчерпат запасите от нефт на страната. 
Икономиката на Кувейт, която се основава на 90% на продажбите на суров петрол, беше силно засегната от въздействието 
на пандемията Covid-19, която доведе до спад на търсенето на петрол в световен мащаб. През настоящата фискална 
година, която започна на 1 април, страната е изправена пред дефицит от 14 милиарда динара (46 милиарда долара). 
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Мениджър 
 
√ Почти двойно увеличение на жалбите в туристическия сектор, отчита КЗП  
Основните жалби и сигнали, които получава тази година Комисията за защита на потребителите, са свързани с отменени 
почивки. За последните месеци има много такива случаи, обясни в ефира на БНТ председателят на комисията Димитър 
Маргаритов. По думите му, има доста голямо разрастване на броя на жалбите заради удължения срок за връщане на пари 
при отмяна на резервации, когато причината е коронавирус.  
"Почти двойно е увеличението на броя на жалбите в туристическия сектор. Огромната част от тези жалби са свързани със 
заплатени пътувания, които са отменени. Хората искат да си получат парите, но извънредното законодателство дава 
възможност за отложено връщане на сумите", отчете още Маргаритов. 
Последният вариант на текста на извънредните правни норми е в сила от 11 август, уточни Маргаритов. "Когато пътуването 
е отменено поради коронавирус, потребителите имат право да получат или заместваща облага под формата на ваучер, 
или да получат парите си, но в срок от 12 месеца от датата на отмяна на пътуването. Традиционният текст гласеше, че това 
се случва в 14-дневен срок. Тази промяна доведе до доста голямо разрастване броя на жалбите. Естествено хората са 
притеснени, те са планирали почивките си. Трябва да бъде намерен разумен компромис, защото и туроператорите също 
се оказаха в доста неизгодна ситуация", поясни той.  
Председателят на КЗП призова всички потребители, които имат възможност да приемат някаква заместваща почивка във 
времето, в разстояние на месеци, дори година, да премислят внимателно тези варианти и да се възползват от тях.  
 
√ Над 10 хиляди души са участвали в електронното пробно преброяване  
Над 4 хиляди души се регистрираха за участие в електронното пробно преброяване и малко над 10 хиляди души бяха 
преброени. Това обяви в интервю за Агенция „Фокус“ директорът на Дирекция „Демографска и социална статистика“ в 
Национален статистически институт Магдалена Костова във връзка с преброяването на населението и жилищния фонд в 
България през 2021 година. 
„Смятаме, че пробното преброяване през април мина успешно, тъй като лицата, които се включиха в него, дадоха много 
полезни препоръки за подобряване на приложението за събиране на данни, с които ние ще се съобразим, за да може то 
да стане по-удобно и по-лесно за използване на гражданите“, добави тя.  
И припомни, че участието в същинското преброяване на населението и жилищния фонд догодина ще бъде задължителни. 
„То ще започне на 22 януари с електронно преброяване, което ще продължи 9 дни. Надяваме се повече лица да се включат 
електронно, тъй като това ще бъде улеснение както за тях, така и за нас, тъй като ще можем да сведем до минимум ресурса 
за преброители, за теренна работа и за обработка на информацията“, каза още Костова. 
По време на преброяването НСИ ще вземе информация за сградния фонд на страната и за жилищните условия на 
населението. 
„Ще има информация за домакинствата и семействата в страната, която се събира само по време на преброявания, няма 
друг източник на тази информация. Ще има информация за самите лица. Има богат набор от информация по различни 
показатели. Най-важното ще имаме оценка на реалния брой на населението, което пребивава на територията на страната“, 
обясни Костова. 
Националният статистически институт ще започне да набира преброители и контрольори за преброяването към 15 
септември. От институцията уточняват, че всеки български гражданин може да стане преброител. Изисквания към 
преброителите са минимални и препоръчителни. Те трябва да имат средно образование, да са комуникативни, да имат 
опит в административните сфера или с документи, или да са студенти. Преброителите ще се набират от общинските 
преброителни комисии. Заявления се подават в самите общини. 
 
√ България втора по най-евтин хляб в ЕС  
Хлябът и зърнените изделия миналата година в България са били сред най-евтините в ЕС, като пред нас е само Румъния, а 
след нас се нарежда Полша, съобщи вчера на сайта си Евростат. 
Ако индексът за средно ценово равнище на хляба и зърнените изделия за целия е ЕС е 100 пункта, то той е най-нисък в 
Румъния - 53, в България равнището му е 65, а в Полша - 70. 
Цените според този индекс са били най-високи в Дания (151 пункта), следвана от Австрия (133 пункта), Люксембург и 
Финландия (по 125 пункта). Като цяло цените на хляба и зърнените изделия в най-скъпите страни са били с около три пъти 
по-високи от цените в най-евтините, уточнява БТА. 
 
√ Германия планира да емитира зелени облигации през септември  
Германското правителство планира през септември да емитира за първи път облигации, чрез които да финансира проекти 
за опазване на околната среда, предаде Ройтерс. 
Първата емисия на т. нар. зелени облигации ще бъде с обем минимум 4 млрд. евро и падеж от 10 години, посочи днес 
представител на финансовите органи. За четвъртото тримесечие е планирана следващата емисия, с което общият обем на 
кредитирането, изтеглено от капиталовия пазар тази година със "зелени цели", може да достигне 11 млрд. евро.  
Ценните книжа ще бъдат емитирани едновременно с традиционни облигации със същия падеж и със същия купон.  
Събраните средства ще се използват за конкретни проекти в енергетиката и защитата на околната среда от миналата 
година. Общо властите са отделили разходи то 12,7 млрд. евро в седем министерства, за които се планира рефинансиране 
чрез зелени облигации.  
 

https://bntnews.bg/news/kzp-pochti-dvoino-e-uvelichenieto-na-broya-na-zhalbite-v-turisticheskiya-sektor-1070709news.html
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√ Франция запазва прогнозата си за икономически спад от 11%  
Франция се придържа към прогнозата за свиване на икономиката с 11 на сто тази година заради несигурността в 
перспективите за световната икономика. Това посочи вчера министърът на финансите Брюно Льо Мер, цитиран от Ройтерс. 
"Макар да имаше силно възстановяване в периода май-юни, между настоящия момент и края на годината все още има 
голяма несигурност, най-вече Брекзит, президентските избори в САЩ и новият петгодишен план на Китай. Всички тези 
фактори оказват натиск на световната търговия и следователно на растежа на френската икономика", посочи Льо Мер в 
интервю за местни медии. 
"Правителството ще понижи данъците за промишлените предприятия с мерки на обща стойност 10 млрд. евро от 1 януари, 
за да стимулира създаването на работни места и прехвърлянето на икономическата активност на територията на страната", 
допълни министърът. 
По думите му кабинетът отдава еднакво значение на възстановяването на икономиката и на борбата с коронавируса.  
 
√ Драстичен спад на дивидентите, раздадени в света през второто тримесечие  
Дивидентите, раздадени от компаниите в света, са се понижили с 22% през второто тримесечие на 2020 г., като в Европа 
спадът е още по-силен на фона на пандемията от Ковид-19, която силно засегна компаниите. Това се посочва в доклад на 
компанията за управление на активи Janus Henderson Investors, цитиран от Франс прес и БТА. 
Спадът е най-силното тримесечно понижение от световната финансова криза. Докладът уточнява освен това, че над 
половината от компаниите просто са се отказали да разпределят дивиденти сред инвеститорите си. 
Свиването на икономическата дейност силно засегна компаниите, листвани на борсите, и срина печалбите им. Тази 
ситуация се отрази на изплащането на дивиденти, което беше значително засегнато от кризата, уточнява компанията за 
управление на активи.  
Дивидентите в света са се понижили със 108,1 милиарда долара до 382,2 милиарда долара през второто тримесечие. 
Спадът не е еднакъв в отделните райони на света и в различните сектори. В Европа и Обединеното кралство дивидентите 
са се понижили със съответно 45% и 54%. Във Франция изплащането на дивиденти е на най-ниско равнище от поне 
десетилетие, уточнява Janus Henderson Investors. 
През първата половина на годината 37 компании, които са включени във водещия френски индекс САС 40 и вече 
публикуваха резултатите си, са натрупали 400 милиона евро чиста загуба спрямо 44 милиарда евро печалба за същия 
период на миналата година, сочат изчисления на АФП.  
Канадските, швейцарските и японските компании са намалили най-малко дивидентите си. Не е изненадващо, че най-
засегнатите от кризата сектори са тези, които са намалили в най-голяма степен дивидентите, особено финансите и 
цикличното потребление. В същото време компаниите от секторите на здравеопазването и комуникациите са запазили 
възнагражденията за инвеститорите. 
За цялата 2020 година Janus Henderson Investors прогнозира спад от 17 до 23% на световните дивиденти, като общата им 
стойност ще е между 1,1 трилиона долара и 1,18 трилиона долара. Janus Henderson Investors анализира дивидентите, 
изплатени към днешна дата от 1200 от най-големите световни компании според пазарната им капитализация.  
 
√ Японският фондов пазар последва оптимизма на Уолстрийт  
Токийската фондова борса и азиатските пазари като цяло отчетоха растеж днес след новите рекордни максимуми на 
Уолстрийт в края на миналата седмица въпреки опасенията от втора вълна на коронавирусната епидемия, предаде 
Киодо. Инвеститорите очакват с повишено внимание изказване на централния банкер на САЩ Джероум Пауел по-късно 
тази седмица. 
Основният токийски индекс Никкей-225 закри сесията с повишение от 65,21 пункта или 0,28 на сто до 22 985,51 пункта. В 
междубанковата търговия в Токио днес доларът се котираше на ниво 105,81-85 йени спрямо 105,51-52 йени в петък. Курсът 
на еврото бе 1,1791-1792 долара и 124,76-77 йени спрямо 1,1840-1842 долара и 124,93-97 йени в края на петъчната 
търговия. 
Основните индекси на Уолстрийт се повишиха в последната търговска сесия на миналата седмица, като индексът Стандард 
енд Пуърс 500 достигна нов исторически максимум на фона на силните позиции на технологичните акции и по-добрите от 
очакваното данни за икономиката на САЩ, информира Асошиейтед прес. 
Промишленият индекс Дау Джоунс прибави 190,60 пункта или 0,7 на сто до 27 930,33 пункта. Стандард енд Пуърс 500 закри 
с повишение от 11,65 пункта или 0,3 на сто до 3397,16 пункта, което бе втори рекорден максимум за седмицата. Индексът 
на високотехнологичните дружества Насдак нарасна с 46,85 пункта или 0,4 на сто до 11 311,80 пункта. 
За седмицата: 
Дау Джоунс е загубил 0,69 на сто, оставайки с нулева промяна спрямо предходната седмица, 
Стандард енд Пуърс 500 е нараснал с 24,31 пункта или 0,7 на сто, 
Насдак се е повишил с 292,50 пункта или 2,7 на сто. 
За годината: 
Дау Джоунс е отстъпил 608,11 пункта или 2,1 на сто, 
Стандард енд Пуърс 500 е нараснал със 166,38 пункта или 5,2 на сто, 
Насдак е скочил с 2339,20 пункта или 26,1 на сто.   
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√ Тестовият период на електронната рецепта ще започне преди 1 януари  
Тестовият период на електронната рецепта ще започне преди 1 януари. Надявам се да бъде колкото може по-кратък. 
Докато лекарите не видим, че системата работи без никакви проблеми, които неминуемо ще се появят в началото, няма 
да я въведем. Това заяви в БТВ „Тази сутрин" зам.-председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов. 
Неговите думи са след изказването на здравния министър Костадин Ангелов, че до края на годината страната ще е готова 
с електронната рецепта. 
Д-р Брънзалов обясни, че рецептурните книжки ще отпаднат като изискване за отпускане на медикаменти, а електронната 
рецепта ще е облекчение за пациентите. По никакъв начин електронната рецепта не измества прегледа от лекар. Тя ще 
бъде издадена след това. Пациентът няма да излиза с лист хартия от кабинета, уточни той. 
Лекарят обясни, че след като електронната рецепта бъде въведена в Националната здравна информационна система и 
получи номер, той ще се идентифицира в аптеката, като фармацевтът вижда какво е лекарството и го отпуска на пациента. 
Д-р Брънзалов обясни, че ако на електронната рецепта има 3 медикамента, а в дадена аптека има само 1 - пациентът ще 
може да вземе само този, като без допълнителни листи може да отиде в друга аптека, за да вземе останалите. 
Най-вероятно в началото идентификацията ще става с ЕГН и имената на пациента. Факт ще е и по-голямата отчетност, 
коментира той. 
 
√ Жълт код за валежи и вятър в 13 области 
Жълт код за обилен валеж и силен вятър е обявен в 13 области за днес. Предупреждението е в сила за областите Видин, 
Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, София-област, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив и 
Смолян. 
В тези области се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. На места количествата 
на валежа ще достигат 20 - 30 литра на квадратен метър. Възможни са и градушки. 
В сила е и екстремален индекс за пожароопасност за територии от 10 области на страната. Там са възможни бързо 
разпространяващи се много силни пожари.  
 
√ Британски учени с нов рекорд по пренос на данни по интернет - от 178 терабита в секунда  
Екип учени от лондонския "Юнивърсити колидж" постигна световен рекорд по пренос на данни по интернет със скорост от 
178 терабита в секунда, съобщи в."Дейли мейл". Предишното върхово постижение принадлежеше на експерти от японския 
"Национален институт за технологии в съобщенията" - 172 терабита в секунда. 
Лондонските специалисти са успели да постигнат рекорда си, като са използвали много по-висока честота в оптичните 
влакна. Традиционната е 9 терахерца, а англичаните са приложили 16,8 терахерца. Какво означава на практика пренос на 
данни от порядъка на 178 терабита в секунда? С подобна мощност потребителят би могъл да свали всички заглавия в 
Нетфликс за по-малко от секунда. 
Изследователите с ръководител д-р Лидия Галдино са ктегорични, че той може да бъде приложен към съществуващите 
инфраструктури, като това ще спести много пари. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Ден преди откриването на третия лъч на метрото. Как ще се облекчи трафикът в София? Гост - директорът на 
столичния Метрополитен инж. Стоян Братоев; 

- След срещата на прокурорите. Кой оказва натиск върху работата им?; 
- След агресията на пътя край Добрич. Какво е състоянието на пострадалия мъж и какво наказание грози 

нападателя му?; 
- Какви са изискванията, за да наемеш джет и кой контролира безопасното му използване?; 
- Защо расте броят на заразните с COVID-19 и в какъв етап на епидемията се намира страната ни?; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Министър Теменужка Петкова за новата газова връзка между България и Гърция - как ще се отрази на 

енергийната ни независимост?; 
- Защо евтиният газ не намали сметките за парно?; 
- Две години след трагедията край Своге - получиха ли обезщетение семействата на жертвите?  
- Ще има ли нова сграда на мястото на хотел Рила в центъра на София? коментар на заместник-кмета доц. Тодор 

Чобанов; 
- Защото спасените лъвчета от Благоевгрдския зоопарк бяха преместени във Варна?; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Офроуд в природен парк "Странджа". Ще бъдат ли наказани шофьорите?; 
- Консултациите за Конституцията; 
- Учители със здравословни проблеми поискаха да могат да преподават дистанционно. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
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в. 24 часа –  Учителят - само пред дъската, без да обикаля край чиновете; 
в. Труд –  Заплатите в София с 1000 лв. по-високи от Благоевград; 
в. Телеграф – Болница въведе такса парола; 
в. Монитор – COVID-19 вдигна с 60 лв. разходите за първолака; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Правосъдният министър Данаил Кирилов с лична позиция: Гешев, Панов и Чолаков да довършат мандатите; 
в. 24 часа – Борисов поиска Гърция да отвори границите си, важно било и за Европа; 
в. Труд – Борисов: България и Гърция стават основен енергиен хъб; 
в. Труд – ВМРО с условия към ГЕРБ за конституцията; 
в. Телеграф –  Борисов в Атина: Диверсификацията става факт; 
в. Телеграф –  Божков си призна за съюза с БГ Мадоф, мълчи за убийствата и милионите; 
в. Монитор – Здравният министър д-р Костадин Ангелов: Електронната рецепта готова до средата на декември; 
в. Монитор – Двоен скок на жалбите за почивки; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа – Ваня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката: Без прегръдки и размяна на чипс в 
училище - всички на една ръка разстояние; 
в. Труд – Проф. Аврам Агов, преподавател по "История на Азия" в университета Лангара във Ванкувър, пред "Труд": 
Силните икономики в Азия се дължат на култа към образованието; 
в. Телеграф – Диян Стаматов, директор на 119 СУ: Музиката на открито, класът няма да се дели; 
в. Монитор – Андрей Ковачев, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ: Нужен е единен здравен протокол за COVID-19; 
Водещи анализи 
в. 24 часа – Плачът на либерала; 
в. Труд – Проблемът с линията на бедност ненужно се политизира; 
в. Монитор –  Мейнстриймът преля в кафяво от прегръдката на Прокопиев с Ел Чапо. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 25 август 
София 

- От 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет на ул. „Eкзарх Йосиф" 12 ще се проведе 
заседание на Съдийската колегия на ВСС. 

- От 11.00 ч. в зала „Изток" на Народното събрание ГЕРБ ще проведе консултации с представители на ВМРО за 
свикване на Велико народно събрание за приемане на нова Конституция. 

- От 12.30 ч. в зала „Изток" на Народното събрание ГЕРБ ще проведе консултации с представители на НФСБ за 
свикване на Велико народно събрание за приемане на нова Конституция. 

- От 14.00 ч. в зала „Изток" на Народното събрание ГЕРБ ще проведе консултации с независимите народни 
представители за свикване на Велико народно събрание за приемане на нова Конституция. 

*** 
Банско 

- От 9.30 ч. в къща-музей „Неофит Рилски" ще се проведе среща с медиите във връзка с позицията на Общината и 
на специалисти за опит за кражба на историческата идентичност на града. 

*** 
Благоевград 

- От 17.00 часа при отбивката за село Господинци ще се проведе втори протест на търговци и превозвачи срещу 
затварянето на ГКПП „Илинден - Ексохи". 

*** 
Видин 

- От 10.00 ч. пред Драматичния театър кметът д-р Цветан Ценков и зам.-кметът Борислава Борисова ще присъстват 
на откриване на арт инсталация с името на града. 

- От 11.00 ч. в сграда на пресечката на ул. "Цар Симеон Велики" с ул. "П. Р. Славейков" кметът на д-р Цветан 
Ценков и представители на общинското ръководство ще присъстват на освещаване на помещение за работници 
от звено „Чистота". 

*** 
Симитли 
От 10.00 часа на пл. „Септември" ще се състои информационно събитие по проекта за изграждане на инсталация за 
предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/ или 
зелени отпадъци за регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево 

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

