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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Off News 
 
√ АИКБ и БСК са против вдигане с 30% на заплатите на чиновниците 
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) проведе извънредно онлайн заседание, свикано от заместник 
министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова. 
В първа точка от дневния ред на извънредното заседание на НСТС правителството и социалните партньори обсъдиха 
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г., 
внесен от Министерството на здравеопазването. 
С предложените промени се предвижда да се създаде основание при неусвояване на бюджетните средства за 2020 г., 
същите да бъдат използвани за плащания към изпълнители на болнична помощ за минал период, които НЗОК/РЗОК е 
установила по посочения ред. 
Социалните партньори постигнаха единодушна подкрепа по Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за 
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г., съобщиха от пресслужбата на МС.  
НСТС разгледа също така Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено 
осигуряване за 2020 г., внесен от Министерството на труда и социалната политика. 
Със законопроекта се предлагат промени, свързани с размера и срока на получаване на паричните обезщетения за 
безработица, които ще влязат в сила от 1 октомври 2020 г. Те са част от пакета социално-икономически мерки на 
правителството във връзка с възникналата ситуация поради разпространението на COVID-19, чрез които се цели 
осигуряване на подкрепа на безработните лица в условията на пандемия. 
Предлага се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица да се повиши от 9 лв. на 12 лв. от 1 
октомври 2020 г. Това увеличение ще засегне около 30 000 лица средно на месец, като допълнителният ресурс ще бъде 
близо 90 млн. лв. до края на 2020 г. 
Предвижда се срокът за получаване на парично обезщетение за безработица по чл. 54б, ал. 4 от Кодекса за социално 
осигуряване (когато лицето е придобило право на обезщетение в период, по-малък от 3 години от предходното ползване) 
да се повиши от 4 на 7 месеца. Тази промяна ще засегне между 13 000 и 15 000 лица средно на месец за периода от 1 
октомври до 31 декември 2020 г. Необходимият разход за тримесечния период се оценява на около 2 млн. лв. 
Общият допълнителен разход за двете мерки възлиза на 14 млн. лв. за 2020 г. Не е необходимо да бъде извършвана 
корекция в разходите на фонд „Безработица“, съответно на консолидирания бюджет на държавното обществено 
осигуряване. С изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (изм., бр. 34 от 09.04.2020 г., в 
сила от 09.04.2020 г.), общият размер на разходите на фонд „Безработица“ бяха увеличени с 1 млрд. лв., като оценките за 
очакваното изпълнение на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване на база отчетни данни към 
31 юли показват, че в края на годината ще са налице достатъчно средства за обезпечаване на увеличените разходи на 
фонда. 
Членовете на НСТС постигнаха единодушна подкрепа по Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за 
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г., съобщава правителствената пресслужба. 
В трета точка от дневния ред на извънредното заседание на НСТС социалните партньори обсъдиха проект на 
Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната 
администрация. 
Предложените в проекта промени, договорени в Коалиционния съвет и одобрени от правителството, са част от социално-
икономическите мерки за преодоляване на последиците от епидемичната криза. Предлага се увеличение с 30 на сто на 
разходите за персонал на администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията 
от COVID-19, както и на администрации със служители „на първа линия“, чиито задължения включват обслужване и 
контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица. Визират се администрации, в които основните заплати на служителите са 
по-ниски в сравнение с други държавни институции, в дисонанс с обема на отговорностите им и прекия риск за здравето.  
Предвижда се увеличението на основните месечни заплати на служителите в съответните администрации – с не повече от 
30 на сто от досегашния размер, да влезе в сила от 1 август 2020 г. 
Социалните партньори не постигнаха единодушна подкрепа по Проекта на Постановление на Министерския съвет за 
допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. От работодателските организации 
АИКБ и БСК не подкрепят, а КРИБ и ССИ подкрепят по принцип, като дават препоръка за допълване на мотивите и 
предоставяне от страна на вносителите на ясни финансови разчети. От синдикалните организации – КНСБ и КТ „Подкрепа“ 
подкрепят проекта на ПМС, като дават конкретни бележки и предложения. 
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БНТ 
 
√ НСТС предлага обезщетението за безработица да стане 12 лева на ден  
Минималното обезщетение за безработни да бъде повишено от 9 на 12 лева ще предложи Националният съвет за 
тристранно сътрудничество. Това стана ясно на проведеното извънредно онлайн заседание, свикано от заместник 
министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова. 
Промяната може да влезе в сила от 1 октомври през бюджета на Държавното обществено осигуряване. Това увеличение 
ще засегне около 30 000 лица средно на месец, като допълнителният ресурс ще бъде близо 90 млн. лв. до края на 2020 г.  
Ще бъде предложено още с три месеца да бъде удължен срокът за изплащане за обезщетения за безработица за хората с 
най-малък стаж. Тази промяна ще засегне между 13 000 и 15 000 лица средно на месец за периода от 1 октомври до 31 
декември 2020 г. Необходимият разход за тримесечния период се оценява на около 2 млн. лв. 
Общият допълнителен разход за двете мерки възлиза на 14 млн. лв. за 2020 г. Не е необходимо да бъде извършвана 
корекция в разходите на фонд „Безработица“, съответно на консолидирания бюджет на държавното обществено 
осигуряване. 
Парите ще бъдат взети от фонд "Безработица", които бяха увеличени с 1 млрд. лв. през април. Обмисля се и увеличение 
на разходите на персонал на държавни администрации, които работят на първа линия в битката с COVID-19. 
Членовете на НСТС постигнаха единодушна подкрепа по Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за 
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. 
В първа точка от дневния ред на извънредното заседание на НСТС правителството и социалните партньори обсъдиха 
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г., 
внесен от Министерството на здравеопазването. 
С предложените промени се предвижда да се създаде основание при неусвояване на бюджетните средства за 2020 г., 
същите да бъдат използвани за плащания към изпълнители на болнична помощ за минал период, които НЗОК/РЗОК е 
установила по посочения ред. 
На извънредното заседание на НСТС социалните партньори обсъдиха и проект на Постановление на Министерския съвет 
за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. 
Предложените в проекта промени, договорени в Коалиционния съвет и одобрени от правителството, са част от социално-
икономическите мерки за преодоляване на последиците от епидемичната криза. 
Предлага се увеличение с 30 на сто на разходите за персонал на администрации, които са натоварени с дейности по 
овладяване на пандемията и последствията от COVID-19, както и на администрации със служители „на първа линия“, чиито 
задължения включват обслужване и контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица. Визират се администрации, в които 
основните заплати на служителите са по-ниски в сравнение с други държавни институции, в дисонанс с обема на 
отговорностите им и прекия риск за здравето. 
Предвижда се увеличението на основните месечни заплати на служителите в съответните администрации – с не повече от 
30 на сто от досегашния размер, да влезе в сила от 1 август 2020 г. 
Социалните партньори не постигнаха единодушна подкрепа по Проекта на Постановление на Министерския съвет за 
допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. 
От работодателските организации АИКБ и БСК не подкрепят, а КРИБ и ССИ подкрепят по принцип, като дават препоръка за 
допълване на мотивите и предоставяне от страна на вносителите на ясни финансови разчети. От синдикалните 
организации – КНСБ и КТ „Подкрепа“ подкрепят проекта на ПМС, като дават конкретни бележки и предложения. 
 
Дневник 
 
√ Обезщетението за безработица може да се повиши до 12 лева на ден заради коронавируса  
Минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица да се повиши от 9 лв. на 12 лв. от 1 октомври 2020 
г., се предлага в проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено 
осигуряване за 2020 г., внесен от Министерството на труда и социалната политика, съобщи пресцентърът на социалното 
министерство. Той беше обсъден и одобрен от членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество, съобщи 
пресцентърът на социалното министерство. Заседанието на тристранката се проведе он-лайн и беше ръководено от 
министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова. 
Повишението на помощта за безработица е част от пакета социално-икономически мерки на правителството във връзка с 
възникналата ситуация поради разпространението на COVID-19. Увеличение ще засегне около 30 000 лица средно на 
месец, като допълнителният ресурс ще бъде близо 90 млн. лв. до края на 2020 г. 
Предвижда се срокът за получаване на парично обезщетение за безработица да се повиши от 4 на 7 месеца. Тази промяна 
ще засегне между 13 000 и 15 000 лица средно на месец за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г. и ще струва 
около 2 млн. лв. за тримесечния период. 
Спор за увеличение на заплатите на администрацията 
Членовете в националният съвет за тристранно сътрудничество не се разбраха за увеличаване с до 30% от 1 август на 
заплатите на работещите в администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията 
от COVID-19, както и на администрации със служители "на първа линия", чиито задължения включват обслужване и контрол 
"на терен", с пряк контакт с други лица. От работодателските организации АИКБ и БСК не подкрепят идеята, а КРИБ и ССИ 
подкрепят по принцип, но след предоставяне на ясни финансови разчети. От синдикалните организации - КНСБ и КТ 
"Подкрепа" подкрепят проекта. 
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На заседанието се е приел и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса за 2020 г., внесен от Министерството на здравеопазването. Промените предвиждат при 
неусвояване на бюджетните средства за 2020 г., същите да бъдат използвани за плащания към изпълнители на болнична 
помощ за минал период, които НЗОК/РЗОК е установила по посочения ред. 
 
В. Дума 
 
√ Тристранката не се разбра за 30% ръст на чиновническите заплати 
Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по предложението на МС за ръст до 30% на 
заплатите на държавни служители, работещи за овладяване на пандемията и последиците от нея, както и на всички 
обслужващи "на първа линия". Против промяната в Наредбата за заплатите на държавните служители, договорена на 
Коалиционен съвет на ГЕРБ и ОП, се обявиха бизнес организациите АИКБ и БСК, а КРИБ и ССИ я подкрепиха принципно с 
препоръка за повече мотиви и ясни финансови разчети. КНСБ и КТ "Подкрепа" подкрепиха проекта със забележки.  
Става въпрос за служители, чиито заплати са по-ниски в сравнение с други държавни институции, а дейностите им по 
КОВИД-19 увеличават отговорностите им и прекия риск за здравето, аргументират се от МС. Предвиждаше се увеличението 
да влезе в сила от 1 август.  
От правителствената пресслужба все пак се похвалиха, че социалните партньори са постигнали съгласие по предложението 
за вдигане на минималното дневно обезщетение за безработица от 9 на 12 лв. от 1 октомври. То ще засегне около 30 000 
души месечно и ще коства допълнителни 90 млн. лв. на бюджета. Предлага се срокът за получаване на парично 
обезщетение за безработица, когато лицето е придобило право на обезщетение в период по-малък от 3 години от 
предходното ползване, да се повиши от 4 на 7 месеца. Промяната ще засегне между 13 000 и 15 000 лица месечно за 
периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г., Необходимият разход за тримесечния период ще е около 2 млн. лв.  
Социалните партньори са подкрепили и предложението на МЗ за изменение на бюджета на НЗОК за 2020 г., което 
позволява неусвоените средства да се използват за плащания към изпълнители на болнична помощ за минал период. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ Борисов ще участва в Стратегическия форум в Блед 
Премиерът Бойко Борисов ще участва днес в Стратегическия форум в Блед, Словения, съобщи правителствената 
пресслужба. 
За 15-а година събитието събира държавни и правителствени ръководители, външни министри и представителите на 
международни организации, които ще обсъдят засилването на регионалното сътрудничество и възможностите за 
преодоляване на последствията след пандемията. 
Тази година форумът е под надслов „Предизвикателства и възможности пред света след Covid-19; Съседи-региони-
глобален свят – партньори или съперници?“. 
В рамките на събитието в словенския град Бойко Борисов ще участва в дискусията „Европа след Брекзит и Covid-19“, на 
която ще бъдат дискутирани актуални теми от европейския дневен ред, както и предизвикателствата пред държавите в 
региона и начините за бързо икономическо и социално възстановяване след пандемията. 
Сред участниците в 15-ото издание на форума в Словения ще бъдат министър-председателите на Чехия, Полша, Унгария, 
Хърватия, Италия, президентът на Сърбия, управителният директор на МВФ Кристалина Георгиева, президентът на МОК 
Томас Бах. В рамките на събитието ще участват и върховният представител по външната политика и политиката за сигурност 
на ЕС Жозеп Борел, заместник помощник държавния секретар на САЩ Матю Бойс, специалният представител на ЕС за 
диалога Белград-Прищина Мирослав Лайчак. Домакини на форума са министъра на външните работи на Словения Анже 
Логар и президента на Словения Борут Пахор. 
 
√ На 8 септември започва изплащането на месечните пенсии и надбавката от 50 лв. 
На 8 септември ще започне изплащането на пенсиите за септември, съобщават от НОИ. 
Еднократна допълнителна сума от 50 лева към пенсиите и за септември 2020 г. ще получат всичките около 2 120 000 
български пенсионери, като тези средствата бяха обещани от правителството за месеците август, септември и октомври. 
Добавката се изплаща към пенсията или сбора от пенсиите заедно с другите добавки и компенсации към тях, а също така 
и над размера, ограничен до максималния размер на получаваните една или повече пенсии. 
От НОИ припомнят, че допълнителна сума в същия размер получиха всички пенсионери, независимо от размера на техните 
пенсии, и за миналия месец август. 
За изплащането на тези добавки правителството отпусна допълнителни 106 043 350 лева по бюджета на държавното 
обществено осигуряване. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по 
централния бюджет за 2020 г. 
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Редовното изплащане на пенсиите и допълнителните суми ще започне на 8 септември (вторник) и ще приключи на 21 
септември (понеделник). 
 
√ Управляващи и опозиция в Черна гора с почти равен резултат от вота в неделя 
Прозападната Демократическа партия на социалистите на президента на Черна гора Мило Джуканович печели с малка 
преднина провелите се вчера парламентарни избори, сочат прогнозните резултати. Ако опозиционните проруски и 
просръбски сили се обединят, Джуканович, който управлява страната три десетилетия, може да изгуби властта. 
Въз основа на 100 процента преброени бюлетини от извадка от избирателни секции Центърът за мониторинг на изборите 
прогнозира, че Демократическата партия на социалистите получава 34,8 процента от гласовете или 30 депутатски места. 
Алиансът между просръбските партии За бъдещето на Черна гора печели 32,7% от вота или 27 места в 81-местния 
парламент. Нито една от двете формации не може да събере необходимите 41 депутата, за да управлява самостоятелно. 
В изборната нощ Мило Джуканович обяви: 
„Такъв резултат означава, че Демократическата партия на социалистите е най-силната партия в Черна гора на тези избори 
- не само по брой гласове, но и по брой мандати.“ 
Привържениците на опозицията ликуваха по улиците на Черна Гора, а лидерът на алианса Бъдеще за Черна гора - Здравко 
Кривокапич обяви победа: 
„Народе на Черна гора, свободата дойде! Добри неща се случват на тези, които чакат. След 31 години абсолютна власт, 
това трябваше да се случи“. 
Ако просръбската опозиция се обедини с още две по-малки опозиционни групи това може да сложи край на доминацията 
на Мило Джуканович на черногорската политическа сцена. Той беше 4 мандата премиер, а сега кара втори като президент 
и не е изправен пред избори преди 2023-та. Позициите му за първи път бяха разклатени заради спорен закон за религиите, 
който според Сръбската православна църква ѝ отнема имоти. 
 
√ Зоран Заев получи втори мандат начело на Северна Македония 
С 62 гласа "за" и 51 "против" в парламента в Скопие беше гласувано новото правителство на Република Северна 
Македония, начело на което отново застава премиерът Зоран Заев, предаде МИА. 
Правителствената коалиция е сформирана от Социалдемократическият съюз на Македония (СДСМ) и останалите партии 
от коалицията "Можем", Демократичния съюз за интеграция (ДУИ) и още една албанска партия (ДП), които разполагат с 
62 гласа, уточняват македонският Канал 5. 
Парламентарният дебат вчера беше пълен с взаимни обвинения между опозицията и управлявалите и досега 
социалдемократи. Игор Янушев от ВМРО-ДПМНЕ обвини кандидата за премиер Зоран Заев, че прави празни обещания за 
подобряване на благосъстоянието на сънародниците си. Янушев и припомни, че на предишните избори Заев обещавал по 
30 000 денара заплата, сега обещава 34 000, но възнагражденията не са достигнали и до предишното обещано от него 
ниво. А Заев отвърна с критика към ВМРО-ДПМНЕ за изолирането на страната в недалечното минало. 
Част от представянето на новия-стар премиер на Северна Македония Зоран Заев на втория му кабинет, в който броят на 
министрите е намален със седем - до 19, може да чуете в звуковия файл. 
Премиерът Бойко Борисов поздрави Зоран Заев за изборната му победа и за преизбирането му на поста министър-
председател на Република Северна Македония. 
„България неуморно се застъпва за правото на гражданите на Република Северна Македония да бъдат част от 
европейското семейство“, отбелязва министър-председателят Бойко Борисов в поздравителния адрес до своя колега. 
Борисов акцентира, че България остава последователна в подкрепата си за европейското бъдеще на своя най-близък 
съсед, водена от вярата, че процесът на присъединяване към ЕС ще бъде ключов двигател за реформи и стабилност, 
съобщи днес правителствената пресслужба. 
 
В. Дума 
 
√ Вето на Радев връща част от депутатите на работа още във вторник  
Част от депутатите ще се върнат на работа във вторник, за да обсъдят наложеното от президента вето върху част от 
текстовете от Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, приет от Народното събрание на 22 
юли 2020г. 
Новото обсъждане ще е в Комисията по енергетика. Очаква се това да бъде и първа точка в дневния ред на заседанието в 
сряда, което ще е първото от новата есенна сесия. 
Румен Радев наложи ветото преди месец, малко преди депутатите да излязат в едномесечната си ваканция. В мотивите си 
той подчерта несъгласието си с отделни текстове, свързани с концесиите за добив на подземни богатства, като използване 
на ресурси на трети лица, разширяване на правата на концесионерите, удължаване на срока на концесията и създаване на 
рискове за околната среда и здравето на хората. 
В сряда депутатите ще се завърнат на работа, но вече в новата парламентарна сграда на бившия партиен дом. Заседанието 
ще бъде открито в 9 ч. 
Освен редовната си законодателна дейност на депутатите им предстои и тежка задача за обсъждане възможността за 
свикване на Велико народно събрание по изработването на нова Конституция по предложение на ГЕРБ. 
Предстои да се обсъди и изборът на нов председател на Централната избирателна комисия (ЦИК) след оставката на Стефка 
Стоева в четвъртък. 



5 

 

Очаква се да стане ясно дали ще бъде внесена и оставката на правосъдния министър Данаил Кирилов, след като той си я 
подаде след разговор с премиера Бойко Борисов, но все още не е обсъдена с коалиционните партньори от Обединени 
патриоти. 
 
√ Заведенията искат и 30% по-ниска такса "тротоарно право" 
Намаление на такса "тротоарно право" с 30% в София от 1 септември до края на годината. За това настояват от Българската 
асоциация на заведенията в България (БАЗ). "Нашето предложение ще бъде внесено за гласуване още на първата сесия на 
Столичния общински съвет, която ще се проведе в началото на септември. А намалението на таксите ще влезе в сила със 
задна дата от 1 септември",  каза пред economic.bg председателят на асоциацията Ричард Алибегов. Идеята е 
първоначално намалението да важи до края на годината. Насрочена е среща за началото на декември, когато да бъде 
направен анализ на ситуацията, и ако положението е същото или по-лошо, мярката ще бъде удължена с още 6 месеца, 
уточни Алибегов. И така, докато положението не се подобри, заяви той. 
В момента такса "тротоарно право" в център и широк център на София е 23 лв. на месец за кв. м. За кварталните заведения 
цената е около 12 лв. за кв. м. За периода, в който България беше в извънредно положение, заведенията в София бяха 
освободени от такса тротоарно право. За месеците юни, юли и август обаче таксите отново се събират. 
"Правителствените мерки, включително мярката 60/40, която за нашия бранш е 80/20, както и намалението на ДДС на 9%, 
вече дават положителни резултати. Намалението на такса "тротоарно право" ще допринесе за допълнителното 
стабилизиране на бранша в условията на епидемична обстановка", смята председателят на БАЗ. 
 
Investor.bg 
 
√ Нови стъпки към уреждане на новия модел за социални услуги 
В уредбата липсва национална карта с обективни критерии и анализ на демографската и социалната динамика, пише 
икономистът Лъчезар Богданов в анализ за ИПИ  
Правителството публикува (виж повече) проект на правилник за прилагане на Закона за социалните услуги, като 
общественото обсъждане и възможността да се пращат предложения и становища е до 24 септември. Правилникът трябва 
да се приеме до края на септември, като това в голяма степен предопределя ефективния старт на реформите в модела за 
управление и финансиране на социалните услуги, заложени в новия закон. Това пише Лъчезар Богданов от Института за 
пазарна икономика (ИПИ). 
Редно е първо да обърнем внимание на предварителната оценка на въздействието, придружаваща проекта. След 
въвеждането на задължително изискване на такава оценка с промените в Закона за нормативните актове преди няколко 
години администрациите, предлагащи нормативни актове спазват буквата на закона, но често изготвят чисто формални 
оценки. 
Този случай не прави изключение – оценката не анализира по същество какви са предимствата и недостатъците от 
избраните правила, процедури, срокове и ефектите им върху засегнатите страни; няма и дискусия и сравнение с 
алтернативни варианти, което да аргументира защо решението, предлагано от правителството е по-ефективно от други 
подходи, включително прилагани в други страни или предложени от експерти и организации в тази област. 
Вместо това, оценката ни предлага фалшива дилема - вносителят защитава предложените разпоредби единствено в 
сравнение с варианта да няма изобщо правилник и да се блокира приложението на закона. Такъв подход към изготвянето 
на оценките на въздействието не може да бъде катализатор на смислен обществен дебат за постигане на качествено 
законодателство. 
Извън това, правилникът урежда важни компоненти в новия модел за създаване, предоставяне и финансиране на 
социалните услуги. Създава се унифициран процес за насочване на лицата към ползване на социални услуги чрез 
предварителна оценка на потребностите, като е предвидено задължение за мотивиране на отказа за предоставяне и ред 
за обжалване. 
По-важното е, че всеки доставчик на услуги ще трябва да организира изготвяне на индивидуална оценка на потребностите 
и индивидуален план за подкрепа за всеки ползвател. 
Ключови са две изисквания – първо, плановете трябва да са насочени към резултатите, и второ, дейностите и очакваните 
резултати трябва да се разположат в срокове. Това предпоставя и създадената възможност всеки ползвател да иска 
актуализиране на индивидуалната оценка и плана за подкрепа, а едновременно с това доставчикът на услугата е длъжен 
да направи такава актуализация между три и шест месеца след началото на предоставянето в зависимост от услугата. 
В правилника се дава и изчерпателно изброяване на разходите, които следва да се включат при определяне на единния 
разходен стандарт за финансиране на делегираните услуги от държавния бюджет. Това би следвало да постигне два 
резултата – да няма диспропорции във финансирането на различните услуги, и заедно с това да намали субективизма в 
определянето на размера на стандартите. 
Доколкото преките текущи разходи за предоставяне на услугите са по-лесни за определяне, все пак остава да видим как 
ще се приложат критериите при включването на разходите за материалната база, оборудване и поддръжка. 
Разумно изглежда и предвиденото покриване на разходите по самото изготвяне на индивидуални оценки на 
потребностите и планове за подкрепа, доколкото подобни дейности традиционно се неглижират и недофинансират. 
Не изглежда обаче достатъчно детайлизирано описанието на процедурите за конкурс за избор на доставчици – както за 
услуги, създадени от общината, така и такива, за които общината няма собствен капацитет. 
От текстовете на закона може да заключим, че може да има възлагане на няколко доставчика, докато в правилника 
формулировките по-скоро навеждат на извод, че ще има избор на един кандидат. 

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5412
https://ime.bg/
https://ime.bg/


6 

 

С налагане на принципа на конкуренция и равнопоставеност при предоставянето на социални услуги, включително 
със смесено финансиране от общински или частни източници, процедурите за избор и договаряне на публично-частното 
партньорство трябва да са максимално ясни, прозрачни и подлежащи на контрол. 
Заедно с това, вероятно най-много дискусии ще предизвика определянето на размера на таксите за ползване. 
С реформата се утвърждава един по-широк модел за достъп до социални услуги, като замисълът е те да не се възприемат 
единствено като алтернатива на социален трансфер към най-бедните. В този смисъл е и принципът, че голям кръг лица – 
макар и с оглед на капацитета на доставчиците – би следвало да може да ползва една или повече услуги, като социалният 
елемент се проявява в размера на заплащаната такса и дори пълното освобождаване от плащане. 
Важна промяна е и въвеждането на регламент за почасово, полудневно, дневно, седмично и месечно ползване на 
определени услуги, което позволява значителна гъвкавост и действително прилагане на индивидуален подход според 
възможностите на доставчика, потребностите и спецификите в семейната и битовата среда на потребителя. 
Поддържа се и подоходен критерий за намаляване на размера на таксата, като най-общо се прилагат два прага – или 
месечните доходи на лицата да са под линията на бедност, или общия размер на таксите за всички ползвани от лицето 
услуги да е по-висок от дохода на лицето. 
Първият критерий отново повдига въпроса с механизма на определяне на линията на бедност (виж повече в анализа тук), 
а и двата не решават по-общата тема с разглеждането на материалното състоянието на лицата в цялото домакинство. 
Изглежда се търси и насърчаване на дарителството, тъй като от намаление на таксата ще могат да се ползват и лица, които 
са дарили недвижима собственост в полза на държавата и общината с цел създаване, развитие или финансиране на 
социални услуги. 
Обратно, пълен размер на таксите ще се дължи от лица с влогове или дялови участия на стойност над две минимални 
заплати, което за пореден път създава неяснота около третирането на акциите, придобити след масовата приватизация. 
Иначе вероятно остра дискусия ще предизвика и изискването лицето да не е прехвърлило имот срещу задължение за 
издръжка и гледане, както и да е продало или дарило недвижим имот в последните пет години, като в случая на дарение 
няма минимална стойност на прехвърляния имот. 
Важната липса в уредбата на новия модел за управление и финансиране на социалните услуги остава 
предвидената Национална карта на социалните услуги, която, предполагаемо, трябва на база на обективни критерии и 
анализ на демографската и социалната динамика да очертае къде и какви социални услуги трябва да се създадат и 
поддържат. 
 
√ За шест месеца външният дълг се увеличи с 32,5 млн. евро 
Задълженията в чужбина на бизнеса и домакинствата в края на юни са 10,571 млрд. евро и намаляват на годишна база 
с 2,1%, отчете БНБ  
Брутният външен дълг (частен и държавен) намалява като част от брутния вътрешен продукт (БВП). В края на юни той е 
34,103 млрд. евро, което е годишен спад с 0,3% (88 млн. евро). Така той представлява 56,4% от прогнозния БВП на страната, 
показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). 
В сравнение с края на миналата година брутният външен дълг е по-голям с 0,1% (32,5 млн. евро), когато беше 34,071 млрд. 
евро или 56,2% от БВП. 
Към 30 юни дългосрочните задължения са 26,197 млрд. евро и нарастват с 550,4 млн. евро (2,1%) спрямо края на 2019 г., а 
на годишна база с 1% (253,4 млн. евро). 
Краткосрочният дълг възлиза на 7,906 млрд. евро и намалява с 6,2% (517,9 млн. евро) спрямо края на 2019 г. и с 4,1% (341,4 
млн. евро) в сравнение с края на юни 2019 г., когато беше 8,247 млрд. евро. 
Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на юни е 5,682 млрд. евро и нараства с 4,7% (255,4 млн. евро) 
спрямо края на 2019 г. За една година външните задължения на сектора се повишават с 5% (268,9 млн. евро), изчисляват в 
централната банка. 
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Външните задължения на сектор Банки са 4,350 млрд. евро и намаляват с 11,2% (551,3 млн. евро) спрямо края на 2019 г. и 
с 3,3% (150 млн. евро) спрямо юни 2019 г. 
Задълженията в чужбина на бизнеса и домакинствата са 10,571 млрд. евро и за шест месеца нарастват с 57,3 млн. евро 
(0,5%), но намаляват на годишна база с 2,1% (222 млн. евро). 
В края на юни вътрешнофирменото кредитиране е 13,499 млрд. евро, което е с 2,1% (271,2 млн. евро) повече в сравнение 
с края на 2019 г. За една година то се повишава с 0,1% (15,2 млн. евро). 
В БНБ отчитат, че за през първото шестмесечие на тази година полученото външно финансиране от нерезиденти е в размер 
на 2,322 млрд. евро, при 3,454 млрд. евро в сравнение със същия период на миналата година. 
От тях 496,5 млн. евро (21,4% от общия размер) са за сектор Държавно управление, 627,7 млн. евро (27%) за сектор Банки, 
487,8 млн. евро (21%) за домакинствата и фирмите, а 710,6 млн. евро (30,6%) са вътрешнофирмено кредитиране. 
През януари-юни извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 2,867 млрд. евро при 3,317 млрд. 
евро за същия период на 2019 г. 
Нетният външен дълг в края на юни е отрицателен в размер на 3,838 млрд. евро, като намалява със 77,6% (1,677 млрд. 
евро) спрямо края на 2019 г. (отрицателна стойност от 2,161 млрд. евро). 
Понижението се дължи на по-голямото увеличение на брутните външни активи с 4,7% (1,709 млрд. евро), в сравнение с 
увеличението на брутния външен дълг с 32,5 млн. евро (0,1%). Нетният външен дълг намалява с 98,5% (1,905 млрд. евро) 
спрямо юни 2019 г. , когато отчете отрицателна стойност от 1,933 млрд. евро. 
 
√ Само за три дни пчеларите получиха над 4 млн. лева субсидии по de minimis 
Бюджетът по схемата от 5 млн. лева ще покрие част от разходите на стопаните при отглеждане на пчелните 
семейства, съобщи ДФЗ  
Само за три работни дни, след приключване на приема на заявления по извънредната минималната държавна помощ de 
minimis, отпусната в подкрепа на пчеларите, ДФ „Земеделие“ преведе над 4,132 млн. лева на 4667 стопани с 590 313 
пчелни семейства.  
Периодът, в който пчеларите можеха да кандидатстват по схемата, продължи от 11 до 24 август, припомни ДФЗ. 
Ръководството на фонда организира обработката на документите да се случи максимално бързо. 
Допустими за подпомагане са 4920 кандидати с общо 624 хиляди пчелни семейства. Останалите 253 стопани ще получат 
субсидиите си след приключване на допълнителните административни проверки, уточняват от фонда. 
В началото на този месец ръководството на ДФЗ утвърди бюджет по схемата в размер на 5 млн. лв. Ставката за подпомагане 
на едно пчелно семейство е 7 лв. 
Помощта има за цел да компенсира пчеларите във връзка с лошите метеорологични условия, извънредното положение и 
противоепидемични мерки, свързани с разпространението на коронавирус (COVID-19) в страната, както и заради проблеми 
с отравяния на пчели при провеждане на растителнозащитни мероприятия, които водят до унищожаване на пчелни 
семейства. 
Подпомагането ще покрие част от разходите на стопаните при отглеждане на пчелните семейства, както и за 
възстановяване на загубите им от ниските добиви. 
Превеждането на субсидиите по de minimis продължава. 
Общият размер на помощите по схемата de minimis, която един земеделски стопанин или предприятие може да получи е 
до левовата равностойност на 25 хил. евро за период от три последователни данъчни години. 
 
News.bg 
 
√ Средно за 60 дни фирмите се разплащат помежду си 
Средният срок за разплащанията между фирмите у нас за 2019 г. остава по-нисък от средния на глобално ниво. Според 
доклада на Euler Hermes за 2019 година на глобално ниво срокът e 64 дни. У нас фирмите са се разплащали за 60 дни след 
реализиране на сделка.  
В сравнение с миналата година срокът се е съкратил с 3 дни.  
Прогнозата на експертите е за допълнително удължаване през 2020 година до 66 дни и до рекордните 68 дни през 2021 
година. Причина за това е COVID-19 икономическата криза, която ще накара компаниите да изберат стратегия за по-дълги 
периоди на разплащане, като вариант да защитят бизнеса си. 
Най-много време у нас отнема получаването на плащания в химическата индустрия - 99 дни при значително увеличение 
от 27 дни спрямо 2018 година. На второ място се нарежда секторът Технологии с 91 дни, където срокът се е свил 
значително. Другите сектори със значително по-дълъг срок на разплащане в сравнение със средното за страната 
са Строителство с 83 дни и Луксозни стоки и услуги със 78 дни. Най-малко време отнема да получат парите си фирмите, 
работещи в сферата на бизнес услугите. 
От Euler Hermes - България отправят съвет към българските компании и особено тези с международни партньори да отразят 
тези прогнози в стратегическото си планиране за минимилизиране на риска.  
Българският бизнес трябва да обърне внимание на задълбочаването на притеснителната тенденция у нас за удължаване 
на срока на блокиране на оборотния капитал. Според данните на Euler Hermes за 2019 година той се увеличава с още 6 дни 
като достига рекордните 99 дни. Така България убедително се задържа на дъното на глобалната класация по този 
индикатор, който показва степента на финансова дисциплина на бизнеса и възможностите за освобождаване на средства 
за инвестиции, модернизация и експанзия. 
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За сравнение според данните на Euler Hermes на глобално ниво срокът за блокиране на оборотния капитал през 2019 
година е 69 дни. Позицията на България е значително по-неблагоприятна дори в сравнение с песимистичните прогнози за 
увеличение до 74 дни в световен мащаб през 2020 година заради COVID-19 кризата. Калкулирано в стойност това показва, 
че през настоящата година бизнесът на глобално ниво ще отдели 8 трилиона щ.д. за оборотни средства вместо да ги насочи 
към инвестиции, модернизация, развитие на нови продукти, географска експанзия или покриване на дългове. 
Най-уязвими по този показател на глобално ниво са секторите Транспорт, Автомобилостроене, Текстил и Търговия, при 
които увеличението на срока на блокиране на оборотния капитал се очаква да нарасне най-много през 2020 година. 
Другите застрашени от криза на ликвидността са Строителство и Метали, както и Авиацията с блокиран капитал за средно 
над 130 дни. 
 
√ Близо 72 млн. лв. изплатиха на фирми за предоляване на последствията от кризата 
Общо изплатените до момента безвъзмездни средства към българските фирми по Процедура "Подкрепа на микро- и 
малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" са в размер на 71 736 919, 
65 лв. 
Днес стартира оценката на последните три оценителни сесии, с което всички над 27 хил. подадени проектни предложения 
по процедурата вече са в оценка. 
"Изпълняваме един от основните ангажименти, които поехме, а именно по-бързо достигане на средствата, за 
преодоляване на икономическите последици от кризата, към българския бизнес", коментира министърът на икономиката 
Лъчезар Борисов. 
По думите му бързото усвояването на средствата от българските фирми, както и скоростта по тяхното изпълнение, са 
изключително важни. 
Борисов посочи, че само за последния месец са изплатени над 40 млн. лв. и допълни, че са осигурени необходимите 
средства всички кандидатствали по процедурата и отговарящи на условията подадени проектни предложения да бъдат 
финансирани. 
Управляващият орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 /ОПИК/ подписа нови 1209 
броя административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрените за финансиране 
кандидати от девета и десета оценителни сесии по процедурата. Приключи и оценката по дванадесета оценителна сесия, 
като по нея са одобрени за финансиране 778 проектни предложения. 
През тази седмица приключи подаването на проектни предложения и по процедурата за "Подкрепа за средни предприятия 
за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19". До крайния срок /16.30 часа на 24.08.2020 г./ 
са получени 1 932 броя проектни предложения на стойност 263 688 340.21 лв. 
 
БНТ 
 
√ Спад на чуждите туристи над 80%, лек ръст на българските по Южното Черноморие  
Летният туристически сезон по Южното Черноморие може да продължи най-късно до октомври. Това прогнозират 
хотелиери, които вече обмислят намаление на цените за резервации през септември. И докато сезонът за българските 
туристи почти приключи, тепърва тези от Израел пристигат у нас с чартърни полети. 
Хотел в Поморие е пълен на 90% от средата на юли. По-голямата част от гостите са българи и именно на тях разчитат да 
задържат сезона поне до октомври. 
Ваня Попова, управител на хотел в Поморие: "След 26 август намаляваме цените, до края на септември са по-ниски, 
защото септември месец е доста силен месец с туристи. След това от първи октомври отново намаляме цените. Очакваме 
и там да има туристи + До края на септември засега се надяваме, че ще бъдем пълни". 
Докато по данните на Единната система за туристическа информация спадът на чужди туристи това лято е над 80%, 
отбелязва се лек ръст на българските по Южното Черноморие. 
В повечето хотели отстъпките в края на лятото ще са с по 30%. И докато сезонът за родните туристи почти приключи, 
чартърите от Израел едва сега започнаха и някои хотели се пълнят наново. 
Орлин Мандов, почетен консул на Израел у нас: До края на октомври има заложени самолети, надаваме се всичко да бъде 
окей и да можем наистина да изпълним цялата нова чартърна програма, това което остана от нея. Всичко зависи от това 
как се развива вирусът и какви условия ще бъдат поставени. 
Израелските туристи, влизащи у нас, до края на лятото, могат да се подложат на задължителните PCR тестове безплатно. 
Есента те ще останат на символични цени. 
 
√ Необходима е политика за връщане на българските туристи по морските ни курорти  
Трябва да запазим българските туристи по родното Черноморие и да започнем политика за връщането на сънародниците 
ни по морските курорти. Важно е и да се вслушваме в техните искания и да ставаме все по-добри. Това заяви 
вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова по време на срещата ѝ с представители на туристическия бранш 
в Равда. В дискусията участваха зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева, кметът на Равда Андон Бакалов и зам. 
областният управител на Бургас Владимир Крумов. 
Вицепремиерът уточни, че българските туристи имат интерес и реализират пътувания по родното Черноморие и затова 
насърчаването на пътуванията им е много важно. И добави, че именно затова трябва да се отправят позитивни посланията 
към тях както в оставащото време от този летен сезон, така и занапред. Традиционно българите резервират в последната 
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минута и е важно информацията, която достига до тях, да е положителна и да представя качествените услуги, които могат 
да получат у нас, коментира тя. 
Тя цитира и данни от Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) за Равда, които показват, че над 19 000 туристи 
са пренощували в местата за настаняване от 1 юни до 22 август 2020 г. От тях над 13 000 са български граждани. 
Чуждестранните гости в този период е имало от Полша, Чехия, Белгия, Румъния, Нидерландия и др. Според статистиката 
от ЕСТИ в местата за настаняване в област Бургас от началото на летния сезон до 22 август са пренощували 639 000 туриста. 
От тях българските туристи са над 452 000, а чуждестранните туристи - 186 000. 
Кметът на Равда г-н Бакалов благодари на вицепремиера за срещата, тъй като е от изключително значение за местния 
бизнес да бъдат обсъдени проблемите и техните бъдещи решения. 
Зам. областният управител Владимир Крумов каза, че областната управа винаги се е отзовавала на всички сигнали. При 
всеки един въпрос, с който можем да бъдем полезни, сме отворени към гражданите и гостите на Равда, уточни той. 
В рамките на дискусията бизнесът представи пред вицепремиера различни идеи и възможности за развитие на Равда. Те 
потърсиха и съдействие от Министерството на туризма по някои казуси, като облекчаването на визовия режим за руските 
туристи и облекченията за бизнеса след кризата от COVID-19. 
 
√ Отпускат 56,6 млн. лв. за животновъди и картофопроизводители  
С помощ от 56,6 млн. лв. ще се подобри ликвидността по кредити на земеделски стопани, отглеждащи едри и дребни 
преживни животни и картофопроизводители. Със средствата ще бъдат подпомогнати стопани, които са отсрочили 
кредитите си, предоставени от Държавен фонд „Земеделие“, и са в невъзможност да ги погасят в условията на пандемията 
от COVID 19. 
Това стана възможно, след като Европейската комисия одобри нотификацията за прилагане държавна помощ. Съобразно 
разпоредбите сумата за един бенефициер не може да надвишава 100 000 евро. 
Подадени са близо 14 000 заявления по de minimis и следващата седмица ДФЗ ще извърши плащанията. 
Вчера Държавен фонд „Земеделие“ преведе и 4,1 млн. лева на 4 667 стопани с 590 313 пчелни семейства. 
До 2 септември ще се приемат и заявления по de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лоза. Помощта 
ще е в размер на над 19 млн. лв. 
 
√ От 7 септември се очаква граничният пункт "Илинден" да бъде отворен за товарните автомобили  
БНТ научи, че гръцкото правителство подготвя промяна в заповедта за забрана на преминаване на тежкотоварни 
автомобили през ГКПП "Илинден - Екзохи". 
Български и гръцки превозвачи вече протестираха на два пъти срещу решението, защото това е най-краткият им път за 
преминаване на границата, а сега се налага да минават през ГКПП "Кулата". 
Последното удължаване на заповедта е до понеделник - 31.08, а очакването е следващата седмица гръцкото правителство 
да я отмени. 
 
√ Великобритания планува сериозен ръст на данъците  
Министерството на финансите на Обединеното кралство разработва планове за най-голямото увеличение на данъците от 
десетилетия, за да компенсира бюджетните загуби заради наложената национална карантина през пандемията от 
коронавируса. Това се твърди в статия на "Сънди Телеграф", според която финансовият министър Риши Сунак възнамерява 
да събира годишно до 25 милиарда британски лири (33,3 милиарда долара). 
Правителствени източници потвърдиха пред вестника, че служителите на финансовото министерство обсъждат 
възможността за повишаване на основната данъчна ставка за продажба на активи от 10% на 20% и данъка върху 
продажбата на втори апартамент или къща от 18% на 20%. За по-заможните граждани, които плащат данъци с по-висока 
ставка, размерът на таксата може да бъде увеличен до 40% (от сегашните 28% и 20%). Разглежданите предложения 
включват също намаляване на пенсионните обезщетения, въвеждане на данък върху онлайн продажбите, увеличение на 
акцизите на горивата, и други такси. 
Британското министерство на финансите вече оповести плановете си да увеличи данъка върху корпоративните печалби от 
19% на 24%, което допълнително ще привлече 12 милиарда паунда (16 милиарда долара) към бюджета през следващата 
година, и 17 милиарда паунда (22,7 милиарда долара) през 2023-2024 г. 
Увеличението на ставките предизвикаха силно негативни отзиви от бизнеса, който и без това претърпя значителни загуби 
по време на пандемията, а оцеляването на много компании беше застрашено. 
Финансовият министър Сунак, обаче, обяснява логиката си за повишение на корпоративния данък с мотива, че дори след 
увеличението му, данъкът върху доходите ще бъде по-нисък, отколкото в страни като Германия, Франция, Италия и 
Испания. 
"Сънди телеграф" посочва още, че бюджетните разходи на държавата за изплащане само на заплати на 10 милиона души, 
които са били принудително пуснати в отпуск поради пандемията, възлизат на 31,7 милиарда британски лири (42,3 
милиарда долара) до края на юли, като се увеличават с 14 милиарда британски лири всеки месец. На този фон размерът 
на държавния дълг на Обединеното кралство през юли за първи път надхвърли границата от 2 трилиона британски лири, 
надхвърляйки дори размера на БВП на кралството. 
 
Банкеръ 
 
√ Темповете на кредитирането се забавят  
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Исторически ниските лихви означават, че поне на хартия сега е най-доброто време да вземем кредит. На практика обаче 
това това не се случва и кредитирането забавя своя ход. Най-простичкото обяснение е, че кризата остави без работа хиляди 
хора, което на практика ги лишава от ясна перспектива за бъдещето, а това свива потребителските им намерения. 
В същото време множество предприятия работят на ръба на оцеляването и на практика са замразили всякакви планове за 
инвестиции. Банките пък стриктно следят изискванията си към кандидатите за заем и прилагат все по-строги стандарти при 
оценяването на риска.  
От данните на БНБ към края на месец юли е видно, че общият обем на заемите в страната нараства едва с 0.15% на месечна 
база при 0.5% през юни. Забавяне се забелязва както при фирмените, така и при кредитите за домакинствата. 
В края на второто тримесечие размерът на брутния кредитен портфейл на банковата система е 67.0 млрд. лв. и спрямо 
края на март 2020 г. той отбелязва понижение с 52 млн. лева. Като за намалението оказват влияние именно извършените 
продажби на кредити на колекторски фирми. 
В същото време Централната банка отчете увеличение на кредитите на годишна база, което може да се обясни с набраната 
инерция и с по-високите стойности отпреди кризата. Например в края на юли тази година фирмените кредити (т.е. тези за 
нефинансови предприятия) нарастват с 1.8% на годишна база, достигайки 34.352 млрд. лева. Отчетеното повишение месец 
по-рано обаче е било 2.8% на годишна база. 
Същата ситуацията се повтаря и при кредитите за домакинствата. Те възлизат на 24.754 млрд. лева в края на юли. Спрямо 
същия месец на 2019 г. те са увеличени със 7.7% при 8% годишно повишение през юни 2020 година. 
Най-сериозно забавяне има при жилищните кредити - от 0.6% на месечна база, като в края на юли размерът им е 11.406 
млрд. лева. 
Потребителските кредити възлизат на 11.657 млрд. лв. и се увеличават с 6.7% спрямо юли 2019 г., но бележат забавяне 
спрямо юни, когато бе отчетено повишение от 7.1% на годишна база. 
Изключение от общото правило правят кредитите, предоставени на финансови предприятия. Те възлизат на 4.373 млрд. 
лв. и на годишна база се увеличават с 40.3 на сто. През юли спрямо юни ускорението при тези заеми е от 1.3 процента. 
Добрата новина в случая е, че лошите и преструктурирани кредити на банките намаляват както номинално, така и като 
дял. Общият обем на тези заеми намалява до 5.13 млрд. лв., което е с 2.3% под нивото от предишния месец и се равнява 
на дял от 8.69% от общия обем кредитите в страната. Този спад се забелязва за втори пореден месец, след като през април 
и май лошите кредити отчетоха лек ръст. 
От банковата асоциация подчертават, че България има висока степен на покритие на брутните необслужвани кредити, в 
сравнение със средното ниво за страните от ЕС. Например - към края на второто тримесечие на 2020 г., степента на 
покритие на брутните необслужвани кредити и аванси в българската банкова система е на ниво от 58.7% (при 59.2% в края 
на първото тримесечие). За сравнение, степента на покритие за европейските банки,  по данни на ЕЦБ за първото 
тримесечие на 2020 г., е 44.15 процента. 
В момента обаче действа т.нар. кредитен мораториум, по силата на който немалко граждани и фирми успяха да отложат 
част от вноските си по кредити. Към 30 юни разсрочените кредити са в размер над 8 млрд. лева. Не е изключено обаче 
след края на мораториума част от тези кредити да не могат да бъдат обслужвани редовно, което да доведе до ново 
преструктуриране. А това може сериозно да промени сегашната картина в отчетите към БНБ. 
При депозитите се запазва статуквото, т.е. белите пари за черни дни остават в трезорите. В края на юли 2020 г. 
депозитите на неправителствения сектор са 87.840 млрд. лв., като годишното им увеличение е 8.4 на сто. Бизнес 
влоговете са 26.563 млрд. лв. и спрямо същия период на 2019 г. се увеличават с 10%. Депозитите на финансовите 
предприятия нарастват с 8.9% на годишна база, достигайки 3.810 млрд. лева. Депозитите на домакинства пък са 57.466 
млрд. лв. в края на юли 2020 година. Те се увеличават със 7.7% спрямо същия месец на 2019 г. (7.8% годишен ръст през 
юни 2020 година). 
Обяснимо е, че неизвестността и страхът карат хората да спестяват повече. Което пък само доказва тезата на някой 
икономисти, че потребителите няма да хукнат да спасяват свиващата се икономика с наличните си спестявания. За това 
трябва да мисли правителството, чиято отговорност е създаването на адекватна бизнессреда в страната, а не селективна 
подкрепа за един или друг сектор и създаване на държавна конкуренция на съществуващия бизнес. Още повече, че вече 
е ясно как ще приключи прекомерното изхвърляне в туристическия сектор и данъчната подкрепа за ресторантьорите. 
Факт е обаче, че въпросът: колко дълго домакинствата ще отлагат разходите си, тревожи централните банкери в 
Европа. Увеличението на спестяванията ясно показва нежеланието на потребителите да харчат, което донякъде ще 
възпрепятства възможностите за икономическо възстановяване. Тези опасения се потвърждават и от прогнозите на 
Европейската комисия, че депозитите ще продължат да растат през цялата 2020 година. 
У нас финансистите изчисляват сериозен спад в крайното потребление. Данните за бюджета и паричната статистика 
например показват, че през второто тримесечие има спад на постъплението от ДДС от 6% до 14 %, както и спад на 
постъпленията от акциз, който стига до 20%. Не е изключено дори реалната стойност на спада в крайното потребление да 
бъде в диапазона между 9% до 11 на сто. 
 
√ Финансовият надзор се разширява  
Министерството на финансите подготвя промени в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитните 
институции и инвестиционните посредници. Текстовете бяха публикувани за обществено обсъждане на 19 август, а 
срокът за предложения и становища по норматива е един месец.  
Промените са свързани с прилагането на изискванията на Директива 2019/879 на Европейския съюз. Тя е част от т. нар. 
"Банков пакет", с който се извършва по-мащабно преразглеждане на финансовото законодателство на общността. Целта 
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й е да се намалят рисковете във финансовия сектор, да се засили неговата устойчивост, както и да се подобри правната 
рамка на преструктурирането.  
Ако промените не бъдат приети от държавите членки в срока за транспониране на директивата - 28 декември 2020 г., ще 
има сериозни негативни последици. Забавянето ще бъде основание Еврокомисията да започне наказателни процедури. 
Най-общо казано, измененията целят  
създаването на гаранции, 
че лицензираните търговски банки и инвестиционни посредници ще разполагат с достатъчен капацитет за покриване на 
загуби и за рекапитализация. И по-конкретно, че по време на преструктурирането и непосредствено след него те ще могат 
да продължат да изпълняват функциите си, без да бъдат излагани на риск публичните финанси и финансовата стабилност 
на страната.  
"Очаква се промените да подобрят стабилността на обхванатите институции. В резултат следва да се повиши 
степента на доверие на останалите пазарни участници към тях. В допълнение, ще се постигне хармонизация на 
националните изисквания със сходните изисквания в другите държави-членки на Европейския съюз. Ще бъде улеснено 
планирането на преструктурирането. Ще се съдейства и за преодоляване на затрудненията при прилагане на 
инструмента за споделяне на загуби в случаите на трансгранични групи. Голямата цел е правната сигурност и 
единния пазар в ЕС", обясниха за "БАНКЕРЪ" от Комисията за финансов надзор. Регулаторът е органът, който контролира 
преструктурирането на лицензираните инвестиционни посредници на ниво група, както и на ниво дъщерно дружество. 
С новите разпоредби подробно се регламентират реда и начина за определяне на 
минималното изискване за собствен капитал 
и приемливи задължения. Те се съобразяват с различните хипотези, в които Българската народна банка, съответно КФН, 
упражняват функцията си на орган за преструктуриране. 
Предвидени са изменения в критериите за минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения. Въвежда 
се и уредба на категориите приемливи задължения. Предлага се минималното изискване за собствен капитал, а също и за 
приемливи задължения да бъде изразено като процентен дял от общата рискова експозиция (общия риск на всички 
активи). 
"Законопроектът предвижда засилена защита на непрофесионалните клиенти при продажба на подчинени приемливи 
задължения. Възприета е една от опциите, предвидени в евродирективата. Установено е изискване за сравнително  
висок размер на минималната номинална стойност на инструмента и е необходимо тя да не е по-малка от левовата 
равностойност на петдесет хиляди лева, когато инструментите от посочената категория се продават на 
непрофесионален клиент", разясниха от КФН. 
Текстовете, уреждащи прилагането на тази мярка, са 
съобразени с избора на стратегия за преструктуриране. 
Важен момент в действащия закон са разпоредбите, засягащи преструктурирането на групи. Идеята на измененията пък е 
да се "синхронизират процедурата по изготвяне и приемане на планове за преструктуриране с по-прецизната уредба 
на стратегиите за преструктуриране". Казано иначе, при стратегията за преструктуриране на отделен субект се 
преструктурира само един субект от групата - обикновено предприятието майка, докато другите субекти, обикновено 
оперативни дъщерни предприятия, не се преструктурират, но техните загуби и нуждите от рекапитализация се прехвърлят 
към предприятието, което се преструктурира. Финансовите експерти допълват, че новите правила дават право на органа 
за преструктуриране да определи групите в плана за преструктуриране. 
Разширяват се и други правомощия на контролните институции. Например, дава им се възможност да спрат изпълнението 
на задължения за плащане или за доставка, по които страна е институция в режим на преструктуриране на по-ранен етап. 
Това ще може да се случва преди предприемане на действия по преструктуриране, от момента, в който е направена 
констатация, че институцията е проблемна или има  вероятност  да стане проблемна. Мярката ще се прилага, когато пред 
частния сектор не е налице алтернатива, която може да предотврати неизпълнението на задължения. "Спирането" ще 
бъде вариант и когато трябва да се избегне допълнително влошаване на финансовото състояние на институциите. 
В този контекст се предвижда банките и инвестиционните посредници да включват във финансовите договори, по които 
са страни, клаузи за признаване на правомощието за подобно "спиране" на контрактите. Същото задължение се 
предвижда и за дъщерните им предприятия в трети държави. 
Промените ще бъдат отразени и в Закона за банковата несъстоятелност, в Закона за Комисията за финансов надзор и в 
Закона за обществените поръчки. 
 
√ От Румъния и Турция има най-много бизнес пътувания у нас  
От десет страни са дошли у нас по над хиляда човека със служебна цел, четем в анализа на Националния статистически 
институт. Това означава, че те са от фирми, които правят бизнес в България, или имат планове и проекти, които може би 
ще се реализират в нашата страна.  
Но анализът на числата от НСИ показва, че няма особена връзка между обема на търговско-икономическите връзки и броя 
на бизнес пътуванията към България. Румънски и турски бизнесмени са пътували най-много да нашата страна.   
Отличникът в тази група е Румъния. Общо 20 823 командировани румънци са били у нас през юли. Това не е изненадващо. 
Северната ни съседка е вторият по големина  търговски партньори на България в Европейския съюз за първите пет месеца. 
Стокообменът ни е в размер на 3.68 млрд. лева. Предвид сложната ситуация тази година с пандемията от коронавирус, 
затворените граници и карантина, е нормално, че има спад спрямо същия период на 2019-а и в износа, и във вноса от тази 
страна.  
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Добрите търговско-икономически връзки, които са установени през годините между двете страни, и географската близост, 
спомагат за засилване на интереса към взаимно опознаване. България е предпочитано място за почивка румънските 
туристи, а всяко лято хиляди от тях почиват в черноморските ни курорти. Не е случайно, че и през юли най-много са били 
гостите от северната ни съседка. Общо 149 108 румънци са били у нас, а само тези с цел екскурзия и почивка са 58 313. 
От Турция в България със служебна цел през юли са били 13 048 човека. И в това няма нищо странно. Южната ни съседка 
е най-големият ни търговски партньор извън страните от Европейския съюз. През първото полугодие българският износ е 
за 1.718 млрд. лева, а вносът - за 1.878 млрд. лева.  
Данните от последните години показват важното значение на тази страна като външнотърговски партньор на България. 
Много са турските фирми, които са инвестирали у нас, като хранително-вкусовата, химическата и текстилната 
промишленост са привлекли голяма част от тези пари. Има инвестиции в туризма. Турция е най-посещаваната от българите 
дестинация, а и много турци идват у нас. През юли общо 121 667 човека са били в България.  
Въпреки сложната ситуация в момента в началото на август турският посланик в София Айлин Секизкьок съобщи за 
предстояща нова инвестиция в България, която се очаква да разкрие до 400 нови работни места. 
Прави впечатление, че 8400 поляци са пътували до България през юли със служебна цел. За петте месеца на тази година 
износът ни за Полша расте и е за 521 млн. лева, а при вноса има спад и е на стойност 839 млн. лева. В интерес на истината 
тази страна е на пето място сред всички страни по брой туристи, дошли в България, а 18 262 поляци са били тук с цел 
екскурзия.   
Общо 5277 човека от Сърбия са били у нас със служебна цел през юли. Между януари и май фирмите от двете страни са 
изтъргували стоки за 843 млн. лева, като има спад в износа, но вносът е нараснал. Общо 49 789 са били туристите, като 
една трета от сърбите са били на екскурзия у нас.  
Общо 3261 македонци са пътували по бизнес в България през юли, което половината от всички гости от тази страна. Ще  
очакваме да видим резултата от това, тъй като за първите пет месеца на тази година има спад и в износа, и във вноса със 
Северна Македония.  
Само 1298 германците са били у нас със служебна цел 
В същото време при стокообмена с най-голямата европейска икономика продължава да расте износът ни. Стоки за 3.60 
млрд. лева са заминали за Германия, а у нас немски фирми са внесли продукция за 2.88 млрд. лева. В същото време само 
1298 германци са били у нас със служебна цел през юли.  
Но 99 278 са били туристите от Германия, а 24 836 от тях са били тук с цел екскурзия и почивка.  
 
Дневник 
 
√ Безработицата тръгва надолу, но е рано да обявяваме победа  
Анализът е на Института за пазарна икономика. 
Омекотяването на удара на пазара на труда беше, и все още е, сред основните цели на правителството в овладяването на 
разразилата се икономическа криза. Именно в тази посока са и най-често обсъжданите мерки. Въпреки че е прекалено 
рано да обявяваме техния успех, динамиката на безработицата през последните два месеца дава поводи за умерен 
оптимизъм. 
На този етап данните, които ИПИ получава от Агенция по заетостта за дневните изменения във входящия и изходящия 
поток в бюрата по труда и общия брой безработни покриват периода до средата на месец август, а регионалните 
разпределения и коефициенти на безработица - към края на месец юли. 
Най-важната и показателна метрика е броят на безработните лица, представен по дни в периода март-август на графика 1. 
От една страна ясно личи бързият ръст в броя на безработните в началото на кризата - от малко над 200 хиляди до почти 
300 хиляди души - в рамките само на два месеца от началото на извънредното положение до средата на май. От 
друга, наблюдаваното още към края на май забавяне на ръста на безработицата изглежда като по-дълготрайна тенденция, 
като към средата на август броят на безработните приближава 250 хиляди души. Интересно е да отбележим също и че 
темпът на спад от средата на май досега е почти идеално линеен, независимо от началото на летния туристически сезон. 
С други думи, на този етап чувствително свитият туристически поток не генерира нова безработица, но е много вероятно 
хотелите и ресторантите по морето просто да не са назначили обичайния за сезона брой хора през лятото на 2020 г. 
 

https://ime.bg/bg/articles/bezraboticata-trygva-nadolu-no-e-rano-da-obyavyavame-pobeda/
https://ime.bg/bg/articles/bezraboticata-v-krizata-po-otrasli-pod-oakvaniyata-no-v-nikakyv-sluai-neznaitelna/
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© Агенция по заетостта 

Динамика на броя на регистрираните безработни, 1.03 - 14.08 2020 г. 
 
Официалният коефициент на безработица според Агенцията по заетостта към края на юли е 7,88% - с 0,5 пункта под 
равнището за юни, но с 2,6 пункта над юли 2019 г. Въпреки ръста, влошаването на условията на пазара на труда изглежда 
по-ограничено в сравнение с предишната криза, когато още през 2010 г. равнището на безработица е над 10%, а 
последиците се чувстваха чак до края на 2013 г. Разбира се, този ефект не е разпределен равномерно върху територията 
на страната - първата вълна засегна диспропорционално туристическите общини - но върху регионалните ефекти ще се 
спрем по-подробно в последващ анализ след края на летния сезон. 
Ако темпът на спад се запази, би следвало да очакваме, че броят на безработните ще достигне предкризисното си равнище 
от около 200 хиляди души до началото на зимата. Запазването на тенденцията обаче не изглежда особено вероятно, тъй 
като изтичането на срока на мерките за подкрепа на заетостта неизбежно ще принуди работодатели да освободят част от 
работниците, които задържат в момента благодарение на финансовата помощ от държавата. От друга страна, не е 
преодолян и рискът от нова вълна от заболявания и ограничителни мерки наесен, което да доведе до динамика на 
безработните сходна с тази, на която станахме свидетели през март и април. 
Струва си да погледнем и към входящия и изходящия поток към бюрата по труда, тъй като те насочват към причините за 
спада - доколко той се дължи на намаляване на новите регистрации или пък намиране на нови работни места и съответно 
отписване. През последните три месеца (графика 2) ситуацията се променя - докато през юни в резултат на "отварянето" 
на икономиката активността на бюрата по-труда е доста бурна, а изходящите чувствително надхвърлят изходящите, то юли 
ситуацията значително се успокоява и двата потока са в баланс. Първите две седмици на август пък приличат по-скоро на 
юни, със значителен превес на изходящия поток, който съответно тласка надолу и общия брой на безработните. 
 

https://ime.bg/bg/articles/turistieskite-obshtini-belejat-nai-golyam-ryst-na-bezraboticata-v-hoda-na-krizata-dotuk/
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Входящ и изходящ поток в бюрата по труда, юни-август 2020 г. (Източник: Агенция по заетостта) 

 
Разбира се, прекалено е рано да обявяваме окончателната победа над избухналата от пролетта насам безработица - 
неизвестните в близкото бъдеще са прекалено много, за да говорим за нормализиране и възстановяване. Въпреки това 
обаче динамиката на безработицата през последните два и половина месеца дава поводи за умерен оптимизъм, поне от 
гледна точка на пазара на труда. 
 
√ Съдът не успява да защити от национализация собствеността на гражданите 
Преди приемане на България в Европейския съюз и непосредствено след това последва икономическо оживление, а 
средствата от предприсъединителните фондове и от фондовете на ЕС дадоха възможност за развитие на публичната 
инфраструктура, намерила проявление най-вече в пътно-транспортната мрежа на страната. 
Но за да бъде разгърната мащабната инфраструктура е необходимо пространство, а това неминуемо води до конфликт 
между намеренията на държавата-инвеститор и физическите лица и юридическите лица - собственици на земя. 
Динамичният процес на изграждане доведе и до динамична правна среда и вече са наяве правни спорове, които показват, 
че в редица случаи правната несигурност и интересът на държавата на практика вземат превес пред инак гарантираното в 
чл. 17 от Конституцията на Република България право на частна собственост. А в правовата държава неприкосновеността 
на частната собственост е основно право на гражданите и задължение както на административния властови апарат, така и 
на националните съдилища е да гарантират неговата защита. Никакъв политически акт, маскиран зад публичен интерес, 
не може да оправдае експроприацията на собственост, която де факто се равнява на конфискация или 
национализация поради несправедливостта на процедурата за отчуждаване и поради антипазарния механизъм за 
определяне на обезщетения. 
В търсенето на баланс между публичен и частен интерес 
Съгласно чл.17, ал.5 от действащата Конституция, принудително отчуждаване на собственост за държавни и общински 
нужди може да става само въз основа на закон, при условие че тези нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин и 
след предварително и равностойно обезщетение. Но високият конституционен стандарт, въздигнал тази принципна 
постановка и съобразен както с принципа за неприкосновеност на частната собственост, така и с чл. 1 от Протокол № 1 от 
Конвенцията за защита на правата на човека и основаните свободи (КЗПЧОС) далеч не е доразвит в едно безспорно и 
солидно законодателство, което да бъде прилагано в случаите на отчуждаване. 
Като че ли тоталитарният уклон и традиции са взели превес в това отношение. 

 
Накратко за процедурата 
Конституционните принципи следва да получат своето логическо нормативно продължение в гражданското 
законодателство. В изпълнение на това според чл. 2, ал. от Закона да собствеността всички видове собственост се ползват 
с еднакви възможности за развитие и закрила. Това би следвало да задължава държавата и частноправните субекти да не 
нарушават правото на собственост, а държавните органи да не злоупотребяват с правомощията си в ущърб на граждани и 
юридически лица. 
Съгласно чл. 101 от ЗС отчуждаването на недвижими имоти е възможно, ако са изпълнени кумулативно три предпоставки 
и когато това произлиза от особено важни нужди на държавата и общините: 

o - необходимостта да няма възможност да се задоволи по друг начин, 
o - условията да са установени със закон, 
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o - само след предварително и равностойно обезщетение. 
През последното десетилетие Законът за държавната собственост (ЗДС) и Законът за общинската собственост (ЗОС), търпят 
редица изменения, които влизат в сериозно противоречие с конституционните принципи. Проблемът се изразява основно 
в няколко направления, характеризиращи отчуждителните процедури като крайно несправедливи и съобразени 
изключително с интереса на държавата, а не с този на лицата, чийто имоти са засегнати. 
Както посочихме, порочният механизъм за отчуждаване, установен в ЗДС и ЗОС, кулминира в крайно занижените 
обезщетения за отчуждаваните имоти, базирани на непазарни фактори. В настоящата статия ще разгледаме един от 
проблемите, определящи процедурата като изначално порочна - доказването на държавната или общинска нужда, 
съответно уведомяването за намеренията на държавата или общините да изграждат инфраструктура. 
Съгласно чл. 33, ал. 2 от ЗДС наличието на държавна нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин, се установява 
с влязъл в сила ПУП, предвиждащ изграждане на обекти за задоволяване на държавни нужди, или с одобрен ПУП, който 
предвижда изграждане на национален обект, за който е налице влязло в сила разпореждане за допускане на 
предварително изпълнение, или по друг начин, предвиден в закон. Това е първият етап от една процедура по 
отчуждаване. Критичното в този стадий е именно възможността за оспорване на действителното наличие на държавна 
нужда обектът да минава през дадени частни имоти и алтернативите за задоволяване на тази нужда. 
Законът презюмира, че е достатъчно държавата да изработи ПУП, като това е годното доказателство за възприетото от 
администрацията решение. Тоест изготвянето или изменение на подробен устройствен план, с който се доказва 
държавната нужда, която не може да бъде удовлетворена по начин, различен от отчуждаването на частна собственост, се 
приема за годно правно основание. Това е своеобразен подготвителен етап преди да се пристъпи към действия за 
отчуждаване по същество. 
Самата процедура, уредена в ЗУТ, предполага участие на заинтересованите страни, стига те да бъдат адекватно включени 
в процеса, така че последващото отчуждаване не би било изненада или би възпряло собствениците от действия, с които 
да извършват подобрения в имота си, съответно да търпят повече финансови последици на етапа на отчуждаване. 
Резултатът от този стадий обуславя действията по чл. 33, ал. 2 от ЗДС (чл. 21, ал. 1 ЗОбС). 
Но поради липса на изискване за връчване на заповедта за одобряване на ПУП лично на собствениците на засегнати имоти, 
когато става дума за изграждане на инфраструктурни обекти, те най-често не разбират за наличието на процедура по 
изготвянето на ПУП за обекта или за неговото одобряване и не могат да оспорят възприетото техническо решение, 
съответно да представят алтернативи. 
Основополагащите въпроси - дали действително е налице държавна или общинска нужда за отчуждаване на имот или част 
от имот, дали е налице нужда от отчуждаване на такава площ от имота и дали има алтернативи на отчуждаването - могат 
да се поставят от засегнатите лица и да се изследват от националните съдилища в процеса по обжалване на ПУП. Поради 
визираните недостатъци в процедурата по изработване на ПУП обаче, свързани с неадекватността на уведомяването, 
засегнатите лица де факто са лишени от възможността да поставят тези въпроси в хода на тази процедура. 
Ако тези въпроси бъдат поставени едва в хода на процеса по обжалване на заповедта за отчуждаване, националните 
съдилища отказват да ги разглеждат, защото възможността на собствениците на имоти да ги поставят се смята за 
преклудирана с влизане в сила на ПУП. 
От друга страна, според чл.128, ал. 1 и ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) изработеният проект за ПУП се 
съобщава от общината на заинтересуваните лица с обявление, което в 10-дневен срок от постъпването на проекта в 
общинската администрация се изпраща за обнародване в Държавен вестник. По този ред се съобщават и проектите за ПУП 
за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания. 
Обявлението се разгласява, като се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, 
както и на други предварително оповестени обществено достъпни места в съответната територия - предмет на плана, и се 
публикува на интернет страницата на общината. В резултат на това в преобладаващата част от казусите гражданите не 
разбират, че е в ход процедура по одобряване на ПУП, предвиждащ отчуждаване на имота им или част от него. 
Обяснението е повече от просто и не е въпрос на добросъвестно поведение от страна на собствениците - никой собственик 
не следи Държавен вестник, за да проверява дали не е в ход процедура по одобряване на ПУП, предвиждащ 
отчуждаването на имота му. 
По този начин на практика засегнатите страни пропускат първия етап от процедурата, свързан с приемането или 
изменението на ПУП, и се озовават в ситуация без възможност за защита едва на втория етап, който е издаването на самия 
административен акт за отчуждаване. По ЗДС това става с решение на Министерския съвет, когато обектите са национални 
обекти, чл. 34а, ал. 1 от ЗДС и със заповед на областния управител във всички останали случаи, чл. 34а, ал. 2 от ЗДС. По 
ЗОбС актът отново е заповед на кмета за отчуждаване - чл. 25, ал. 2 от ЗОбС. 
Особеност на тази фаза от установения ред е уведомяването на засегнатите страни. Ако собствениците не са потърсени за 
съдействие при действията по чл. 34, ал.3 ЗДС, то по чл. 34а, ал. 3 от ЗДС настъпва задължението за уведомяване. Неговата 
специфика е начинът, по който се извършва - не лично, а чрез обявление, направено от органа, издаващ решението или 
заповедта за отчуждаване. При цялото детайлно описание на това кой до кого и как изпраща обявлението се пренебрегва 
необходимостта от лично връчване на съобщението. 
Според практиката на ЕСПЧ липсата на адекватно уведомяване на гражданите, каквото в случая е налице, особено когато 
за засегнати ключови права като правото на собственост, е проблем и води до нарушаване на правото на справедлив 
съдебен процес по смисъла на чл.6 § 1 от ЕКПЧ. 
Дефицитите на законодателството поставят българските съдилища също в ситуация да не могат да защитят правото на 
собственост на гражданите, тъй като самата процедура не позволява това. По този начин единствената възможност за 
защита остава Европейският съд по правата на човека, където вече има редица заведени дела срещу България. 
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√ Опозицията в Румъния вероятно ще спечели вот на недоверие днес  
Румънската опозиционна Социалдемократическа партия има необходимите гласове, за да спечели вот на недоверие 
срещу правителстовот на Лудовик Орбан. Той ще се проведе днес и основанието му е справянето на кабинета с пандемията 
от коронавирус. 
Правителството възрази срещу вота на недоверие в Конституционния съд с мотива, че той не може да бъде внесен, докато 
парламентът е в отпуска. Съдът ще вземе решение на 1 септември, но вотът вече е насрочен за днес. 
"В този момент имаме достатъчно гласове, за да мине", каза лидерът на социалдемократите Марсел Чолачу. "Ако не мине, 
ще внесем друг през септември". Според анализатори, опозицията се опитва да натрупа популярност, преди местните 
избори през септември и парламентарните през декември. Те загубиха огромна част от подкрепата си на изборите през 
2016 г., след множество опити да отслабят върховенството на закона. 
Президентът Клаус Йоханис неведнъж е казвал, че няма да посочи социалдемократ за премиер, дори партията да събере 
мнозинство. 
 
√ Тръмп твърди, че е спасил 51 млн. работни места. Икономисти не са съгласни  
Американският президент Доналд Тръмп има едно основно послание в кампанията си за втори мандат - спасил е 51 млн. 
работни места със спасителния пакет срещу кризата, причинена от коронавируса. Става въпрос за Програмата за опазване 
на заплатите (PPP) на стойност 660 млрд. долара, която Републиканската партия, представителите ѝ в конгреса и самият 
Тръмп настояват, че е защитила работните места на тези десетки милиони души. Населението на САЩ е 328 млн. души. 
Интервюта на "Ройтерс" с икономисти и анализатори на данните от програмата обаче показват друго. Оценките на 
експертите са, че тя е запазила между 1 млн. и 14 млн. работни места. "Не мисля, че съществува икономист, котйо да каже, 
че програмата е спасила 50 млн. работни места", коментира Ричард Присинцано, който е работил за финансовото 
министерство в продължение на 13 години преди да напусне през 2017 г. По негова груба оценка става въпрос за между 5 
и 7 млн. места. 
Самите служители в администрацията на Тръмп дават различни обяснения за числото "51 милиона". 
Представители на финансовото министерство и администрацията за дребния бизнес (SBA), които надзирават 
изпълнението на програмата, казват, че става въпрос за броя работници, които са били одобрени за нея - не за опазените 
работни места. Главният икономически съветник на Белия дом Лари Къдлоу също подкрепи това обяснение в интервю за 
"Ройтерс". 
Друг икономист от консервативната фондация "Херитидж" също е скептичен. "Данните не показват колко от тези работни 
места биха съществували и без заемите. Нещо повече - всички, свързани с програмата, имат мотив да раздуват 
изчисленията", коментира Адам Мичъл. 
Източници от SBA казват пред "Ройтерс" също така, че агенцията е събирала данни за работниците, участващи в 
програмата, но и за запазените работни места. Но при събирането на информацията те често са обърквали двете колонки, 
твърдят множество запознати с процеса хора, което прави данните грешни. 
 
Мениджър 
 
√ Още 200 млн. лв. безвъзмездна помощ ще подкрепи средните предприятия  
Радвам се, че на фона на пълзящата криза по света - у нас поддържаме икономиката жива. За разлика от много други 
страни, в началото на годината ние не затворихме редица сектори и се запази препитанието на хиляди хора. Ние няма да 
спрем дотук. Ще продължим да помагаме на гражданите и бизнеса. Няма да е лесно, но с търпение, разум и единство ще 
се справим. Това написа премиерът Бойко Борисов в профила си във Facebook.  
Той отчете и извършеното от правителството за гражданите и бизнеса във връзка с пандемията до този момент.  
"Общо 72 млн. лв. получиха български малки и микро фирми за преодоляване на икономическите последици от кризата с 
COVID-19. Средствата са от оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност". Грантовете са между 3 000 и 10 
000 лв. Тепърва предстои да бъдат раздадени още 200 млн. лв. безвъзмездна помощ в подкрепа на средните 
предприятия", написа премиерът.  
Според него, мярката 60/40 продължава да работи отлично. "Близо 200 000 души останаха на работа благодарение на 
нея", отчете той. 
"Стартира и механизмът за подпомагане на секторите на транспорта и туризма с 290 лв. за запазване на работно място, 
както и нова схема за наемане на безработни", добави Борисов. 
 
√ Ръст на производствените цени през юли  
Общият индекс на цените на производител (вътрешен и външен пазар) през юли 2020 г. нараства с 2.4% спрямо 
предходния месец. Това сочат данните  на Националния статистически институт (НСИ). Повишение е регистрирано в 
добивната промишленост - с 4.8%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.2%, 
и в преработващата промишленост - с 2.1%. 
В преработващата промишленост по-високи цени на производител се наблюдават при производството на основни метали 
- с 10.3%, и при производството на тютюневи изделия - с 1.1%. По-голямо намаление на цените е регистрирано при 
обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи, без косъм и при производството на напитки - по 
0.6%. 
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Общият индекс на цените на производител през юли 2020 г. спада с 2.1% в сравнение със същия месец на 2019 година. По-
ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 3.0%, и при производството и разпределението на 
електрическа и топлоенергия и газ - с 0.5%, а в добивната промишленост се наблюдава повишение на цените с 4.3%. 
По-значително намаление в преработващата промишленост е отчетено при: производството на дървен материал и 
изделия от него, без мебели - с 3.5%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 3.0%, и 
производството на изделия от каучук и пластмаси - с 2.2%. Повишение на цените се наблюдава при: обработката на кожи 
и производството на изделия от обработени кожи, без косъм - с 3.9%, производството на основни метали - с 3.8%, и 
производството на тютюневи изделия - с 3.5%. 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юли 2020 г. се увеличава с 1.6% спрямо предходния месец. 
Покачване на цените се наблюдава в добивната промишленост - с 5.0%, при производството и разпределението на 
електрическа и топлоенергия и газ - с 3.0%, и в преработващата промишленост - с 0.5%. 
В сравнение с юни 2020 г. увеличение на цените в преработващата промишленост е регистрирано при: производството на 
основни метали - с 4.3%, производството, некласифицирано другаде, и обработката на кожи и производството на изделия 
от обработени кожи, без косъм - по 0.4%. По-съществен спад е отчетен при: производството на облекло - с 0.7%, 
производството на напитки и производството на мебели - по 0.6%. 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юли 2020 г. намалява с 0.7% в сравнение със същия месец 
на 2019 година. Понижение на цените е регистрирано в преработващата промишленост - с 1.9%, а увеличение се 
наблюдава в добивната промишленост - с 2.7%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия 
и газ - с 0.4%. 
През юли 2020 г. по-ниски цени в преработващата промишленост спрямо юли 2019 г. са регистрирани при производството 
на основни метали и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - по 2.1%. По-значителен ръст на 
цените е отчетен при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 5.3%, и при обработката на кожи и 
производството на изделия от обработени кожи, без косъм - с 4.1%. 
Индексът на цените на производител на международния пазар през юли 2020 г. се увеличава с 3.8% спрямо предходния 
месец и намалява с 4.2% спрямо съответния месец на 2019 година. 
 
√ Бум на жалби за провалени ваканции беляза лято 2020  
Лято 2020 е белязано от много отменени или отложени почивки и пътувания, а това се отразява на броя на потребителските 
жалби и сигнали, свързани с неосъществени ваканции. За последните 6 месеца близо 40 на сто от жалбите и сигналите в 
Европейския потребителски център у нас са такива за провалени ваканции зад граница и отменени полети, казва 
директорът на центъра Соня Спасова пред БНР.  
„Тенденцията се запазва. Все още хората не пътуват или пък не са им върнати парите за отложени полети, отменени полети 
от страна на авиокомпаниите“, уточни Спасова за предаването „Чуй лятото“. 
В голяма част от случаите потребителите настояват да им се възстановят парите. Авиокомпаниите са затрупани с жалби и 
тяхната обработка се забавя, отчитат от Европейския потребителски център в България. При някои от авиокомпаниите има 
забавяния от порядъка на месеци, независимо че в законодателството е предвиден срок от 7 дни.  
Другият тип доминиращи жалби, чийто брой надхвърля този от предишни години, е за отпаднали почивки. „Хората са си 
резервирали, да кажем, седмица в Париж или в Рим. Всичко зависи от вида на резервацията. Има резервации, които за 
съжаление са най-често използваните – без право на безплатна отмяна. В този случай потребителят няма право да получи 
парите си обратно. С помощта на нашата мрежа обаче ние се опитваме да водим преговори с търговците, с хотелите, с 
местата за настаняване и в голяма част от случаите успяваме да постигнем вид компромис“, отбелязва Соня Спасова. 
За Европейския потребителски център у нас август тематично е бил посветен на темата за фалшивите стоки. 
„Хората поръчват стоки, които се надяват да бъдат качествени, приятни за ползване, удобни за носене, ако са обувки или 
дрехи. Впоследствие получават фалшиви стоки, които носят разочарование. Последните сигнали, които получаваме, са 
свързани с недостатъчно качествена козметика – било то парфюми, било кремове“, пояснява Спасова. 
И съветва, когато поръчваме стока, да видим предварително дали имаме контакт с търговеца, за да се оплачем, ако 
възникне проблем. Освен това, да обърне внимание и на самия сайт, дали има отзиви от други потребители и дали 
изглежда професионално направен. На цената също трябва да се обърне внимание на цената, казва тя. „Ако един парфюм 
на страницата на официалния производители или дистрибутор струва 100 евро, ако го намерим за 10 или 20 евро, няма 
как да очакваме, че ще бъде със същото качество, същата миризма, същата трайност“, добавя Спасова.  
Относно концертните събития, отменени или отложени заради пандемията, важат различни правила и разпоредби в 
различните държави на провеждане на културните прояви, уточнява Соня Спасова. И добавя, че помощта, предоставяна 
от Европейския потребителски център у нас, е безплатна.  
 
√ Великобритания насърчава с кампания завръщането на хората по работните им места  
Във Великобритания успоредно със завръщането на децата следващата седмица в училище правителство подема 
кампания за насърчаване на хората да се завърнат по работните си места, информира БНР.  
Работодателите, които имат персонал, който работи вече месеци наред от вкъщи, ще бъдат призовани да дадат всички 
гаранции, че е безопасно завръщането на хората по работните им места и че са взети всички мерки в борбата с 
разпространението на Covid-19. 
Кампанията ще се води основно чрез регионалните медии.   
От правителството побързаха да уточнят, че кампанията не означава, че онези, които продължават да работят от домовете 
си, са изложени на по-голям риск да загубят работата си. Директорът на Камарата на британската индустрия Карълайн 

https://bnr.bg/horizont/post/101332979/lato-2020-dajd-ot-jalbi-za-provaleni-vakancii
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Феърбеърн предупреди тази седмица, че финансовите центрове могат да се превърнат в „призрачни градове“, ако 
премиерът не направи нещо повече за насърчаване на служителите да се върнат в офисите.  
Министърът на бизнеса в сянка Луси Пауъл обаче критикува кампанията като заяви, че „никой не бива да бъде 
принуждаван да избира между неговото здраве и неговата работа“.  
От следващата седмица отварят училищата в Англия и Уелс, което също би трябвало да насърчи завръщането на 
родителите на работа. 
 
√ ЕС с ултиматум към Борис Джонсън. Има две седмици да спаси търговската сделка  
Борис Джонсън има по-малко от две седмици да спаси търговската сделка след Brexit, след пристигнало предупреждение 
от ЕС на „Даунинг стрийт“. Това съобщава The Times като се позова на свои източници от Европейския съюз. Авторитетното 
британско издание е научило, че Мишел Барние и Дейвид Фрост, главният преговарящ на Обединеното кралство, ще 
проведат спешни преговори през следващата седмица. 
Барние, главният преговарящ на ЕС, каза на правителството в Лондон миналата седмица, че преговорите няма да 
продължат напред, докато Фрост не обясни каква ще бъде бъдещата политика на Великобритания относно индустриалните 
субсидии. В гневен отговор преговарящият на Борис Джонсън отвърна, като каза на бившия френски еврокомисар, че 
Великобритания няма да изготви такава ключова икономическа политика по „график, диктуван“ от ЕС. 
Освен ако няма пробив по време на осмия кръг от преговори в Лондон, започващ на 7 септември, съществува все по-голям 
риск преговорите да се сринат до края на месеца, пише изданието.  
„Трудно е да се види как ще се измъкнем от тази дупка“, каза високопоставен източник от ЕС, близък до преговорите. 
„Песимизмът сега е доминиращ. Ако Фрост не деблокира това, трудно е да се разбере как може да бъде спасена сделката. 
Този път наистина сме на ръба“. 
Барние отказва да продължи напред, докато правителството не разкрие политиката си за бъдещето на британската 
държавна помощ и политиката на конкуренция. 
„Измина още един месец без значителен напредък. ЕС не залага на хазарт и няма стимул да го прави“, заяви Дейвид 
Макалистър, влиятелен германски евродепутат, близък до Ангела Меркел и председател на комисията по Брекзит на 
Европейския парламент. „Това не е технократска позиция, а израз на решимостта да се запазят стандартите и постиженията 
на ЕС в името и благополучието на гражданите на ЕС. Интересът на Обединеното кралство към субсидиране на сектори 
като стомана и автомобили, би имал преки последици за промишлеността и работните места в ЕС, ако тези стоки 
имат безмитен, безквотен достъп до единния пазар. Това е особено вярно в светлината на ситуацията с Covid-19“, 
коментира още Макалистър.  
Натали Лоазо, френски евродепутат и бивш европейски министър на страната, предупреди, че Европейският парламент 
„никога няма да одобри споразумение, което не защитава функционирането на единния пазар“. „Остава малко време и 
има реален риск инициативите в последната минута да не покрият изискванията“, заяви тя. 
„След преходния период Обединеното кралство ще има собствен режим на контрол на субсидиите и няма да бъде 
подчинено на режима на ЕС за държавна помощ. Правителството ще изложи своевременно допълнителни подробности 
за нашия вътрешен режим“, заяви говорител на правителството.  
Преговарящите в Брюксел са объркани от споровете, защото европейските правителства са обединени по отношение на 
бъдещите британски субсидии, докато риболовът, друг препъни камък, е голям проблем само за осем държави.  
За първи път след пандемията на коронавируса, както официалните лица от ЕС, така и от Великобритания обсъждат 
реалистичната перспектива за приключване на преговорите с неуспех. Ако преходният период за Брекзит завърши тази 
година с без сделка, вероятно ще има сериозен срив и отравяне на отношенията. Прекъсването ще включва закъснения 
или опашки на пристанища и летища, тарифи за стоки за първи път от почти 50 години и срив в сътрудничеството за 
сигурност. 
 
√ Евросъюзът с ултиматум към Турция да спре сондажите  
Европейският съюз издаде едномесечен ултиматум на Турция в усилията си да осигури „възможност за дипломация“ 
преди 27-те да наложат санкции срещу Анкара, които ще нанесат удар на задушаващата се турска икономика, пише 
електронното издание на гръцкия вестник Protothema. 
След два дни, в които външните министри на ЕС имаха възможността да обсъдят множеството предизвикателства, пред 
които е изправен ЕС в съседството му, от Ливан, Беларус, Мали и, разбира се, до Източното Средиземноморие, където 
Турция засяга интересите на две държави-членки на ЕС, а именно Гърция и Кипър, Съветът на ЕС реши за първи път да 
представи санкциите, пред които ще се изправи Анкара, ако не спре дейностите си в региона. 
Според върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и фактически 
заместник-председател на Европейската комисия Жозеп Борел ЕС е финализирал списъка със санкции. Те включват 
следните точки:  

• Ограничителни мерки в случай на продължаване на сондажите в Източното Средиземноморие. 

• Регистрация на кораби, участващи в „незаконни“ изследователски дейности. 

• Санкции в конкретни области (продажби, поръчки, износ на материали, свързани с енергийни изследвания, 
трансфер на технологии и продукти) 

• Финансови услуги (банков и индустриален сектор) - забрана за кредитиране на Турция от държавни банки от ЕС 

• Възможност за намаляване на европейските средства, отпуснати на Турция  

• В случай на неспазване от страна на Турция до септември, ще бъде разгледана забрана за пътуване 
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• По-нататъшно укрепване на регистрациите за действия на Турция в морските зони на Кипър и Гърция съгласно 
съществуващия режим на санкции срещу Турция. 

 
√ Русия призна изборите в Беларус за легитимни, а Лукашенко - за победител  
Русия признава президентските избори, произведени в Беларус, за легитимни, а Александър Лукашенко - за победител, 
заяви руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС. 
В интервю, излъчено днес по телевизия "Русия-1", Путин каза, че изборите в съседната страна са се състояли. "Ние 
признахме тяхната легитимност и, както знаете, аз поздравих Александър Григориевич Лукашенко с победата на тези 
избори", припомни той. 
Руският президент предположи, че позицията на Запада за изборите в Беларус е била подготвена предварително. Той се 
аргументира с отказа на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) да изпрати наблюдатели на 
изборите, въпреки поканата, изпратена от беларуските власти.  
"Путин засега не планира посещение в Беларус", заяви днес пред ТАСС неговият прессекретар Дмитрий Песков. 
Според официалните резултати президентът Александър Лукашенко е спечелил нов мандат на произведените на 9 август 
в Беларус избори с 80 процента от гласовете. Тези резултати обаче не бяха признати от опозицията, която започна протести. 
32 души бяха задържани вчера в Беларус за участие в незаконни протести, съобщи днес беларуското министерство на 
вътрешните работи, цитирано от ТАСС. Те ще бъдат изправени пред съд за административни нарушения. 
Междувременно, редица журналисти от чуждестранни медии са били лишени от акредитация в Беларус. Мярката е била 
предприета от министерството на външните работи въз основа на решение на Междуведомствената комисия за 
сигурността в информационната сфера, съобщи Беларуската асоциация на журналистите, цитирана от ТАСС. Анулирана е 
акредитацията на журналисти, представляващи в Беларус германската телевизия А Ер Де, медийната група Дойче веле, 
британското обществено радио и телевизия Би Би Си, Радио Свобода, водещите информационни агенции Асошиейтед 
прес, Ройтерс и Франс прес, както и други медии.  
 
√ Разнопосочна търговия на световните борси на фона на промяната в политиката на Фед за инфлацията  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа не намират единна посока в ранната търговия в петък, след като 
инвеститорите загърбиха технологичните акции и се насочиха към банковия сектор, който бе подкрепен от промяната в 
политиката на Федералния резерв на САЩ, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 0,47 пункта, или 0,13%, до 370,25 пункта.  Немският бечмарк DAX отчете 
спад от 16,56 пункта, или 0,13%, до 13 079,8 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 18,66 
пункта, или 0,31%, до 6 018,65 пункта. Френският CAC 40 се повиши с 4,43 пункта, или 0,09%, до 5 020,4 пункта. 
Технологичният индекс SX8P, който е напреднал с 11% от началото на годината, се понижи с 0,38%. Банковият индекс SX7P 
скочи с 2,21% Акциите на банките BNP Paribas, HSBC и Banco Santander поскъпнаха съответно с 3,74%, 1,59% и 3,18%. 
До тези резултати се стигна, след като председателят на Феф Джером Пауъл обяви промяна в политиката на централната 
банка, която ще се фокусира повече върху подкрепата на икономическия растеж на САЩ и по-малко върху контролирането 
на инфлацията. 
„Ако политиките на Фед успеят да подкрепят възстановяването на икономиката, лихвите може да паднат още по-ниско и 
акциите на банките да станат по-привлекателни от тези на традиционните фаворите на пазара, като например 
технологиите“, коментира анализатор от BCA Research. 
Същевременно с това германските потребителски нагласи за септември се влошават, което може да постави под съмнение, 
дали разходите на домакинствата в най-голямата икономика на Европа ще бъдат достатъчни за задвижване на 
икономическото възстановяване. Индексът на GfK, определящ потребителски нагласи за месец септември се понижи до 
минус 1,8 пункта от минус 0,2 пункта, докато очакванията бях за ръст до1,2 пункта 
Докато новите случаи на заразени с коронавирус продължават да нарастват в Европа, инвеститорите се опасяват, че 
очакваното възстановяване след икономическия срив, отчетен през второто тримесечие, може и да не се случи. 
„Смятаме, че сме се насочили към прекъснато V-образно възстановяване. Това означава, че ще има рязко възстановяване, 
което обаче няма да ни върне на нивата от 2019 г., които ще бъдат достигнати след най-малко една или две години“, 
коментира Франсис Елисон от Columbia Threadneedle Investments 
Смесени резултати на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха смесени резултати в четвъртък, след като Федералният 
резерв на САЩ представи нова рамка, с помощта на която да задържи лихвите по-ниски за по-дълъг период от време, 
предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones напредна с 160,35 пункта, или 0,57%, до 28 492,27 пункта, след като по-рано излезе на 
зелено за 2020 г. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 5,82 пункта, или 0,17%, до 3 484,55 пункта, 
като по-рано прескочи за кратко границата от 3500 пункта за първи път в историята. . Индексът регистрира спад от 39,72 
пункта, или 0,34%, до 11 625,34 пункта. 
Пазарите бяха подкрепени от изказването на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, който обяви, че 
централната банка е приела политика на „средна цел за инфлацията“, което ще рече, че Фед ще позволина инфлацията да 
надвишава „умерено" целевото ранвнище от 2% за „известно време“. 
„Това е невероятно“, коментира Джим Креймър от Си Ен Би Си. „Пауъл на практика каза, че ще позволи на инфлацията да 
върви по естествения си път и че централната банка няма да се меси, докато икономиката не започне да се представя по-
добре“, добави той. 
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Фед от години опитва да задържи инфлацията на равнище от 2%, което се смята за присъщо на добре работещите 
икономики. След световната финансова криза обаче инфлацията в САЩ изостава от целта на Фед. 
Пауъл също така намекна, че данните за безработицата ще останат по-ниски за по-дълго време, преди Фед да започне да 
обмисля повишаване на лихвите. 
На този фон банковият сектор записа силно представяне. Акциите на Citigroup, JP Morgan Chase, Bank of America и Wells 
Fargo поскъпнаха съответно с 1,17%, 3,29%, 1,29% и 2,29%. Доходността по 10-годишните американски държавни ценни 
книжа скочи до 0,74%, а тази по 30-годишните облигации напредна до 1,501%. 
Печлабите във финансовия сектор обаче бяха помрачени от загубите при технологичните гиганти. Книжата на Facebook и 
Netflix поевтиняха с 3,52% и 3,88%, а тези на Amazon, Alphabet и  Apple – с 1,22%, 0,95%, 1,20%.  Единствено Microsoft отчете 
печалба, като акциите на компанията поскъпнаха с 2,46%. 
На пазарите се отразиха и ревизираните данни за представянето на американската икономика през второто тримесечие. 
Спадът на брутният вътрешен продукт на САЩ в периода април-юни е бил 31,7% спрямо първоначално обявените данни 
за свиване с 32,5%. Макар резултатът да е малко по-добър, това остава най-големият тримесечен икономически срив в 
историята на страната. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион също записаха смесени резултати в 
днешната търговия на фона на промяната в стратегията на Фед и на оставката на японския премиер Шиндзо Абе, 
информира Маркетоуч. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 326,21 пункта, или 1,41%, до 22 882,65 пункта, след 
като Абе се оттегли от паста си заради влошено здраве. По-рано тази седмица той стана най-дълго управлявалия без 
прекъсване лидер на страната. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 53,69 пункта, или 1,6%, до 3 403,81 пункта, докато по-
малкият индекс Shenzhen Composite отчете ръст от 44,46 пункта, или 1,97%, до 2 305,62 пункта.  Хонконгският показател 
Hang Seng се повиши с 140,91 пункта, или 0,56%, до 25 422,06 пункта. 
В Южна Корея индексът Kospi отчете напредна с 9,35 пункта, или 0,4%, до 2 353,8 пункта. 
Австралийският бечмарк ASX 200 се понижи с 52,4 пункта, или 0,86%, до 6 073,8 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) не намериха единна посока в ранната търговия търговия. Бенчмаркът SOFIX 
отчете ръст от 0,16 пункта, или 0,04%, до 431,02 пункта. BGBX40 се се понижи с 0,42 пункта, или 0,44%, до 95,83 пункта. 
BGTR30 изтри 0,69 пункта от стойността си, или 0,14%, достигайки ниво от 478,31 пункта. BGREIT напредна с 0,47 пункта, 
или 0,35%, до 135,51 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Премиерът Борисов поздрави Зоран Заев за преизбирането му за министър-председател на Република Северна 
Македония  
Премиерът Бойко Борисов поздрави Зоран Заев за изборната му победа и за преизбирането му на поста министър-
председател на Република Северна Македония. 
„България неуморно се застъпва за правото на гражданите на Република Северна Македония да бъдат част от 
европейското семейство“, отбелязва министър-председателят Бойко Борисов в поздравителния адрес до своя колега. 
Борисов акцентира, че България остава последователна в подкрепата си за европейското бъдеще на своя най-близък 
съсед, водена от вярата, че процесът на присъединяване към ЕС ще бъде ключов двигател за реформи и стабилност. 
Българският премиер посочва, че когато на 1 август 2017 г. двамата със Заев лично подписват Договора за приятелство, 
добросъседство и сътрудничество, не само отварят нова глава в историята на двустранните отношения, но и показват пред 
света, че страните от региона са достатъчно зрели, способни и амбицирани да решават проблемите си сами. 
„С този акт нашите две държави поеха и ангажимент да работят за засилване на икономическото сътрудничество, връзките 
в образованието и културата, между бизнеса и хората от двете страни на границата“, пише министър-председателят 
Борисов на Зоран Заев. Борисов изразява увереност, че както преди три години, така и днес водещо за политиците е 
желанието да бъде осигурено по-добро бъдеще на гражданите като отношенията между Република България и Република 
Северна Македония се развиват на нивото, на което винаги трябва да бъдат - на най-близки съседи и приятели. 
В поздравлението си до Заев Борисов добавя, че двете страни трябва да останат отговорни и ангажирани с изпълнението 
на целите, поставени през 2017 г. с подписания договор. 
„В този дух искрено се надявам Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни 
въпроси скоро да възстанови своята дейност и от страна на членовете от Република Северна Македония бъде проявено 
конструктивно отношение и ясен ангажимент за постигане на съгласие по обсъжданите въпроси“, посочва още министър-
председателят Бойко Борисов. 
 
√ Очакват ли се нови уволнения в страната заради коронавируса?  
Кризата заради коронавируса може да доведе до нова вълна от уволнения. За това предупреждават от ООН. 
Статистиката на организацията показва, че са застрашени 120 млн. работници по света. 
Част от бизнеса у нас вече успява да се изправи на крака, но друга дори не може да започне дейност. 
Какво показват данните на Националния статистически институт? 
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През второто тримесечие на 2020 година телекомуникационните оператори у нас са се измъкнали от кризата с 2,9% ръст 
спрямо миналата година. Операторите на пощенски и куриерски услуги дори са спечелили от нея. Там ръстът е с 21%. 
За съжаление обаче само те и ИТ-бизнесът успяват да се справят без особени последици към този момент. 
На другия полюс е всичко, свързано с туризма и пътуванията, където спадът надхвърля 90%. 
Близо 4 месеца след края на извънредното положение част от бизнеса у нас още не може да възобнови дейността си. Такъв 
е случаят на една от туристическите агенции в София, която се занимава с екскурзии в чужбина. „Ние сме агенция, която 
се занимава с аутгоинг туризъм основно и се надяваме от септември постепенно пътуванията да тръгнат отново за 
различни дестинации. Най-вече за близките", сподели туроператорът Драгомир Янков. 
Туристите избягват дори съседните страни заради изискванията за PCR тест и карантина. Такъв е например случаят с една 
от най-предпочитаните дестинации през септември - Турция. От фирмата отчитат 90% спад на приходите спрямо миналата 
година. Вече са освободили персонал през пролетта и се надяват това да не се повтори. 
В същото време една от големите телекомуникационни компании у нас не само, че не уволнява работници, но и набира 
персонал. Причината - по-високо потребление по време на пандемията. Данните на Агенцията по заетостта показват, че в 
момента заплаха от уволнения заради кризата няма. Дори се увеличава броя на хората, които се назначават. 
„Бих казал, че в момента не се наблюдава интензивно освобождаване на работна сила. Наблюдаваме другия процес - 
интензивно наемане. И това са секторите, които бяха спрени - преработвателната промишленост е лидер в наемането на 
хора в момента", обясни Иво Иванов от Агенция по заетостта. 
Не ясно дали тази тенденция ще продължи до края на годината. Очакванията са ръста на безработицата до декември да е 
с над 2 процента по-висок в сравнение с 2019 година. Или около 280 хиляди души да са на борсата. 
 
√ Възможни са проблеми с продажбата на винетки  
Поради актуализация на ТОЛ-системата и електронните винетки е възможно днес между 16 и 18 часа да възникнат 
частични забавяния или прекъсвания. 
На практика това може да затрудни и продажбата на електронни винетки. 
Профилактиката няма да се отрази на отчитането на бордовите устройства и GPS-тракерите при тежкотоварните камиони. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Потушен ли е пожарът в района на сливенските села Селиминово и Голямо Чочовене. На живо - има ли опасност 
за хората от района?; 

- След мащабната операция в Дупница - къде се губят следите на изчезналия Янек Миланов; Гост - 
топкриминалистът Ботьо Ботев; 

- Kак се справя обществото ни с овладяването на пандемията и близо ли сме до ваксина срещу COVID-19. 
Отговорите от проф. Тодор Кантарджиев; 

- Преди първия учебен ден - как ще изглеждат класните стаи и как ще се обучават учениците във време на 
пандемия. Показваме на живо; 

- Преди старта на новия политически сезон. Ще стихнат ли протестите, ако бъде приета оставката на правосъдния 
министър Данаил Кирилов?; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Екшън на пътеката за Рилските езера. След полицейско преследване и контузен служител на реда - каква е 

версията на шофьорите на джипове? И още свидетелски разказ за случилото се - ексклузивно в студиото на „Тази 
сутрин"; 

- Как в Европейския парламент обсъдиха кризата и протестите в България и имаше ли критики към страната ни? 
Гостува Красимир Кънев; 

- Клинични проучвания за ваксина срещу COVID-19. Разказ на българка, участвала в експеримента; 
- Очаква ли ни нова вълна на заразата през есента? Имунологът академик Богдан Петрунов; 
- След бруталното нападение с оръжие на пътя - разказ на пострадалия шофьор от Добрич; 
- Каква е причината за напрежението между ръководството на „Левски" и привърженици на синия отбор? В 

студиото Степан Хиндлиян. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - С карти като в метрото ще влизат депутатите в новата зала; 
в. Труд - Бойко Борисов с Вучич и Орбан на форум в Словения; 
в. Труд - Рекорден ръст при заемите за жилища; 
в. Телеграф - Возят ученици без дрегер за алкохол; 
в. Монитор - Двоен скок на новите лични документи след пандемията; 
в. Монитор - Министърът на образованието Красимир Вълчев: 85% от родителите искат присъствено обучение; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Заплатите в частния бизнес в Елин Пелин и Ботевград доближиха фирми в София и Пловдив; 
в. 24 часа - Безработицата падна до нивото отпреди 60/40; 
в. 24 часа - Шофьори на джипове до Рилските езера на протест - не возели туристи, ходели за гъби; 
в. 24 часа - БТПП против абсолютната давност за длъжниците; 
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в. Труд - Интриги и капризи на изборите в БСП; 
в. Телеграф - Борисов канен на форум в Блед; 
в. Телеграф - Кола изгоря след меле на Тракия; 
в. Монитор - Колони от наши гастарбайтери на "Дунав мост"; 
в. Монитор - България ще получи 2,3 млн. ваксини срещу коронавирус; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Доц. Станислав Харизанов от БАН, ръководител на националния отбор по математика, пред Митьо Маринов в 
разговор от поредицата "Включване Z": Все повече млади с медали по математика ще остават тук заради рискове и 
несигурност в САЩ и Великобритания; 
в. Труд - Експертът по международна сигурност Симеон Николов пред "Труд": Османското наследство е водещ мотив във 
всичките действия на Турция; 
в. Телеграф - Шефът на ГДНП главен комисар Николай Хаджиев: Издирваме Янек с дронове и термокамери; 
в. Телеграф - Д-р Надежда Тодоровска, зам.-генерален директор на БЧК: Всеки шофьор на линейка - парамедик; 
в. Монитор - Лиляна Балийска, директор на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Смилян: Правим кътове по класове в двора, 
за да посрещнем първия учебен ден; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Ако протестът имаше търговски нюх, а Радев се бе престорил на умряла лисица...; 
в. Труд - България върви към политически хаос; 
в. Труд - Банките да очакват ръст на лошите кредити; 
в. Телеграф - Пази се, невольо, волята идва!; 
в. Монитор - Ехото мълчи. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 31 август 
София 

- От 18.30 ч. ще се проведе протест пред сградата на Европейската Комисия в България, свързан с 
продължаващите повече от петдесет дни граждански протести за оставката на правителството и на главния 
прокурор. 

***  
Благоевград 

- От 11.00 ч. в зала „22 септември“ ще се състои публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на 
бюджета, инвестиционната програма на Община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз и 
състоянието на общинския дълг за 2019 година. 

***  
Бургас 

- От 9.00 ч. в Културен център „Морско казино“ министърът на образованието Красимир Вълчев ще присъства на 
национално съвещание на учителите. 

***  
Стара Загора 

- От 10.00 до 12:.30 ч. в Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69 ще се проведе „Лято 
в библиотеката“. 

***  
Хасково 

- От 17.30 ч. в зала „Хасково“ на Общината ще се проведе обществено обсъждане на проектно предложение на 
Община Хасково по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г. 

***  
Шумен 

- От 11.30 ч. в Националния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция по повод предстоящата Европейска 
младежка олимпиада по информатика „eJOI“.  

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

