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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
В. Банкерь 
 
√ Бизнесът скочи срещу увеличението на заплатите в държавната администрация 
Асоциацията на индустриалния капитал и Българската стопанска камара са против предложеното от правителството 
увеличение на заплатите в държавната администрация. Българската търговско-промишлена палата също излезе с остра 
позиция по повод идеята на кабинета за 30% увеличение в 28 администрации.  
"Този дефицит ще се покрива с дългове, със заеми, които ще плащат отново тези, които пълнят Бюджета - заетите в 
икономиката, където заплатите не само, че не са увеличени, а са намалени. Тоест остава усещането за една 
несправедливост", заяви председателят на АИКБ Васил Велев, цитиран от БНР.  
Българската търговско-промишлена определи увеличението на заплатите на служителите в държавната администрация 
като "пир по време на чума". 
"За всички е ясно, че управляващата коалиция „прави необходимото“, за да спечели повече гласове на предстоящите 
избори, но натоварването на бюджета с допълнителни разходи , в това число и за неправомерното увеличение на 
заплатите на служителите в раздутата държавна администрация без наличие на електронно правителство, без съкращение 
на административния апарат и очевидно без оценка на въздействието и поставяне в опасност на целия бюджет на 
държавата в условия на преустановен ръст на българската икономика, на закриване на предприятия, фалиране на фирми 
и свиване на международните пазари поради кризата и протекционистични политики, може да се определи като пир по 
време на чума", заявява БТПП в своя позиция. 
Несъгласие с плановете на правителството има и от страна на синдикатите. От КТ "Подкрепа" възразиха с аргумента на 
властта, че се увеличават заплатите на служители, които са на първа линия в борбата с пандемията и в структури, където с 
години не е имало актуализация. 
"Има драстични случаи, например Агенцията за социално подпомагане, на която особено сега, в тази коронакриза, ѝ се 
възлагат всякакви задачи. Същото е и в Агенцията за безопасност на храните. Не по-различни са нещата и в Главна 
инспекция по труда и надявам се за добавяне на Агенцията по вписвания", обясни ръководителят на "Подкрепа" Димитър 
Манолов.  
Ако кабинетът одобри измененията на съответното постановление, 30-процентово увеличение може да влезе в сила от 1 
септември. В проекта е записано, че "в срок до 31 август 2020 г. ръководителят на административната структура може 
еднократно да определи нови размери на индивидуалните основни месечни заплати". 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Министърът на здравеопазването с три нови заповеди заради удължаването на извънредната обстановка 
Вчера, 31 август, министърът на здравеопазването издаде три заповеди във връзка с решение на Министерския съвет за 
удължаване на извънредната епидемична обстановка до края на месец септември. Основните промени в текстове са както 
следва: 
Отпада изискването за отрицателен PCR тест и карантина за пристигащите от Турция, Сърбия и Беларус 
Лицата, които пристигат в България от Турция, Сърбия и Беларус се допускат на територията на страната без да е 
необходимо да представят документ, показващ отрицателен резултат от изследване по метода на полимеразно верижна 
реакция за доказване на COVID-19. Директорът на съответната регионална здравна инспекция отменя със заповед 
издадените предписания за поставяне под карантина на лица, пристигнали в България от Турция, Сърбия и Беларус в 
периода от 20.08.2020 до 31.08.2020 г. 
Това нарежда министърът на здравеопазването със своя заповед, издадена днес. 
Пълен текст на Заповед № РД-01-488/31.08.2020 г. 
Присъствените учебни занятия в системата на училищното и предучилищното образование се възобновяват 
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Възобновяват се присъствените учебни занятия в системата на предучилищното и училищното образование се 
възобновяват. Учебният процес се организира и провежда в съответствие с изготвените от Министерството на 
образованието и науката и Министерството на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и 
училищно образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19. 
Присъствената дейност във висшите училища се осъществява според изискванията на съответното висше училище и при 
спазване на въведените в страната общи противоепидемични мерки. При възможност обучителният процес се провежда 
и от разстояние в електронна среда чрез използването на информационни и комуникационни технологии. 
Езикови и образователни центрове, както и занимални, организирани от юридически и физически лица, предоставят 
услугите си в електронна среда, а при невъзможност – при осигуряване на физическа дистанция между лицата от 1.5 метра 
и при спазване на въведените противоепидемични мерки. 
По отношение посещенията на външни лица/свижданията в лечебни заведения – считано от утре, 1 септември, същите се 
разрешават единствено за близките на пациенти в терминален стадий. 
Със същата заповед в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и за социални услуги от 
резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора. 
Пълен текст на Заповед № РД-01-489/31.08.2020 г. 
Препоръчва се осъществяването на работния процес да продължи в дистанционна форма 
Работният процес на колективните органи за управление и на служителите да се провежда при възможност в дистанционна 
форма (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на 
смени. Това се посочва в издадена днес заповед на министъра на здравеопазването. 
Съгласно заповедта работодателите могат да прилагат и други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от 
спецификата на съответната трудова дейност. Целта е да бъде осигурено по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. и 
ограничаване на несъществените контакти на работното място. 
Пълен текст на Заповед № РД-01-487/31.08.2020 г. 
 
√ 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. 
 
√ Румънското правителство оцеля след вот на недоверие  
Румънското правителство оцеля при опит за вот на недоверие. Вотът беше внесен от опозиционната партия на 
Социалдемократите, но в камарата на депутатите и в Сената, където трябваше да се проведат дебати, не се събраха 
достатъчно народни представители, за да има кворум. 
От опозицията обявиха, че няма да правят втори опит за внасяне на вота. 
Всички депутати от Социалдемократическата партия, които не са се явили на заседанието, ще бъдат изключени от партията. 
Премиерът Лудовик Орбан заяви, че страната има нужда от стабилност и оглавяваното от него правителство ще 
продължава да се бори с пандемията и икономическите последствия от нея. 
 
√ СЗО подкрепи отварянето на страните след карантината 
Световната здравна организация подкрепя отварянето на страните след карантината, но е важно да се вземат предпазни 
мерки за предотвратяване на бедствие, заяви генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинг. 
"СЗО напълно подкрепя усилията за отваряне на икономики и общности. Искаме да видим как децата се връщат в училище, 
а хората - на работните си места. За експертите на Организацията, обаче, е важно да видят как това става безопасно... 
Колкото повече държави контролират вируса, толкова повече страните могат да бъдат отворени отново. Но ако една страна 
реши да разхлаби мерките и да бъде отворена отново, без да може да контролира броя на новите случаи и състоянието 
на вече заразените - това би било рецепта за бедствие", каза той. 
Държавите трябва да предприемат поне четири основни стъпки, преди да се върнат към нормалното, посъветва директора 
на СЗО: Първо, да се ограничи предаването на вируса на големи групи хора - такива инфекции се регистрират при масови 
събития, включително в нощни клубове, на стадиони, на големи религиозни събирания. Второ, важно е да се защитят 
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групите, които са най-уязвими от вируса, за да се намали смъртността- това са предимно възрастните хора и тези с 
хронични заболявания. 
Трето, всеки трябва да даде своя принос за безопасността на обществото и неразпространението на инфекцията, като носи 
маска, спазва дистанция, прилага редовна дезинфекция и измива ръцете си редовно. 
И четвърто - съветва шефът на Световната здравна организация - властите във всяка отделна страна трябва да имат по-
добри стратегии за идентифициране, изолиране, тестване и лечение на заболели от COVID-19, както и за стриктно 
проследяване на контактите на заболелите. 
 
В. Банкерь 
 
√ 507 млн. лв. са инвестициите в ДМА през миналата година 
Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор. Следващ по обем на направените инвестиции за 
ДМА е секторът на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство 
и ресторантьорство). През миналата година в структурата на разходите за придобиване на ДМА по икономически дейности 
се наблюдава спад на направените инвестиции в промишления сектор и сектора на услугите, като относителният им дял 
намалява съответно с 2.2 и 1.8 процентни пункта в сравнение с 2018-а. 
При строителството обаче има ръст в инвестициите от 0.1 процентни пункта.  
През 2019 г. в структурата на разходите за придобиване на ДМА по видове се наблюдава нарастване на направените 
инвестиции в сгради, строителни съоръжения и конструкции, като относителният им дял се увеличава с 4.8 пункта в 
сравнение с предходната година.  
При инвестициите в земя, в машини, производствено оборудване и апаратура и в транспортни средства обаче 
инвестициите намаляват.  
Разходите за придобиване на ДМА през отчетния период включват фактически извършените разходи за закупуване на 
земя и за изграждане на сгради, строителни съоръжения и конструкции чрез възлагане и по стопански начин, за доставка 
и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки 
проучвания, за проучвателни и проектантски работи, обслужващи строителството, и други разходи, свързани с 
придобиването на дълготрайни материални активи. В обема на разходите за придобиване на ДМА не се включват 
текущите разходи по поддържане на наличните дълготрайните материални активи. 
 
√ От 1 септември влизат в сила нови правила за по-чисти автомобили 
Регламентът на Европейския съюз за одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства ще започне да се 
прилага от 1 септември. Този, приет през май 2018 г. нов регламент, обновява и укрепва значително предишната система 
за одобряване на типа и надзор на пазара. 
Освен това той подобрява качеството и независимостта на одобряването на типа и изпитването на превозните средства, 
увеличава проверките на автомобилите, които вече са на пазара на ЕС, и укрепва цялостната система чрез засилен 
европейски надзор. 
„Европейците с основание очакват да разполагат с най-чистите и безопасни автомобили. Това предполага най-строг 
контрол на автомобилите, които се предлагат на пазара и се движат по нашите пътища. Необходимо е също така ефективно 
правоприлагане и надзор на европейско равнище. Затова отсега нататък Комисията ще може да извършва проверки на 
автомобилите, да задейства изтегляния от пазара в целия ЕС и да налага глоби в размер до 30 000 EUR на автомобил, когато 
се нарушава законът. Тези реформи допълват нашата работа за по-чиста и по-безопасна мобилност, която в контекста на 
предизвикателствата, свързани с кризата, изисква още по-ориентирани към бъдещето инвестиции в инфраструктура и 
иновации. Нашите усилия за възстановяване на доверието на потребителите, укрепване на единния пазар и подпомагане 
на дългосрочната жизнеспособност и глобалната конкурентоспособност на европейската автомобилна промишленост 
вървят ръка за ръка“, заяви Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар.  
Основните елементи на новите правила на ЕС са: 
Независимост и качество на изпитването преди пускането на автомобил на пазара: техническите служби, извършващи 
изпитвания и инспекции на нови модели автомобили, ще бъдат подлагани на независим одит въз основа на строги 
критерии, за да получат и запазят предоставяния им от държавите членки статут. Националните органи по одобряването 
на типа вече подлежат на партньорски оценки, за да се гарантира, че съответните правила се прилагат стриктно в целия 
ЕС. 
Проверки на вече пуснати на пазара автомобили: с новата рамка също така се подобряват проверките на превозните 
средства, които вече се предлагат на пазара и продават в местните представителства. Отсега нататък от държавите членки 
се изисква редовно да проверяват минимален брой автомобили и те вече са в състояние да предприемат предпазни мерки 
срещу превозни средства на своята територия, които не отговарят на изискванията, без да е необходимо да чакат органа, 
издал одобрението на типа, да предприеме действия. 
Надзор на европейско равнище: в допълнение Комисията вече може да извършва проверки за съответствие на превозните 
средства в лаборатории или на пътя. В случаите, когато производителите нарушават законодателството в областта на 
одобряването на типа (например като използват измервателно-коригиращи устройства или представят фалшиви 
декларации), Комисията може да разпореди изтегляне от пазара в целия ЕС и да наложи санкции на тези производители 
на стойност до 30 000 EUR на автомобил. До момента само националните органи, издали одобрение за конкретния тип 
автомобили, можеха да налагат такива мерки. 
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Investor.bg 
 
√ Борисов: Светът показа, че не е готов за пандемия 
COVID-продължава да бъде фактор за нестабилност и несигурност, каза премиерът по време на Стратегическия 
форум в Блед 
Показахме, че в условията на пандемия светът не е готов. Март месец се надпреварвахме коя държава първа ще затвори 
границите. България беше солидарна, произвеждахме медицински облекла, шлемове, маски и на всички, които са 
поискали в Европа, сме изпратили. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов в изказването си пред участниците 
в Стратегическия форум в град Блед, цитиран от правителствената информационна служба. Премиерът участва в дискусия 
с лидерите от Централна и Югоизточна Европа за бъдещото на Общността след Brexit и пандемията, причинена от COVID-
19. 
Министър-председателят изрази притеснения, че и към този момент държавите членки не разполагат с единен 
медицински протокол за действия при COVID-19 в контекста на очакваната втора вълна. „Още нямаме ваксина“, добави 
българският премиер.  
Според Борисов предизвикателствата, пред които сме изправени, изискват да сме по-обединени от всякога. Той припомни 
пред лидерите, че пандемията постави на изпитание здравните и икономическите системи и продължава да бъде фактор 
за нестабилност и несигурност. „Всички искаме да бъдем по-добре подготвени и да реагираме по-ефективно на кризите. 
В рамките на ЕС е необходима солидарност и единомислие между държавите членки, за да бъдем силни в справянето с 
кризата“, подчерта премиерът. 
Бойко Борисов приветства инициативата на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен за глобален отговор на пандемията, 
която от първата кампания за събиране на средства през май 2020 г. до началото на август е събрала близо 16 милиарда 
евро. „Това е силен и ясен сигнал за глобална солидарност“, изтъкна българският министър-председател. Борисов даде и 
положителна оценка на адаптирането на триото, председателстващо Съвета на ЕС – Германия, Португалия и Словения, към 
предизвикателствата на пандемията и насочването на усилията за осигуряване на бързо икономическо и социално 
възстановяване, което да доведе до засилване устойчивостта на Европа. 
В изказването си премиерът Борисов фокусира вниманието на лидерите и върху значимостта от бъдещото развитие на 
държавите от Западните Балкани и посочи, че Европа трябва да остане последователна в изпълнението на ангажиментите 
си към приобщаването им. „Следва да продължим да подкрепяме процеса на реформи в тези държави. За нас е важно 
поддържането на добросъседските отношения и изграждането на общи регионални проекти, които ще допринесат за 
социалното и икономическо развитие“, подчерта министър-председателят. 
В речта си Борисов акцентира и върху Brexit, като подчерта, че основен приоритет е постигането на възможно най-близко 
сътрудничество с Обединеното кралство, което да гарантира максимална приемственост. „Какъвто и да е резултатът от 
преговорите, ЕС и държавите членки трябва да бъдат подготвени. От особена важност за България е гарантиране на 
правата на гражданите след Brexit, заедно със сътрудничеството в редица области“, категоричен беше българският 
премиер. 
Пред лидерите от Югоизточна Европа министър-председателят Бойко Борисов подчерта, че в този изключително важен 
момент от развитието на Европа е нужно държавите да останат обединени и да покажат, че могат да се справят ефективно 
с настоящите предизвикателства. 
 
√ Подаването на годишните финансови отчети ще става по облекчена процедура 
Остава месец до изтичането на крайния срок за подаване на документите за 2019 г. 
Облекчени са изисквания при подаване на годишни финансови отчети (ГФО) и годишни доклади за дейността за малки, 
средни и микро предприятия. Това съобщиха от Агенцията по вписванията. Според последните промени отпада 
необходимостта да се представят документи, доказващи приемането на годишния финансов отчет и годишния доклад за 
дейността (покани за свикване на общи събрания, протоколи от проведени общи събрания, доказателства за получаване 
на поканите и пр.). Обстоятелството, че ГФО са приети от съответния компетентен орган,  се доказва с представяне на 
декларация по образец (декларация по чл.62а, ал.2, т.2 от Наредба N1 от 14 февруари 2007) от законния представител на 
търговеца или юридическото лице с нестопанска цел.  
Промените са в сила от 14 март 2020 г., с приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 1 за водене, 
съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 
Те обаче няма да се прилагат за големи предприятия и фирми от обществен интерес, припомнят от Агенцията по 
вписванията. Според статистиката за 2018 г., тези компании са около 3-4% от всички  предприятия. 
По данни на ведомството подадените ГФО от началото на годината до момента са 143 808. От тях 76%  са подадени по 
електронен път, а 24% - на гише. Според броя на подадените заявления Г2 (ГФО) за 2019 г. (330 343), до края на септември 
2020 г. (крайният срок за подаване на ГФО), се очаква да бъдат подадени над 186 000 заявления. 
 
√ Над 194,5 млрд. лева е произведената продукция от фирмите през 2019 г. 
За печалбата от 19,259 млрд. лева в 418 616 фирми са работили над 2,2 милиона лица, показват предварителните 
данни на НСИ 
Фирмите са произвели продукция на стойност 194,504 млрд. лева по текущи цени, показват предварителните данни на 
Националния статистически институт за миналата година. В 418 616 фирми, които са предали годишен отчет за дейността 
си за миналата година, са били заети 2 211 342. 
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Относителен дял на предприятията по икономически сектори и години 

 
 

През 2019 г. печалбата на бизнеса е 19,259 млрд. лева. 
 

Произведена продукция на един зает по икономически сектори и години 
 

 
 
Селско, горско и рибно стопанство 
От отчета на 19 184 предприятия от сектор „Селско, горско и рибно стопанство“, чийто дял е 4,6% от всички фирми, 
предоставили информация на НСИ, е произведена продукция за 7,349 млрд. лв. по текущи цени от 86 087 заети лица. 
Общият положителен финансов резултат е 975 млн. лв., като 76,1% от предприятията са приключили годината с печалба, 
16,9% - със загуба, и 7% - с нулев финансов резултат. 
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Промишленост 
За дейността си през 2019 г. годишен отчет в НСИ са представили 34 551 промишлени предприятия, или 8,2% от общия 
брой на отчетените фирими, като с най-голям дял е сектор „Преработваща промишленост“ – 91,3%. 
Произведената продукция в промишлените сектори през миналата година по текущи цени е на стойност 80,496 млрд. лв., 
която формира 41,4% от общия обем на продукцията на фирмите. В промишлеността през 2019 г. заетите са 612 127, или 
27,7% от общия брой на заетите лица в този бизнес. 
От предоставените на НСИ данни се разбира, че промишлените фирми са приключили 2019 г. с положителен финансов 
резултат от 4,973 млрд. лв., като с най-голям принос е сектор „Преработваща промишленост“, който формира 76,2% от 
печалбата. 
 

Относителен дял на предприятията според финансовия резултат по икономически сектори за 2019 година 

 
Строителство 
Годишен отчет за дейността си през 2019 г. в статистиката са представили 21 515 строителни предприятия, или 5,1% от 
общия брой на отчетените фирми в НСИ. Най-голям е делът на предприятията от строителния сектор, извършващи 
специализирани строителни дейности – 51,9%. 
През миналата година в строителния сектор е произведена продукция на стойност 17,232 млрд. лв. по текущи цени, или 
8,8% от общия обем на продукцията на фирмите. Заетите през 2019 г. в строителството са 149 544, които формират 6,8% от 
общия брой на заетите лица във фирмите. 
От НСИ съобщават, че строителният сектор завършва 2019 г. с печалба от 1,299 млрд. лева по текущи цени. 
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 
В НСИ годишен отчет за дейността си са представили 143 024 търговски предприятия, или 34,2% от общия брой на 
отчетените фирми. Най-голям е делът на предприятията в търговията на дребно – 69,3% от всички търговски предприятия. 
В търговския сектор през миналата година е произведена продукция на стойност 27,939 млрд. лева по текущи цени, което 
представлява 14,4% от общия обем на продукцията на фирмите. Заетите в тях са 497 905, или 22,5% от общия брой заети в 
този бизнес. 
През 2019 г. търговските предприятия реализират печалба от 4,726 млрд. лв. по текущи цени, като търговията на едро 
формира 67,4% от този резултат. 
Услуги 
Годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили 200 342 предприятия от сектора на услугите, или 47,9% от общия 
брой на отчетените фирми в НСИ. 
По текущи цени в сектора на услугите през 2019 г. е произведена продукция на стойност 61,488 млрд. лева, която формира 
31,6% от общия обем на продукцията на фирмите. За това са се трудили 865 679 лица, или 39,1% от общия брой на заетите 
във фирмите. 
Секторът на услугите приключва миналата година със 7,286 млрд. лева печалба, като 33,6% от нея са реализирани в 
„Професионални дейности и научни изследвания“. 
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√ ЕС ще осигури 400 млн. евро за закупуване на ваксини срещу коронавируса 
Инициативата, наречена COVAX, има за цел да закупи за всички страни в света 2 милиарда дози потенциални ваксини 
срещу COVID-19 до края на 2021 година 
Европейската комисия заяви, че ще осигури 400 милиона евро (476 милиона долара) за инициатива, водена от Световната 
здравна организация, за закупуване на ваксини срещу COVID-19, но не изясни дали държавите от ЕС ще получат дозите 
чрез схемата на СЗО. 
Инициативата, наречена COVAX, има за цел да закупи за всички страни в света 2 милиарда дози потенциални ваксини 
срещу COVID-19 от няколко производителя до края на 2021 година, информира Ройтерс. 
Финансовата подкрепа от ЕС ще се предоставя чрез гаранции, заявиха от Европейската комисия. Говорителят на 
изпълнителната власт на ЕС не поясни как ще се предлагат тези гаранции и защо са предпочетени те пред директното 
финансиране в брой. 
"Днес Комисията обявява участие с 400 милиона евро в COVAX за съвместна работа при закупуване на бъдещи ваксини в 
полза на страните с ниски и средни доходи", заяви в понеделник председателят на Европейската комисия Урсула фон дер 
Лайен. 
Комисията преговаря за предварителни покупки на ваксини срещу COVID-19 с няколко производитела на лекарства от 
името на 27-те държави от ЕС и заяви през последните седмици, че правителствата на ЕС не могат да купуват ваксини чрез 
паралелни схеми за обществени поръчки. 
„Подробните условия за участието и приноса на ЕС ще бъдат разработени в следващите дни и седмици“, заявиха от 
Комисията. 
В декларация Комисията добави, че е готова, заедно с държавите от ЕС, „да задейства опит и ресурси в рамките на COVAX, 
за да ускори и разшири развитието и производството на глобални доставки на ваксини за граждани по целия свят, в 
бедните и богати страни". 
Критиците заявиха, че купувайки ваксини изключително чрез схема на ЕС, Комисията ефективно подкопава инициативата, 
ръководена от СЗО. 
Комисията заяви, че е поела ангажимент да дари на развиващите се страни някои от ваксините, които купува чрез схемата 
си за обществени поръчки. 
 
Дневник 
 
√ БНБ иска регулация и на обменния курс при банкоматите  
Регулацията за обмяната на валута чрез банкомати да се приравни с тази за обменните бюра, предлага Българската 
народна банка (БНБ), съобщи "Сега". По този начин ще се ограничи прилагането на неизгодните обменни курсове при 
теглене на суми от сметка с чужда валута. Коментарът от БНБ е по повод сигнали в социалните мрежи, че в курортите има 
банкомати, които удържат до 15% от сумата при теглене на пари. 
Най-често става въпрос за устройства на веригата Euronet (собственост на американска компания), при които тегленето на 
пари от сметка в чужда валута се оскъпява с 10-15%, а често потребителите не забелязват неизгодните условия, съобщи 
преди дни "Медиапул". Дори когато клиентът успее да откаже неизгодния курс - т.нар. Dynamic Currency Conversion, 
другият курс се компенсира с по-висока такса за теглене. 
Дейността на тези банкомати е законна, но нито една държавна институция не контролира как се изпълнява услугата по 
теглене на пари в брой, се разбра от отговор по казуса на различните институции. 
 
√ По-добре децата да са в клас: как Европа се връща на училище в условия на COVID-19  
Новата учебна година ще бъде сложна за Европа заради пандемията от коронавируса - досегашните данни показват, че 
класните стаи не са значим източник на зараза, но младите хора заразяват други на социални събирания. Това коментира 
регионалният директор за Европа на Световната здравна организация (СЗО) Ханс Клюге миналата седмица. 
"Младите хора няма непременно да умрат, но това е торнадо с дълга опашка. Тази болест поразява множество органи - 
вирусът напада белите дробове, но и сърцето, и други, каза той. Младите хора, особено с идването на зимата, ще 
поддържат по-близки контакти с по-възрастното население." 
Европейските държави - членки на СЗО (53 на брой), ще обсъждат казуса с учениците по време на COVID-19 тази седмица, 
а след това още веднъж в средата на септември. Причината Ханс Клюге обобщава така: "Не можем да отворим обществата 
без първо да отворим училищата." 
По-добре децата да са в клас 
Европейските ръководители от всички цветове на политическия спектър изпращат необичайно единно послание: "Дори 
при пандемия е по-добре децата да бъдат в клас", отбелязва агенция "Асошиейтед прес". Премиерът на Франция Жан 
Кастекс обеща "да направи всичко", за да върне хората в училище и на работа. Британският министър-председател Борис 
Джонсън определи отварянето на училищата като "морален дълг", а правителството му дори заплаши с глоби родителите, 
които оставят децата си у дома. Италианският министър на здравеопазването Роберто Сперанца внезапно затвори 
дискотеките този месец с единствената цел "до отворим училищата през септември при пълна безопасност". 
Повечето от 11-те милиона ученици в Обединеното кралство не са виждали класна стая от март и повторното отваряне на 
училищата е на водещо място в политическия дневен ред. Във Великобритания има 41 515 свързани с вируса смъртни 
случаи - най-големият потвърден брой в Европа - и правителството на Джонсън бе силно критикувано за реакцията си на 
пандемията. (Какво става в Шотландия, която отвори училищата по-рано от останалата част от Обединеното 
кралство, четете тук.) 

https://www.segabg.com/hot/category-economy/bnb-predlaga-bankomatite-da-obmenyat-valuta-5-otklonenie-kursa
https://www.dnevnik.bg/sviat/2020/08/11/4101439_shotlandchetata_se_vrushtat_na_uchilishte_bez_maski_i/
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Някои европейски училища планират или обмислят хибридна учебна година, с частично присъствени и онлайн часове. 
Повечето обаче са си поставили за цел цялото обучение да бъде с присъствие в клас. 
В клас, но как 
Това е основният въпрос, на който всяка държава дава различен отговор. Сред въведените мерки са: 

- места за измиване на ръцете 
- еднопосочни коридори,  
- различно начало на часовете,  
- плаваща обедна почивка 

В някои райони се раздават безплатни лаптопи в случай на нови затваряния. Много страни изискват маски в училище, но 
правилата за това къде да се носят и от каква възраст варират. 
Отделните държави 
На фона на неочакваната нова вълна заразявания в тежко засегнатата Испания властите там се мъчат да променят 
плановете си за повторно отваряне на училищата на 4 септември. Това включва наемането на 10 хиляди допълнителни 
учители, изграждането на импровизирани класни стаи в училищните дворове с цел печелене на пространство и 
оформянето на групи от ученици, които могат да се смесват помежду си, но не и с ученици отвън. 
Испанчетата на шест години ще трябва да носят маски в клас, съобщи кабинетът. Те ще трябва да спазват дистанция от 1.5 
м едно от друго, а началните класове ще бъдат разделени на по-малки групи за учене и почивка. Затварянето на училищата 
ще е последната възможна мярка, уточни здравният министър Салвадор Ия и уточни, че случаите ще се разглеждат един 
по един. Учителските синдикати обаче критикуват недостига на финансиране и призовават за стачки от следващата 
седмица. 
"Завръщането на училище е от основно значение, особено за децата от уязвими семейства. Ако не го направим, това ще 
означава да ги изоставим на улицата: престъпният свят и мафията само това чакат". 
Италия, първата гореща точка на вируса в Европа, е наела временно допълнителни 40 хиляди учители и е поръчала още 
ученически чинове, но част от тях няма да бъдат готови до октомври. А и много родители и учители не са наясно за това 
как ще вървят нещата, когато на 14 септември бъдат отворени повечето училища. Те се чудят как претъпканите и затънали 
в проблеми училища ще са в състояние да осигурят един метър дистанция между учениците и по-малобройни паралелки.  
Германия може да служи като предупреждение, или като пример (повече четете тук.). В най-малко 41 от 825-те училища в 
Берлин бяха открити случаи на коронавирус, след като занятията бяха подновени този месец. И хиляди ученици в страната 
бяха поставени под карантина. 
Германия обаче е решила твърдо да не затваря отново училищата, а вместо това отделни ученици или паралелки биват 
поставяни под карантина. 
Вчера френските лекари критикуваха планираното отваряне на училищата тази седмица. "Правилата, планирани за 
началото на учебната година от 1 септември, не защитават нито персонала, нито учениците и техните семейства", заявяват 
лекарите в открито писмо, публикувано в неделния брой на ежедневника "Паризиен" и цитирано от ДПА. Медиците 
призовават за задължително носене на маска от всеки на възраст над шест години, като допълват, че установените мерки 
не са достатъчни да спрат настоящото нарастване на случаите. 
Гърция трябва да обяви мерките си днес, като по информация на вестник "Катимерини" училищата вероятно ще отворят 
на 14 септември. Засега се знае, че без маска децата няма да бъдат допускани в училище. "Ако дете откаже да носи маска 
или родителите го тласкат към това, ще бъдат взети всички педагогически мерки", каза образователният министър Ники 
Керамеус. Властите са отделили 6.2 млн. евро за покупката на маски за учители и ученици, като идеята е те да са безплатни 
и налични от първия учебен ден. Националната организация за обществено здраве работи по общо 15 мерки, които трябва 
да бъдат обявени в идните дни. 
И според Брюксел отварянето не носи риск 
Отварянето на училищата не се очаква да доведе до голям скок в случаите на коронавирус, заяви в интервю европейският 
комисар по здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакидис. "Проучванията в няколко страни от ЕС 
показаха, че предаването (на вируса) от дете на дете в училищата е рядкост и отварянето на училищата не води до 
значително увеличение на инфекциите", каза тя пред италианския вестник "Стампа", цитирана от ДПА и БТА. "Според 
данните, с които разполагаме, ако се прилагат добри санитарни мерки, като това между учениците да има разстояние или 
те да са разделени на групи, малко вероятно е училищата да се окажат по-голям източник на инфекции отколкото други 
места. Именно на това се надяваме и ние", добави Кириакидис. 
 
News.bg 
 
√ КЕВР се подготвя за либерализацията на пазара на ток 
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди образец на типов договор за продажба на електическа енергия на 
небитови потребители. 
От КЕВР напомнят, че от 1 октомври 2020 г. всички небитови потребители, които в момента се снабдяват с електроенергия 
от регулирания пазар, трябва да излязат на свободния пазар, като изберат доставчик на електрическа енергия. В случай че 
до 30 септември небитов клиент не е сключил договор с търговец на електрическа енергия, след тази дата той ще може да 
си доставя електрическа енергия от досегашния доставчик, по свободно договорени цени, като за целта двете страни 
трябва да сключат типов договор със срок от 1 октомври 2020 г. до 30 юни 2021 г. 
С утвърдения образец на типов договор се уреждат правата и задълженията на страните, условията за доставка на 
електрическа енергия и за прекратяване на договора. Той е систематизиран в десет раздела, които съдържат: предмета на 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2020/08/11/4100999_maski_kohorti_distanciia_kak_germanchetata_se_vurnaha/
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договора, срока и условията за влизането му в сила, правата и задълженията на страните, цени, фактуриране и плащания, 
условията и реда за временно преустановяване и възстановяване продажбата на електрическа енергия, условията и реда 
за изменение и прекратяване на договора, отговорности и санкции, както и решаване на спорове и непреодолима сила. 
При изготвянето на типовия договор КЕВР е изискала примерни варианти на образец на договор от страна на "ЧЕЗ Електро 
България" АД, "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД, "Енерго-Про Продажби" АД и "ЕСП Златни пясъци" ООД. 
Регулаторът е провел и обществено обсъждане. 
Прието беше предложението след сключването на договорите при поискване доставчикът на електроенергия да бъде 
задължен да ги изпрати на клиента по електронен път или да осигури възможност за получаването им на място в център 
за обслужване на клиенти. Клиентът също има право да избере вида на фактурата - хартиена или електронна, както и да 
поиска извършване на проверка при съмнения за неточна сметка за доставената електрическа енергия. 
Най-късно до 3 работни дни преди края на месеца, предхождащ месеца, от който съответните цени влизат в сила, 
доставчикът трябва да обяви цените за всички тарифи по отделните тарифни планове. Прието беше и предложението при 
просрочено задължение доставчикът да отправя до клиента, писмено или по избран от клиента начин (SMS, E-mail и др.), 
предизвестие за временно преустановяване на снабдяването, като му дава срок от 5 работни дни за заплащане на 
задължението. 
 
В. Сега 
 
√ Част от депутатите се връщат ден по-рано на работа 
Комисията по енергетика разглежда ветото на президента върху промените в Закона за подземните богатства 
Президентското вето върху текстове от Закона за подземните богатства ще разглеждат депутатите от Комисията по 
енергетика днес. В правната комисия пък влизат за обсъждане промените в Изборния кодекс, предложени от ГЕРБ. 
Така част от депутатите се връщат на работа ден по-рано след едномесечната си лятна ваканция. За 2 септември е обявено 
първото им пленарно заседание. Те вече ще заседават в нова зала в сградата на бившия Партиен дом. 
Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание промените в Закона за подземните богатства 
на 30 юли, свързани с удължения срок на концесиите за добив на подземни богатства и по-големите права на 
концесионерите. Според президента промените могат да доведат до неблагоприятни за държавата обстоятелства. 
„Разширените права на концесионера за дейности извън очертанията на находището и за намеса в околната среда и 
ландшафта създават риск за живота и здравето на хората. Освен това не са представени мотиви за причините, които налагат 
приемането на тези изменения. Допускането на възможността срокът на концесията да бъде удължаван по искане на 
концесионера не е обществено оправдано и не предотвратява злоупотреба с монополно положение. Законът трябва да 
гарантира еднакви условия за всички, без да създава неоправдани предимства. А основната грижа трябва да бъде насочена 
към отговорното използване на държавното имущество, с мисъл за идните поколения”, коментира Радев в деня, в който 
наложи вето.  
 
√ Започва преброяване на земеделските стопанства в страната 
От агроминистерството призовават стопаните да дават коректна информация 
От днес започва преброяването на земеделските стопанства в страната. То се прави веднъж на 10 години. В него ще се 
включат 1500 преброители, които ще събират информация по предварително изготвен въпросник. Бюджетът за 
преброяването на земеделските стопанства е близо 9 млн. лева. 
Броенето ще се извърши на два етапа. До 18 септември фермерите ще могат да се преброят онлайн, чрез предоставяне на 
данни от земеделските стопани с помощта на уеб-базирано приложение и попълване на електронен въпросник. След тази 
дата тръгват анкетьорите, като този процес ще продължи до 18 декември. 
Те ще събират информация за ползваната земя и земеделска техника, отглежданите селскостопански животни, сградите 
за животни, работната сила и други дейности в стопанството. 
От земеделското министерство напомнят на стопаните, че събраните данни се ползват за статистически, а не за данъчни 
цели.  
Затова от ведомството апелират да се подава коректна информация, за да не се изкривява общата картина на земеделието 
ни. Нещо, което вероятно се е случило при предишното преброяване. "Не може България да е на последно място по добив 
на мляко някъде от около 3000 литра при кравите. Във всички държави е над 4000 литра. Това означава, че ние някъде 
крием, нещо е изкривено", коментира пред БНР Николай Маринов от земеделското министерство. 
Една от целите на преброяването е и да спомогне да се определят насоките за развитие на българското земеделие. 
Информацията ще даде възможност за адекватно планиране на националните политики и политиките на ЕС. От 
земеделските стопани няма да се изискват документи за доказване на предоставените сведения. Ще бъдат ползвани и 
данни, налични в административните регистри. На интернет сайта на МЗХГ е публикувана подбробна информация за 
провеждане на преброяването на земеделските стопанства през 2020 г. на адрес agri-census2020@mzh. government.bg. 
 
Economic.bg 
 
√ Дончев: Със сигурност трябваше да има по-добър текст за Конституция 
Cъc cигypнocт тpябвaшe дa имa пo-дoбpe пoдгoтвeн тeĸcт зa пpoeĸт нa Koнcтитyция, пpeдвид фaĸтa, чe тeмaтa нe e cъвceм 
нoвa. A щo ce oтнacя дo ocтaвaнeтo нa ĸaбинeтa, oт пapтийнa глeднa тoчĸa тoвa нocи caмo щeти. Toвa ĸaзa вицeпpeмиpът 
Toмиcлaв Дoнчeв в интepвю зa БHP. 
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Cпopeд Дoнчeв лaнcиpaният пpeди двe ceдмици тeĸcт зa нoвa Koнcтитyция e бил ĸaтo пocoĸa и пoлитичecĸa paмĸa тъĸмo 
тoвa, ĸoeтo пoвeчeтo xopa ca oчaĸвaли, нo ĸaтo дeтaйли „имaшe peдицa пpoпycĸи“.  
„Πиcaнeтo нa Koнcтитyция нe e индивидyaлнa aвтopcĸa paбoтa ĸaтo пиcaнeтo нa cтиx“, пoдчepтa тoй, нo нe пoжeлa дa 
пocoчи ĸoи дpyги xopa и eĸcпepти, ocвeн пpaвocъдния миниcтъp в ocтaвĸa Дaнaил Kиpилoв и миниcтъpът нa външнитe 
paбoти Eĸaтepинa Зaxapиeвa, ca yчacтвaли в ĸoлeĸтивния тpyд нa ГEPБ. 
„Aĸo пpoцeдypaтa бъдe зaвъpшeнa дoĸpaй, cъщинcĸитe тeĸcтoвe щe бъдaт пpaвeни oт Beлиĸoтo нapoднo cъбpaниe“, 
oтбeлязa тoй и дoпълни, чe e „въпpoc нa дни“ дa бъдe гoтoв финaлният пpoeĸт.  
A гoлямaтa тeмa, oтвъд ĸoнюнĸтypнитe пoлитичecĸи cтpacти, e yceщaнeтo зa липca нa cпpaвeдливocт и нaтpyпaнoтo 
нeдoвepиe ĸъм инcтитyциитe. Toвa изиcĸвa peaĸция, нo cпopeд Дoнчeв „caмo cмянa нa ĸapayлa нe би oтгoвopилa в пълнa 
cтeпeн нa иcĸaниятa нa xopaтa“. Bмecтo тoвa „тpябвa дa ce cтapтиpa дeбaтът пo ĸaĸъв нaчин дa ce peopгaнизиpa 
инcтитyциoнaлният peд и пpaвилaтa, зaщoтo фигypитe ca вaжни, дeceт пъти пo-вaжни ca пpaвилaтa, пo ĸoитo ce избиpaт 
тeзи фигypи, пo ĸaĸви пpaвилa paбoтят, ĸaĸви ca oгpaничeниятa“.  
Cпopeд нeгo aĸo пъpвo бъдe xвъpлeнa ocтaвĸa, „paзгoвopът зa пpaвилaтa щe e paзгoвop във въздyxa“. Toй вce пaĸ пpизнa, 
чe и тoвa e възмoжeн cцeнapий, aĸo ГEPБ нe cъбepe дocтaтъчнo пoдĸpeпa зa ĸoнcтитyциoнни пpoмeни в пapлaмeнтa. Πo-
paнo Дoнчeв ĸoмeнтиpa, чe и бeз cвиĸвaнe нa BHC пpeмиepът тpябвa дa пoдaдe ocтaвĸa. 
Πpeз иднитe дни ce oчaĸвa дa бъдe глacyвaнa ocтaвĸaтa нa Дaнaил Kиpилoв. Cпopeд Дoнчeв пpичинaтa тoй дa cдaдe пocтa 
e „нaтpyпaнoтo нaпpeжeниe въpxy пepcoнaтa“, нe caмo в coциaлнитe мpeжи, нo и пo oтнoшeниe нa „ĸaчecтвoтo нa paбoтa 
и oт глeднa тoчĸa нa пepcoнaлнитe ĸaчecтвa“. 
C тeзи тeĸcтoвe в Избopния ĸoдeĸc peaлнo избopи мнoгo тpyднo мoгaт дa ce opгaнизиpaт, пocoчи oщe Toмиcлaв Дoнчeв. Πo 
дyмитe мy нямa яcнoтa ĸaĸъв тип ca визиpaнитe мaшини зa глacyвaнe и чия e oтгoвopнocттa дa ги ocигypи. 
He e зaпиcaнo ĸoй ocигypявa мaшинитe, нямa opгaн, ĸoйтo имa пpaвoтo и зaдължeниeтo дa ĸyпyвa мaшинитe, пoяcни 
Дoнчeв и oпpeдeли тoвa ĸaтo "ocнoвния дeфeĸт“ 
„Πpecтoят в ĸaбинeт в Mиниcтepcĸия cъвeт или в дaдeнo миниcтepcтвo в ниĸaĸъв cлyчaй нe e ĸoмфopтeн в тaзи cитyaция. 
Oт глeднa тoчĸa нa пapтийнaтa лoгиĸa ocтaвaнeтo нa пpaвитeлcтвoтo нocи caмo щeти“, пocoчи Дoнчeв. Ha въпpoc ĸoлĸo гyби 
ГEPБ в нacтoящaтa cитyaция, тoй дoпълни: „He мoгa дa ви ĸaжa чиcлoвo, нo cъc cигypнocт гyби.“ 
 
√ Данъчната реформа набира все повече поддръжници в ЕК 
Очаква се бъдещият дигитален данък да помогне на ЕС да запълни дупките в бюджета. 
Eвpoпeйcĸият cъюз тpябвa дa oблaгa ĸoмпaниитe, ĸoитo гeнepиpaт пpиxoди oт извъpшвaнeтo нa дигитaлни ycлyги, тъй ĸaтo 
пocтъплeниятa oт тeзи дaнъци щe ca нeoбxoдими зa финaнcиpaнeтo нa инфpacтpyĸтypни и coциaлни пpoгpaми в бъдeщe. 
Toвa зaяви в пoнeдeлниĸ зaм.-пpeдceдaтeлят нa Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия Baлдиc Дoмбpoвcĸиc.  
Tpябвa дa aдpecиpaмe цифpoвoтo дaнъчнo oблaгaнe и дa гo нaпpaвим пo-дoбpo в мeждyнapoдeн плaн, зaщoтo 
иĸoнoмиĸaтa, ocoбeнo цифpoвaтa, e дocтa глoбaлизиpaнa“, зaяви Дoмбpoвcĸиc, цитиpaн oт Rеutеrѕ. Toй ĸoмeнтиpa тeмaтa 
пo вpeмe нa aвcтpийcĸия иĸoнoмичecĸи фopyм в Aлпбax, в ĸoйтo yчacтвa oнлaйн. 
Дyмитe нa Дoмбpoвcĸиc идвaт нa фoнa нa пoднoвeния дeбaт в EC зa дигитaлния дaнъĸ, cлeд ĸaтo oпититe зa пpoĸapвaнeтo 
нa peфopмaтa в глoбaлeн плaн нaвлязoxa в зacтoй пopaди oтпopa нa CAЩ дa cъдeйcтвaт пълнoцeннo в пpoцeca пo 
изгoтвянeтo ѝ. Πpитиcнaтa oт иĸoнoмичecĸaтa cитyaция oĸoлo ĸopoнaвиpycнaтa пaндeмия и бeзпpeцeдeнтнитe 
aнтиĸpизиcни бюджeти, EK дaдe зaявĸa, чe тoзи път e peшeнa дa дoĸapa идeятa зa дигитaлeн дaнъĸ дoĸpaй въпpeĸи 
зaплaxитe нa Baшингтoн зa oтмъщeниe. 
Дъpжaвитe члeнĸи oт EC oпитaxa дa въвeдaт дигитaлeн дaнъĸ в ĸpaя нa минaлия мaндaт нa ĸoмиcиятa, нo зapaди 
нecъглacиeтo нa няĸoи дъpжaви, ĸaтo Люĸceмбypг, Иpлaндия и Финлaндия, peфopмaтa бe cтoпиpaнa. B peзyлтaт нa тoвa 
дpyги cтpaни, cpeд ĸoитo Фpaнция, Итaлия и Aвcтpия, peшиxa дa лaнcиpaт coбcтвeни нaциoнaлни дигитaлни дaнъци, ĸoeтo 
пopoди нaпpeжeниe cъc CAЩ. Taĸa ce cтигнa дo плaн зa глoбaлнa дaнъчнa peфopмa, c paзpaбoтвaнeтo нa ĸoятo бe 
нaгъpбeнa Opгaнизaциятa зa иĸoнoмичecĸo cътpyдничecтвo и paзвитиe. 
 
Мениджър 
 
√ 1708 млн. лв. са брутните постъпления от осигурителни вноски към края на 2019 г. 
Общият брой на осигурените в пенсионните фондове към 31 декември 2019 г. е 4 778 302, а брутните постъпления от 
осигурителни вноски - 1708 млн. лева. През 2019 г. дейност са развивали 9 пенсионноосигурителни дружества с балансова 
стойност на активите към края на 2019 г. от 475 млн. лева, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).  
Застрахователи  
В Националния статистически институт (НСИ) годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили 49 лицензирани 
застрахователя с балансова стойност на активите към 31.12.2019 г. от 7 072 млн. лв. и реализиран оборот от 3 046 млн. 
лева.  
Застрахователите отчитат положителен финансов резултат от дейността си през 2019 г. в размер на 149 млн. лева. В 
животозастраховането е реализирана печалба от 32 млн. лв., а в „Друго застраховане, без животозастраховане“ - 117 млн. 
лева.  
Пенсионноосигурителни дружества и пенсионни фондове  
През 2019 г. дейност са развивали 9 пенсионноосигурителни дружества с балансова стойност на активите към 31.12.2019 
г. от 475 млн. лева. Приходите от дейността на тези дружества достигат 199 млн. лв., а реализираната печалба е в размер 
на 54 млн. лева. 
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В НСИ отчет за дейността си през 2019 г. са представили 28 лицензирани пенсионни фонда, от които 18 по задължителното 
пенсионно осигуряване (9 универсални и 9 професионални) и 10 доброволни. Балансовата стойност на активите им към 
31.12.2019 г. е 15 734 млн. лв., а инвестициите достигат 14 467 млн. лева. 
Общият брой на осигурените лица в пенсионните фондове към 31.12.2019 г. е 4 778 302, а брутните постъпления от 
осигурителни вноски - 1 708 млн. лева.  
Специализирани инвестиционни предприятия  
Годишен отчет за дейността си през 2019 г. в НСИ са представили 249 специализирани инвестиционни предприятия 
(инвестиционни дружества, инвестиционни посредници, управляващи дружества, договорни фондове, акционерни 
дружества със специална инвестиционна цел, алтернативен инвестиционен фонд и национални инвестиционни фондове) 
с обща балансова стойност на активите към 31.12.2019 г. от 9 075 млн. лева. Получените чужди активи (ценни книжа и 
парични средства на клиенти) са в размер на 5 379 млн. лева. 
Финансовите приходи на специализираните инвестиционни предприятия през 2019 г. възлизат на 1 131 млн. лв., а 
финансовият резултат за годината е печалба от 112 млн. лева.  
Сдружения и фондации  
По предварителни данни сдруженията и фондациите, представили годишен отчет за дейността си през 2019 г. в НСИ, са 9 
754. Балансовата стойност на активите им към 31.12.2019 г. е в размер на 1 267 млн. лева. 
Приходите от нестопанска дейност на тези предприятия през 2019 г. са 688 млн. лв., а приходите от регламентирана 
дейност - 646 млн. лева. 
Членовете на сдруженията и фондациите към 31.12.2019 г. са 2 192 943, като от тях юридическите лица са 169 740, а 
физическите - 2 023 203. В тях работят 58 487 доброволни сътрудници, които са отработили 1 275 308 часа.  
 
√ Френският външен министър определи подхода на Лондон към Brexit като нереалистичен  
Преговорите между ЕС и Великобритания за бъдещите им отношения след Brexit са блокирани заради непримиримостта 
и липсата на реализъм у Лондон. Това заяви днес френският външен министър Жан-Ив Льо Дриан, цитиран от Франс прес 
и БТА.  
"Преговорите не напредват заради непримиримия и, казано направо, нереалистичен подход на Обединеното кралство", 
каза той в слово пред посланиците на Франция в Европа, застанал до своя германски колега Хайко Маас. 
Великобритания и ЕС си прехвърлят взаимно отговорността за блокирането на преговорите относно бъдещите им връзки, 
които би трябвало да приключат със споразумение преди 31 декември. Иначе търговските отношения помежду им ще се 
регулират единствено от правилата на Световната търговска организация, предвиждащи високи мита и засилен 
митнически контрол. Това може да отслаби икономиките им, ударени вече от пандемията, пояснява АФП. 
Дискусиите буксуват по-специално във връзка с условията за конкуренция - ЕС не желае в непосредствена близост до 
общността да се появи една нерегулирана икономика. Главният преговарящ на Европейската комисия за Брекзит Мишел 
Барние посочи например, че британците не искат някои правила да се прилагат спрямо шофьорите от кралството, 
пътуващи из европейския континент. 
Очаква се преговорите да бъдат подновени на 7 септември в Лондон, допълва агенцията. 
 
√ Германското правителство очаква икономическите последици от COVID-19 да бъдат по-малки от прогнозираното 
Германското правителство очаква икономическите последици от коронавируса да бъдат по-малки от прогнозираното, 
твърди източник на Блумбърг, запознат с актуализираните данни. 
През април коалиционното правителство на Ангела Меркел обяви, че икономиката на страната ще се свие с 6,3% през 2020 
г., регистрирайки в най-лошата от Втората световна война насам, последвана от ръст от 5,2% през 2021 г. Министърът на 
икономиката Петер Алтмайер трябва да представи обновените прогнози днес. 
Икономическата активност в най-голямата европейска икономика постигна силен отскок след срива през второто 
тримесечие, като германските компании вече гледат по-оптимистично на перспективите пред икономиката на страната. 
Нарастващият брой на заразените с коронавирус в Германия след ваканционния сезон обаче поднови страховете от 
връщането на строгите карантинни мерки, които могат да задълбочат рецесията в страната и в Европа. 
В понеделник Ройтерс съобщи, че германското правителство ще ревизира прогнозата си за 2020 г. до спад на БВП от по-
малко от 6%. 
 
√ Европейските борси започват седмицата с повишения 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха предимно повишения в ранната търговия в понеделник 
на фона на поскъпването на петрола и информацията за голяма сделка във френският енергиен сектор, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 1,52 пункта, или 0,41%, до 370,32 пункта, и е на път да завърши август с 
4-процентов месечен ръст. Въпреки това бенчмаркът остава на ниво под това, на което беше преди пандемията. Немският 
бечмарк DAX отчете ръст от 84,49 пункта, или 0,65%, до 13 117,69 пункта. Френският показател CAC 40 напредна с 44,7 
пункта, или 0,89%, до 5 047,64 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 падна в червената зона, записвайки 
спад от 36,42 пункта, или 0,61%, до 5 963,57 пункта. 
Акциите на Suez скочиха с 18,71%, след като Veolia съобщи, че смята да придобие 29,9% от енергийната компания от 
гиганта Engie за 2,9 млрд. евро. Книжата на Veolia и Engie напреднаха съответно с 3,43% и 6,06%. На този фон индексът на 
комуналните услуги SX6P се повиши с 1,07%, а енергийният SXEP отчете ръст от 1,32%. 
Пазарите бяха подкрепени и от данните за бизнес активността в Китай. Индексът на мениджърите по доставките PMI на 
общата икономическа активност нарасна от 54,1 пункта през юли до 54,5 пункта през август, сочат данните на 
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Националното статистическо бюро на Китай. Промишленият PMI индекс се понижи от 51,1 пункта през юли до 51,0 пункта 
през август, но остана над нивото от 50 пункта, което разделя свиването от експанзията. PMI индексът за сектора на 
услугите нарасна от 544,2 пункта през юли до 55,2 през август. 
Зависимите от Китай сектори като автомобилният (SXAP) и минно-добивният (SXPP) напреднаха съответно с 0,42% и 0,28%. 
Надеждите за нови мерки за стимулиране на икономиката от страна на големите централни банки след заседанието на 
Фед от миналата седмица също се отразиха положително на пазарите. 
„Гледаме на промяната на политиката на Фед като на важно събитие, което може да накара и другите централни банки, 
включително и ЕЦБ, да започнат да толерират по-високи нива на инфлация“, коментира Марк Хаефеле от UBS Global Wealth 
Management 
Уолстрийт завърши седмицата с ръст 
Основните индекси на нюйоркската фондова борса записаха ръст в петък, като Dow Jones най-накрая изтри загубите си от 
2020 г., предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс напредна със 161,6 пункта, или 0,57%, до 28 653,87 пункта. Широкообхватният показател Standard 
& Poor’s 500 се повиши с 23,46 пункта, или 0,67%, до 3 508,01 пункта, като по този начин завърши сесията за първи път над 
границата от 3 500 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq отчете ръст от 70,3 пункта, или 0,6%, до 
11 695,63 пункта. 
Печалбите от петък поставиха Dow в положителна територия за годината. След края на търговията Dow е на ръст от 0,4% 
от началото на 2020 г. 
 „Dow бе последният от водещите индекси, който изтри загубите си от 2020 г.“, коментира Ранди Фредерик от Charles 
Schwab.  „В някаква степен това е положителна новина за пазара от психологична гледна точка“, добавя той. 
Фредерик отбелязва, че този резултат е бил неизбежен, като припомня, че Nasdaq е на зелено от дълго време, а S&P 500 е 
напреднал с над 8% от началото на годината. 
Dow бе подкрепен от Wallmart и Coca-Cola, чиито акции поскъпнаха съответно с 2,69% и 3,32%. Технологичният и 
енергийният сектор допринесоха най-много за ръста на S&P 500, като те напреднаха съответно 1,1% и 1,9%. 
За седмицата Dow се е повишил с 2,6%, като в петък той завърши трета седмица на ръст за последните четири седмици. 
S&P 500 и Nasdaq регистрираха пето поредно седмично повишение, напредвайки с над 3%. Това е първата поредица от пет 
седмици на ръст за S&P 500 от края на 2019 г., и най-дългата серия от печалби за Nasdaq от януари. 
В четврътък индексите записаха смесени резултати на фона на обявената от Джером Пауъл промяна в политиката на 
Федералния резерв на САЩ по отношение на инфлацията. Председателят на Фед заяви, че централната банка е приела 
политика на „средна цел за инфлацията“, което ще рече, че Федералния резерв ще позволина инфлацията да надвишава 
„умерено" целевото ранвнище от 2% за „известно време“. 
На икономическият фронт, разходите на американските потребители са нараснали с 1,9% през юли. Този резултат надмина 
прогнозите на Ройтерс за ръст от 1,5%. Личните доходи са нараснали с 0,4% при очаквания за повишение от 0,2%. 
Понижения в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха понижения в понеделник 
въпреки добрите данни за представянето на китайската икономика, предаде Маркетоуч. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 бе единственият, който остана в зелената територия, записвайки 
ръст от 257,11 пункта, или 1,12%, до 23 139,76 пункта, след като Уорън Бъфет съобщи, че инвестиционният му фонд е 
придобил 5-процентови дялове в петте водещи търговски компании в Япония. Акциите на Itochu Corp., Marubeni Corp., 
Mitsubishi Corp., Mitsui & Co. и Sumitomo Corp поскъпнаха съответно с 4,19%, 9,48%, 7,72%, 7,35% и 9,09%. 
В Китай бяха публикувани данните за бизнес активността през август. Индексът на мениджърите по доставките PMI на 
общата икономическа активност нарасна от 54,1 пункта през юли до 54,5 пункта през август, сочат данните на 
Националното статистическо бюро на Китай. Промишленият PMI индекс се понижи от 51,1 пункта през юли до 51,0 пункта 
през август, но остана над нивото от 50 пункта, което разделя свиването от експанзията. PMI индексът за сектора на 
услугите нарасна от 544,2 пункта през юли до 55,2 през август. 
На този фон, в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 8,13 пункта, или 0,24%, до 3 395,68 пункта, 
докато по-малкият индекс Shenzhen Composite отчете спад от 10,13 пункта, или 0,44%, до 2 295,49 пункта. Хонконгският 
показател Hang Seng изтри 245,01 пункта от стойността си, или 0,96%, завършвайки сесията при ниво от 25 1777,05 пункта. 
В Южна Корея бенчмаркът Kospi отчете спад от 27,63 пункта, или 1,17%, до 2 326,17 пукта. 
В Австралия основният измерител ASX 200 се понижи с 13,3 пункта, или 0,22%, до 6 060,5 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Бенчмаркът SOFIX отчете 
минимален спад от 0,03 пункта, или 0,01%, до 432,48 пункта. BGBX40 се повиши с 0,19 пункта, или 0,20%, до 96,61 пункта. 
BGTR30 напредна с 1,39 пункта, или 0,29%, до 483,25 пункта. BGREIT се понижи с 1,16 пункта, или 0,86%, до 134,49 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Правната комисия гледа внесените от ГЕРБ промени в Изборния кодекс 
Промените в Изборния кодекс, предложени от ГЕРБ, влизат за разглеждане в парламентарната правна комисия на 1 
септември. 
С внесения законопроект за изменение и допълнение на Изобрния кодес ГЕРБ предлага въвеждане на машинно гласуване 
във всички секции в страната с над 300 избиратели. Освен това чрез измененията се дава възможност на всеки български 
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гражданин да избере лично за себе си начина, по който иска да упражни правото си на вот – с машина за гласуване или 
хартиена бюлетина. Регламентира се още, че ЦИК е компетентният орган, който трябва да осигури машинното гласуване. 
ГЕРБ предлага и създаването на нова глава в кодекса, с която се регламентира провеждането на избори за Велико народно 
събрание, като се въвежда смесена изборна система. Изборите ще се произвеждат по смесена изборна система, като 200 
народни представители се избират по пропорционална изборна система, а останалите 200 по мажоритарна. 
При обявена извънредна епидемична обстановка в страната изборният ден да може да бъде удължаван до 48 часа, като 
сроковете, свързани с отчитането на изборните резултати, се удължават пропорционално на срока на удължаване на 
изборния ден, се предлага още в проекта за изменение на кодекса. 
 
√ Марияна Николова: От 1 септември туристите от Чехия ще пътуват до България без тест и карантина 
След разговор на вицепремиера Марияна Николова с чешкия министър на здравеопазването Войтех: От 1 септември 
туристите от Чехия ще пътуват до България без тест и карантина 
От 1 септември чешките туристи ще пътуват до България без PSR тест и карантина. Това стана след провеждане на 
телефонен разговор между вицепремиера и министър на туризма Марияна Николова и Адам Войтех, министър на 
здравеопазването на Чешката република. 
"Чехия е важен партньор за развитието и на сектора у нас и това решение е отличен напредък", заяви вицепремиерът. 
Тя посочи още, че е провела работни срещи с представители на туроператори, работещи на чешкия пазар и това решение 
ще подпомогне много дейността им, както и положителното приключване на летния сезон. България е предпочитана 
туристическа дестинация за семейна почивка от чешките туристи, като през 2019 г. общият брой на туристическите 
посещения от Чехия е повече от 189 хил., информира още министърът. 
"Ние следим отблизо ситуацията в България и може да потвърдим, че от наша гледна точка тя се подобрява и затова 
страната е в листа на сигурните и безопасни дестинации, който ще бъде публикуван утре", обясни министър Войтех. Той 
коментира още, че страната е сред любимите дестинации за пътуване на чешките граждани и от 1 септември, ще могат да 
я посещават без всякакви препятствия.  
Вицепремиер Николова подчертая, че Министерството на туризма, Министерството на здравеопазването и всички 
регионални здравни инспектори в страната упражняват изключително строг контрол за спазване на противоепидемични 
мерки във всички места за настанява и места за хранене и развлечения, за да гарантираме безопасността нашите чешки 
гости по време на тяхната ваканция и почивка в страната ни. Тя бе категорична, че безкомпромисното следене ще 
продължава и занапред, за да се осигури сигурността на всички гости.  
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Машинното гласуване - проблеми и решения. Коментар на проф. Михаил Константинов; 
-  След изчезването на Янек Миланов. Какво се случва в Дупница и докъде стига дългата ръка на братя Галеви - 

анализ на Тихомир Безлов; 
- Пешеходна или не. Съдбата на столичната улица „Съборна". Общинските съветници Борис Бонев и Зафир Зарков; 
- Коронакризата и туристическият сезон - равносметката; 
- Пандемията и България. Парите за засегнатите сектори. Икономистите Иван Нейков и Стоян Панчев; 
- На живо от Созопол - новините от празниците на изкуствата „Аполония"; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Има ли прилики между отравянето на Алексей Навални и на оръжейния бизнесмен Емилиян Гебрев?; 
-  Какви интереси стоят зад скандала между част от феновете и новото ръководство на „Левски" - в студиото бившият 

собственик на отбора Тодор Батков; 
- Защо депутат от партията на Ердоган публикува карта, на която половин България е част от Турция?; 
- Как Банско спечели спора с Разлог за родното място на Неофит Рилски?; 
- За нарушенията на плажа и правата на туристите в Ковид условия - гост председателят на Комисията за защита на 

потребителите Димитър Маргаритов; 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - ДПС (не)очаквано зарадва всички врагове на ГЕРБ; 
в. Монитор - €30 000 глоба за производител на нова кола с дефект; 
в. Телеграф - Търговци пред фалит заради блокадите; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Който има дървена дограма, плаши крадците - чупи се шумно прозорецът; 
в. 24 часа - Студенти спешно стават учители в епидемията; 
в. 24 часа - 19,259 млрд. лв. е спечелил бизнеса у нас за година; 
в. 24 часа - Колекциите на Божков: 6332 артефакта са в НИМ и Националната галерия, изложба скоро няма да има; 
в. Монитор - Световни топ лектори пълнят аудиториите на вузовете ни; 
в. Монитор - Борисов поиска общ медицински щит за ЕС; 
в. Монитор - Зверско убийство на българка в Калабрия; 
в. Монитор - Посрещаме израелски туристи и през октомври; 
в. Телеграф - БГ фирмите произведоха стоки за 200 млрд. лева; 
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в. Труд - Емигрантите спряха да изпращат пари; 
в. Труд - Премиерът Бойко Борисов от Словения: Проблем е липсата на единен протокол за CОVID-19; 
в. Труд - Разследват провален проект за 22 млн. лв.; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Петър Николов адвокат от Варна, номиниран в класацията "Достойните българи" на "24 часа": Заразен с COVID, 
сънувах странни сънища, сякаш бях гост в тялото си; 
в. Монитор - Акад. Богдан Петрунов, имунолог: COVID-19 е изменчив, може да се разболеем повторно; 
в. Телеграф - Цанко Цанков, рекордьор по 12-часово плуване без прекъсване в басейн: Имах три кризи, докато се борех за 
рекорда; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Идва ли Виденова зима? Как ще се сглоби власт след избори? Протестът няма план; 
в. Монитор - Машина на времето на 4 колела; 
в. Телеграф - Изолацията невъзможна; 
в. Труд - Анархията е майка на диктатурата; 
 
√ Предстоящи събития в страната на 1 септември 
София 

- От 09.30 ч. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще проведе заседание в заседателната зала на ВСС на 
ул. „Eкзарх Йосиф“ № 12. 

- От 10.00 ч. на строевия плац на Военна академия „Г. С. Раковски“ президентът и върховен главнокомандващ на 
Въоръжените сили Румен Радев ще приеме почетния строй на церемония по откриване на учебната 2020/2021 г., 
а от 11.00 ч. на откритата сцена в парка на академията той ще произнесе приветствено слово. 

- От 11.00 ч. в централното фоайе на ВМА ще бъде открита третата изложба под надслов „Добрата дума лекува“. 
- От 12.00 ч. ПП АБВ ще даде пресконференция в централата на партията на ул.„Врабча“ 23. 
- От 16.00 ч. в сградата на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1, зала 1/Източно крило Комисията по 

енергетика ще проведе заседание. 
- От 17.00 ч. в двора на Софийската света митрополия ще се проведе литийно шествие с копие на чудотворната 

иконата на св. великомъченик Георги Победоносец. 
***  
Созопол 

- От 20.30 ч. на амфитеатър „Аполония“ ще се състои официалното откриването на Празници на изкуствата 
„Аполония“. 

***  
Шумен 

- От 10.00 ч. в зала 203 на Общината ще се проведе брифинг. 
- От 14.00 ч. на заслон „Детелина“ в ПП „Шуменско плато“ ще бъде отбелязан Световният ден на мира.  

 

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

