Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Дума
√ Пак отлагат наредбата за касовите апарати
Премиерът Бойко Борисов е дал гаранции, че прословутата наредба за касовите апарати ще бъде отложена за пореден
път, съобщи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. Крайният срок софтуерът за
управление на продажбите да бъде свързан с всички касови апарати в даден търговски обект ще бъде удължен до 28
февруари 2021 г. Първоначалният проект за промени в Наредба Н-18 за касовите апарати предвиждаше срокът за това да
бъде до края на настоящата година. След обсъждане на промените с бизнеса е решено крайният срок да бъде удължен с
още два месеца.
До края на годината обаче всички търговци ще трябва да се сдобият с новите касови апарати, които на всеки пет минути
подават данни в НАП за отчетения оборот. Идеята е изпълнението на изискванията в Наредба Н-18 да бъде разделено на
две части. Първо до края на декември ще трябва да бъдат изпълнени правилата за касовите апарати.За привеждане на
софтуера за управление на продажбите към новите изисквания ще бъдат дадени още два месеца. Промяната ще бъде
направена по искане на Българската асоциация за развитие на бизнес софтуер, за да може разработчиците на софтуер за
управление на продажбите да изпълнят новите изисквания.
Срокът, в който онлайн магазините ще трябва да изпълнят изискванията за отчитане на оборота, пък ще бъде удължен до
31 май 2021 г. Дотогава търговците в интернет трябва да се регистрират в НАП. Освен това те трябва да започнат да отчитат
продажбите си с касови апарати, ако приемат пари в брой при доставка на стоката. Ако приемат само онлайн плащания,
търговците в интернет може да не дават хартиени касови бележки, но ще трябва да изпращат на клиентите си електронен
фискален бон. Анализите на НАП обаче показват, че укриването на оборот при онлайн търговията расте. Годишните загуби
за хазната от продажбите в интернет се оценяват на 240 млн. лв.
Bloomberg TV Bulgaria
√ ЕП обсъжда въвеждането на нови данъци
Милена Ангелова, вицепрезидент на Европейския икономически и социален комитет и гл. секретар на АИКБ, Бизнес
старт, 30.07.2020
Евросредствата от възстановителния пакет на Европейския съюз за преодоляване на коронакризата ще стигнат до
българския бизнес. Вече се обсъжда как да бъдат усвоени средствата от програмата React EU, от където се очаква страната
да получи 400 млн. евро. С икономическото министерство се обсъжда тези пари да са за подкрепа на бизнеса от
последствията от коронавируса, за подготовката за появата на втора вълна на пандемията, както и за насърчаване на
дигитализацията, енергийната ефективност и подпомагането на инсталиране на възобновяеми енергийни източници за
собствено потребление. Това каза Милена Ангелова, вицепрезидент на Европейския икономически и социален комитет
и главен секретар на АИКБ, предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.
"В момента идват сериозни средства при сериозни правила. Има добър диалогов режим. Имахме срещи с
министерствата, които водят основните оперативни програми. Те питат как да се извърши актуализацията на
сегашните оперативни програми и как да се планират средствата за следващия програмен период".
Тя обясни, че Европейският парламент настоява да се върне баланса при формирането на многогодишния бюджет, което
да стане за сметка на намирането на собствени източници на приходи.
"Вариантите се обсъждат от 2 години. Единият е системата за търгуване с въглеродни емисии. България трябва да
направи преглед на горския си фонд. Въз основа на това, че страната има сериозен горски фонд, може да иска
отстъпки на цените на въглеродните емисии".
По думите ѝ другият вариант за източници на приходи е въвеждането на дигиталния данък, който ще изравни условията
за мултинационални компании като Amazon и Google, които не плащат данъци, когато реализират стоките си в ЕС.
"Европейският съюз планира да обвърже получаването евросредства с ценностите за спазване на върховенството на
закона, като това е много важно. Усвояването на европейските средства ще е свързано с постигането на конкретни
индикатори и гарантирането върховенството на закона. Трябва всички да си помогнем, за да се усвои ресурса".
Вижте целия разговор във видео материала.
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Важни обществено-икономически и политически теми
БНТ
√ НС заседава за последен ден преди лятната ваканция
Парламентът заседава за последен ден преди да излезе в лятна ваканция. Шестима министри ще вземат участие в
пленарната сесия.
Първи на трибуната ще се качи новият здравен министър проф. д-р Костадин Ангелов, чието участие в контрола ще бъде
дебютно, откакто заема поста. Към него са адресирани четири въпроса, свързани с политиката на правителството за
намаляване на задълженията на държавните и общинските болници; наличие на заболели или заразоносители с Covid-19
от Център за спешна медицинска помощ в Русе; състоянието на отделението по хемодиализа в "Многопрофилна болница
за активно лечение – Троян" и критериите за промяна на противоепидемичните мерки в страната.
След него ще отговаря регионалният министър Петя Аврамова, която трябва да даде информация за проблемния пътен
участък между с. Блатница и Стрелча.
Трети пред депутатите ще говори новият вътрешен министър Христо Терзийски, който също ще участва на контрол за първи
път, пояснявайки критериите и броя служители в неговото ведомство, които имат право да ползват туристически ваучер за
почивка на море в България.
Евентуални проблеми при изплащането на пенсии на хора с увреждания – по този въпрос яснота ще трябва да внесе
министърът на труда и социалната политика Деница Сачева.
Условията на труд в детските градини и финансиране на системата на висше образование – с това са свързани питанията,
отправени до просветния министър Красимир Вълчев.
Последен на трибуната ще излезе министърът на околната среда и водите Емил Димитров, който трябва да обясни какви
ще са действията на министерството във връзка с едно от решенията Върховния административен съд.
√ Туристическият бранш доволен от мерките на новия министър, но с още въпроси и проблеми за решаване
След обиколката по Южното Черноморие, днес във Варна пристига вицепремиерът и министър на туризма Марияна
Николова. Тя ще участва в заседание на Националния съвет по туризъм. Преди това ще има среща с местните туристически
организации.
От бранша благодариха на министър Николова за бързите и адекватни мерки, които се вземат. Заявят категорично, че не
искат проблемите да се политизират и че най-важното в момента е развитието на бизнеса, а с това и на държавата.
Благодарни сме за премахването на изискването за ПСР тест към украинските туристи, които пристигат на Черноморието,
обясни пред БНТ Павлин Косев, председател на Асоциацията на хотелиерите и ресторантьорите - Варна.
Виждаме диалог и една бърза реакция. Това липсваше при предишната министърка, при тази е доста добре изявено,
категоричен е Илин Димитров, председател на Варненска туристическа камара.
Той допълни, че на днешната среща ще бъдат повдигнати въпросите за кадрите в туризма, както и ликвидността и
подпомагането на екскурзоводите и аниматорите.
75% по-малко са туристите през юни в сравнение с 2019 г.
√ Козарева: Електронният начин за подаване на заявления осигурява 50% по-ниска такса
Нови електронни услуги предлага Агенцията по вписванията. Как това ще облекчи хората и бизнеса, но и как е гарантирана
сигурността на информацията. В студиото на Сутрешния блок на БНТ изпълнителният директор на Агенцията по
вписванията Габриела Козарева посочи, че "целият портал е съвсем нова концепция, съвсем нов тип предлагане на всички
услуги, достъпни до момента от регистрите, които обслужва Агенцията по вписванията. Новият портал обединява сайтовете
на Търговския имотен регистър и всички услуги, които до този момент бяха достъпни през двата регистъра, сега са достъпни
през този портал".
Говорим за съвсем нов начин на предлагане, тъй като платформата увеличава възможността за достъп от различни
устройства. Тя уточни, че се работи само с поддържани от производител версии, защото това повишата нивото на
сигурност.
Различен е начинът на регистрация, акцентира Козарева и обясни, че регистрацията се прави към момента на влизане в
портала и всъщност това е условие за ползването му. Има три различни средства за автентикация - електронен подпис,
ПИК от НАП или сертификат, издаден от Агенция по вписванията. Справките, които и до момента бяха публични и
безплатни, остават същите и за тях не се изисква регистрация.
Тя призова хората да използват електронния начин за подаване, тъй като им осигурява 50% по-ниска такса.
3 нови електронни услуги има в имотния регистър, отбеляза Габриела Козарева. Те са: проверка на статус на заявление по
входящ номер, проверка за конкретен имот към коя служба по вписванията се намира и калкулатор на държавни такси.
Вижте още подробности във видеото.
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√ Конституционалисти: Липсата на диалог е една от причините за протестите
Съществена причина за протестите в страната е липсата на диалог. Както в Народното събрание, така и между институциите
и обществото. Около тази теза се обединиха конституционалистите д-р Борислав Цеков доц. Наталия Киселова в Сутрешния
блок на БНТ.
"Ако погледнем как се развива дейността на НС от 2017 насам, ще видим една много последователна линия на липса на
диалог в НС и предвестникът за тези протести може да бъде видян в миналата и още по-милата година в различните
парламентарни сесии, когато се отхвърлят по категоричен начин определени предложения. В последствие се внасят от
мнозинството, защото преди това са били внесени от опозицията", заяви доц. Киселова преподавател по конституционно
право.
По думите и се е неглижирала дейността на опозицията, техните законопроекти или усилия да бъде упражнен
парламентарен контрол не водят до реализация на парламентарни процедури.
"Бяхме свидетели на 15 смени на министри и нито веднъж министър-председателят не е присъствал в пленарна зала, за
да защити или обясни защо се налага персонални промени в правителството. Станахме свидетели на още нещо, което ми
се струва отвъд Конституцията - да се каже, не е нужно министър-председателят да присъства лично. След като диалогът
бе прекъснат в пленарна зала, там където е мястото за сблъсък на политическите мнения, е нормално той да се пренесе
на площада", категорична е доц. Киселова. Тя допълни, че присъствието на премиера в социалните мрежи не замества
присъствието му в парламента
Докторът по конституционно право д-р Борислав Цеков допълни, че се е създало усещане в сегашната управляваща
коалиция, че министър-председателят е министър-председател на мнозинството като парламентарна група. "Той е
министър-председател, излъчен от НС. Той е длъжен да има диалог, полемика, остро противопоставяне с всички
парламентарни групи, а не с тази или онази партия", каза Цеков.
Той определи ситуацията в момента като един необичаен политически сезон. Първо заради коронакризата, заради която
се обърнаха буквално за часове, не само у нас, но и в целия свят и политически отношения, и доверие между
управляващите.
"Има едно правило, че в условия на криза обществото се консолидира около управлението и ние видяхме такова нещо в
първите етапи на кризата, когато правителството взе навременни и строги мерки. Но след това като че ли изпусна юздите
на кризата, социално-икономическите последици като че ли остават недостатъчно обезпечени с мерки. За съжаление те
не достигат до реалния бизнес, да не говорим до хората. Чак септември се очаква това да стане.
Има едно закъснение, което нагнетява допълнително напрежение и така се кумулираха няколко фактора - социалноикономическа напрежение, остър дефицит на доверие въобще в политиката и на институциите у нас, който избуява в
подобни ситуации. Не бива да се подценява и обстоятелството, че има една естествена умора в обществото от дългото 10
- годишно управление на една партия, независимо каква е партията. Случва се такова политическо изхабяване и част от
обществото започва да гледа с изострен критицизъм и добро, и лошо да бъде направено от управляващите, то ще бъде
посрещано с остра критика от обществото. Напрежението се отпуши по повод редица скандали, на които станахме
свидетели. И най-вече от липсата на нормален диалог и между институциите, и партиите, и гражданското общество. Този
диалог е нарушен от много време, не се води така, както трябва, и в кризисни ситуации бушоните изпушват и хората излизат
на улицата", заяви д-р Цеков.
Протестите започнаха, когато разследващи влязоха в президенството, но според Цеков това е било спонтанна политическа
реакция. " Прокуратурата не може да бъде упреквана от гледище на изпълняване на свои законови правомощия, но
политическият ефект беше възприет от една не малка част от обществото като една прекомерна показност. Ако не беше
това, нещо друго щеше да предизвика недоволство", каза Цеков.
Цеков заяви още, че не вижда законови мотиви за отстраняване на главния прокурор.
"Като юрист не мога да идентифицирам актове или някаква система от действия, която да заслужават подобна тежка
правна квалификация, особено в светлината на вчерашното решение на КС, което внесе ясното по въпроси, за които имаше
дилеми в академичната мисъл. Опровергани бяха твърденията, че президентът и вицепрезидентът не могат изобщо да
бъдат разследвани. Опровергана и беше и друга теза, че понятието държавна измяна е тъждествено с наказателноправното престъпление - измяна", каза докторът по конституционно право.
За юристите и конституционалистите решението е достатъчно ясно и това е едно добро решение на КС, каза Цеков.
Ако погледнем Закона за съдебната власт и правилника за организацията и дейността на НС - там са предвидени какви са
задълженията на главния прокурор, каза от своя страна Киселова. Тя заяви, че ще си позволи да го критикува по един пункт.
Предвидено е главният прокурор да гостува на Комисия по правни въпроси, но вече почти 7 месеца от встъпването му в
длъжност, той не е намерил време да гостува на тази комисия.
"Няма да коментирам поведението му чрез медиите, защото дейността на прокуратурата не е да я дават по телевизията, а
да се коментира нейната дейност под формата на актове. Неговата работа не е да разследва", допълни още тя.
√ Проф. Панайотов: Трябва да е приключил мандатът на президента, за да има наказателно-процесуални действия
Какво следва след решението по Конституционно дело номер 1 за 2020 г., което е по питането на главния прокурор за
имунитета на президента и вицепрезидента - темата в Сутрешния блок на БНТ коментира проф. Пламен Панайотов,
ръководител на катедрата по наказателно-правни науки в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и бивш
вицепремиер.
Имунитетът на президента и вицепрезидента има материално правно и процесусално-правно измерение, обясни проф.
Панайотов.
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Материално правното измерение е, че те не носят никаква отговорност за действията от техните функции, освен за
държавна измяна и нарушаване на Конституцията.
Процесуално-правното измерение е за невъзможността срещу тях да бъде възбудено наказателно преследване. Трябва да
е приключил мандатът на президента, за да може да се предприемат наказателно-процесуални действия, обясни проф.
Панайотов.
Не би могло да се постави под съмнение засягането личността на президента, тъй като той изпълнява функцията на
държавен глава, която е непрекъсваема, допълни още проф. Панайотов.
В. Дума
√ Проф. Христина Вучева: „Мазнинките“ са неизпълнени по Закона за бюджета разходи
Анализ за БГНЕС
Първите мерки на управляващите, обявени още в началото на извънредното положение, поради епидемията от
коронавируса, бяха критикувани заради липса на яснота и целенасоченост. И до днес не се разбра каква точно сума беше
отпусната, за какво и как тя беше използвана през изтеклите повече от два месеца, откъде беше платена и как се отрази
на бюджетното салдо към края на първото полугодие на тази година, за което вече има данни, въпреки че не се обявяват.
Същото се повтаря и с приетите мерки на 27 юли от т.н. управляваща коалиция. Лично министър-председателят съобщи
какво са решили и как общата сума от 1163 млн. лв. ще се плати от „мазнинките” на фискалния резерв. Цитирам дословно
казаното от г-н Борисов. Обявени бяха 731 млн. лв. за социално подпомагане и 431 млн. лв. за подпомагане на
икономиката. Отново и за двете направления нямаше данни, които да изброяват конкретно предназначението на всички
средства. И до днес няма такава информация, въпреки че на 28 юли в обясненията се включи и новият министър на
икономиката.
Повече конкретни числа научихме относно социалните разходи. Най-голяма е сумата за пенсионерите – 318 млн. лв. Ще
бъдат плащани в продължение на три месеца по 50 лв. допълнително на всеки пенсионер. Значителни средства се отделят
за личните асистенти на хората с увреждания – 122 млн. лв. Урежда се плащането на извънредния труд, полаган от хората
в някои сектори, доплащанията за нощен труд, както и дълго отлаганото увеличение на заплатите в някои бюджетни
сектори – с мотива „да пазим стабилността”. Увеличават се и средствата, които по начало трябваше да бъдат отпуснати за
делегираните общински бюджети. Прави впечатление, че ако изключим сумата за пенсионерите, всички останали суми за
социалните цели от разглежданите мерки, представляват дълго обсъждани и отхвърляни предложения на синдикати и на
други заинтересовани групи, които сега се представят като грижа за хората поради кризата. Повечето от тези разходи
трябваше да бъдат решени в полза на получателите още с утвърждаването на Закона за бюджета за 2020 г., но тогава
същите управляващи твърдяха, че това би било неразумно харчене.
От сумата предвидена за икономиката в размер на 431 млн. лв. се споменават 210 млн. лв. за туризма без да се разбира
дали числото включва преки субсидии, или става дума за обещаното намаление на ДДС за вино и бира.
Както е известно, от 1 юли 2020 г. с първия пакет мерки се намали ДДС от 20 % на 9 % на т.н. ресторантьори. Обяснено бе,
че не се очаква сумите на намаления данък няма да се проявят в продажните цени. Те ще останат за този сектор, който от
своя страна обещава да започне да отчита реални плащания за труд и осигуровки. Вероятно нещо подобно очакват сега и
тези, които са получили обещание за намаляване на ДДС за вино и бира, а, най-вероятно, и групата на туроператорите
очаква намаление на ДДС за указваните услуги. Това е българският принос в съществуващата от десетилетия практика на
европейските страни по диференциране на ставките за ДДС. Известно е, че още с въвеждането на този данък преди около
70 години той е имал диференцирани по-ниски ставки, и една основна, по-висока. Тези по-ниски ставки са били за
хранителни стоки, лекарства, детски стоки и храни, както и за стоки, свързани с културата и образованието. Това се прави,
защото по своята същност ДДС влияе основно на ценови равнища, на покупателната способност на големи групи от
населението, които са основни потребители на масови стоки. ДДС влияе също и на тенденциите за засилване на
неравенството, поради което по учебниците се обяснява, че е по-добре в страни с ниско жизнено равнище и съществуващо
неравенство, някои основни стоки да имат по-ниски ставки за ДДС. Изброеното засяга главно обществените процеси и
интереси. Влиянието върху интересите на бизнеса е косвено и по-ограничено спрямо техните интереси от печалбата.
Изменението на ставките на ДДС влияе косвено на бизнеса чрез евентуално изменение на оборотите и продажбите,
защото както е известно спрямо печалбата – данъкът е индентиферентен и няма пряко влияние. След тези припомняния,
можем да стигнем до обобщението, което е важно за нас. А то е следното: ако ще се разширява списъкът на допуснати
изключения за по-ниски ставки за ДДС, то това трябваше да се насочат към големия проблем на народа ни ниската
раждаемост и високата заболеваемост. Това означава по-ниски ставки за лекарства и детски стоки.
Решава ли някакъв обществен проблем намалената до сега ставка за ресторантьори и бъдещето намаление на ставката за
вино и бира? Не, не се решава обществен проблем. Ако управляващите са решили да помагат финансово на определени
групи от бизнеса – могат да го направят като пряко им платят помощи от държавния бюджет. Както е известно ЕК премахна
стигмата, с която години наред ограничаваше т.н. държавна помощ. Независимо от тази промяна, нашите управляващи
имат значителен опит в раздаване на пари от общите ни такива. Ще припомним първия пробив на това правителство за
плащане от бюджета без това да е предвидено в Закона за държавния бюджет – програмата за саниране осъществена чрез
ББР от 2016 г. и 2017 г.
В края на 2018 г. повече от един милиард лева се преведоха от бюджета без промяна на разходите на държавния бюджет
за Автомагистрали – самостоятелно държавно дружество. Последва плащане на половин милиард лв. за ДКК, която се
ръководи от министъра на икономиката, като представител на държавната собственост на капитала на това много странно
дружество.
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За ремонт на язовири, същият холдинг получи 300 млн. лв., за да реши наболелия проблем с хвостохранилищата. Един
милиард се изплатиха също без бюджетна промяна през 2019 г. за създадения наскоро холдинг за водния сектор, за който
от тогава не се чува нищо. Това е една от причините за 2019 г. да се отчита касов дефицит от 1151 млн. лв., а на начислена
основа – резултатът за бюджет е 2469 млн. лв. излишък.
Тази политика на харчене, оправдавана с излишъци през годината, е твърде странна, ако се съотнесе към официалните
законови изисквания, както и към това, което е смисъла на държавния бюджет. По този повод и във връзка с последното
изявление на г-н Борисов, как ще раздадат 1163 млн. лв., защото имали „тлъстинки” във фискалния резерв, съвсем
добронамерено ще припомня какво е състоянието на т.н. бюджетно салдо от 2015 г. до края на 2019 г. по официалните
данни за отчета на държавния бюджет, както на касова основа, така и на начислена основа по статистическия стандарт на
ЕС. Годините 2010, 2011, 2012 се отчетат дефицити и те се плащат благодарение на наличните от 2008 г. и средата на 2009
г. резерви по сметките на правителството в БНБ – около 8 млрд. лв. През 2015 г. и следващите, включително до 2019 г.
състоянието на дефицита/излишъка на касова основа и на начислена основа е следното:
На касова основа: -2405 +1468 +845 +135 -1151.
На начислена основа: -1153 + 92 +1127 +2145 +2469
Данните са в млн. лв. отговарят на официалната статистика и показват как умело се използва обстоятелството, че оценката
за нас от ЕК се прави на основа данните за на т.н. салдо на начислена основа, за да се правят своеволия при използването
на бюджетните пари.
Нека припомним за същите години и отношението на държавния дълг към БВП – показател, с който също се хвалим
/основателно спрямо останалите страни /. Данните са следните: 26 %; 29 % 25.3%; 22.3%; 20.4%. Скокът през 2016 г. на 29
% е резултат от взетия през 2016 г. значителен заем от настоящите управляващи. Последвалото намалението на държавния
дълг е в резултат на погасяване на някои стари заеми с излязъл падеж. Ако тези, които се интересуват сравнят данните за
бюджетното салдо по години в периода 2015-2019 и измененията в държавния дълг, ще установят, че алегорията на г-н
Борисов за „мазнинките“ „не може да се свързва с увеличени приходи по години, спрямо приетите в Закона за бюджета.
„Мазнинките” се трупат основно от неизпълнени по Закон за бюджета капиталови разходи. Тук ще добавим, че някой
трябва да събере смелост и да обясни на управляващите, че фискалният резерв не е каса, в която трупаш и после харчиш
без да имаш законова норма за това. По закона за публични финанси от резерва могат да се погасяват заеми и да се
финансира дефицит при приключване на съответния бюджет, но не и да се плащат текущи разходи, които не съществуват
в Закона за бюджета, гласуван от народните представители за съответната година.
Нека се върнем все пак към темата за мерките. Дори и да се примерим, че управляващите предлагат да се изхарчат
допълнително повече от един милиард лева без да се правят промени в Закона за бюджета и без да се анализира как ще
се промени влиянието на всичко това спрямо финансова стабилност, все пак трябва да се променят и много други закони.
Предстои ваканция на Народното събрание. Нарушава се важното изискване на бюджетната практика – да не се променят
данъци, след като бюджетът е приет за съответната година. Всичко това се прави в момент, когато хиляди са на улицата,
за да защитават върховенството на закона. Ето това е неразбираемо. Предложенията за т.н. мерки очевидно не са
приведени във вид, който позволява да се изпълняват. Не се оценява възможният ефект, ако се изпълнят. Не се споменава
дали тези средства от един милиард лева се очаква да спрат спада на икономиката за 2020 г. и 2021 г. липсва каквато и да
е идея на кои отрасли и сектори от индустрията, или услугите се разчита всичко това да подейства. За съжаление, отново
се усеща неподготвеност особено по отношение на икономическата част от мерките.
√ Дончев за записа: Не мога нито да потвърдя, нито да отрека
В края на 2018 г. много пъти сме говорили и спорили с министър-председателя в рамките на бюджетната процедура.
Възможно е да сме водели подобен разговор. Лично аз не си спомням.
Това заяви пред БНТ вицепремиерът Томислав Дончев в коментар по повод изтеклия запис, в който се чува глас, преписван
на премиера Бойко Борисов, който използва обидни думи по адрес на президента Румен Радев.
Не мога нито да потвърдя, нито да отрека, каза още Дончев. Запитан дали е редно премиер да използва такъв език,
вицепремиерът отвърна: Публично в никакъв случай.
Аз нямам спомен разговор по телефона да е изглеждал точно по този начин, но не мога да бъда категоричен. По-големият
проблем е защо системно се записва и подслушва министър-председателя, продължи Дончев.
Той каза още, че времето ще покаже кой е направил и използва тези компромати.
Дончев призна, че най-вероятно управляващите са допуснали много грешки.
"Исканията на протестиращите са разнопосочни, а позицията на правителството е, че няма нужда от оставки. Странно нещо
е животът, преди над 20 години аз също протестирах, сега съм от другата страна на протеста. Много се надявам някои от
тези хубави момичета и момчета по площадите днес да бъдат утре кандидати за депутати. Очевидно демокрацията има
някакви дефекти в България и очевидно нещо трябва да се подобри. Демокрацията предполага разговор, стига да има
адекватен формат, готови сме да разговаряме с протестиращите. Четирите оставки на министри са знак, че няма
политически обвързаности, които се приписват на кабинета", каза още вицепремиерът. Той обаче обяви за трудно
приемлив вариант оставката на премиера Борисов, който е лидер на управляващата партия. "Това би бил опит за мимикрия
и не е честно", допълни той.
√ Предлагат данък за едрите земевладелци
Искат собствениците на земеделска земя над 20 000 дка да бъдат облагани с до 10 лв. на декар
Обединените патриоти лансираха нова идея за промяна в данъчното облагане - да се въведе нов данък за едрите
земевладелци, които притежават повече от 20 000 дка земеделска земя. "Държавата трябва да даде знак, че не поощрява
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едрата земеделска собственост. Окрупняването не е полезно за българското земеделско производство. Освен това тази
сфера досега не е била облагана", обясни пред бТВ Искрен Веселенов от ВМРО мотивите за тази промяна. ВМРО вече са
готови със законопроект, който е внесен в Народното събрание.
В началото на седмицата шефът на земеделската парламентарна комисия Йордан Апостолов, който е от НФСБ, също говори
за необходимост от допълнително облагане на едрите земевладелци. Той обаче обясни, че през следващите месец-два
темата ще бъде обсъждана с браншови организации и сдружения на собственици на земеделски земи и едва наесен ще
бъде представен законопроект. Според Апостолов прагът за облагане може да бъде свален и до 10 000 дка, като успокои,
че малко физически лица и фирми са собственици на такива големи терени. Справката на ВМРО е, че в страната има 61
собственици на земеделска земя с над 20 000 дка. Общо те владеели 4,5 млн. дка. "Това по никакъв начин не подпомага
икономиката, а напротив - това е начин да има висока доходност, която е абсолютно необлагаема", допълни Веселинов.
ВМРО предлага новият налог да бъде местен данък върху собствеността, който да влиза в общинските бюджети. Според
изчисленията годишно това ще носи приходи за 40 млн. лв. Ставката ще се определя от общините съобразно категорията
на земята, разясни пред "Сега" Искрен Веселинов. "Предвидили сме от 0 до 10 лева на декар, като сме се ръководили от
идеята, че това ще представлява около 10% от рентата, която се получава на тази земя, т.е. имаме тангениране към 10процентното облагане на плоския данък", каза Веселинов. Различните категории земи имат различна доходност, затова
всеки общински съвет ще определя ставките според категориите за неговата община. Ще се облагат собствениците, а не
арендаторите, заяви Веселинов.
От НФСБ обмислят да предложат промяна и на нивата на възнаграждения на рентите и наемите, както и на облагането на
доходите от рента. Относно цените на рентите Апостолов коментира пред БНР, че трябва да се съобразят с конкретни
критерии - нива по области, по икономически райони на планиране или по някакъв производствен признак, както било по
Закона за рентата във Франция.
News.bg
√ Правителството отпусна 11,6 млн. лв. за обезщетения за Африканската чума по свинете
Правителството отпусна 11,6 млн. лв. за изплащане на обезщетения и прилагани мерки за ограничаване и ликвидиране на
Африканска чума по свинете (АЧС), съобщиха от Министерския съвет.
Допълнителните пари са преведени през Министерството на земеделието, храните и горите. Те са за изплащане на
обезщетения и прилагани мерки за ограничаване и ликвидиране на заболяването Африканска чума по свинете на
територията на България. С тях ще се изплащат обезщетения на свинекоплексите, в които са констатирани огнища на
заболяването Африканска чума по свинете през 2020 година, както и обезщетения за стопанства, отглеждащи порода
"Източнобалканска свиня".
Съгласно процедурата на Европейската комисия се извършва частично рефинансиране до 75 % на направените разходи.
√ Помпео: Ще защитим Европа от рисковете, свързани със „Северен поток 2”
САЩ ще направят всичко, за да защитят Европа от рисковете, които носи построяването на газопровода "Северен поток
2". Това заяви американският държавен секретар Майк Помпео по време на изслушване в комисията по външна политика
на американския Сенат, предаде "Свободна Европа".
"Искаме Европа да има сигурни, стабилни и диверсифицирани възможности в енергийната сфера", подчерта Помпео.
Той посочи, че Държавният департамент и министерството на енергетиката на САЩ полагат решителни усилия, за да
разполага Европа с настина надеждни източници за снабдяване с енергия, които да не може да бъдат спирани според
желанието на Русия.
"Смятаме, че в това отношение "Северен поток 2" е опасен. Ще направим всичко възможно, за да не бъде този газопровод
заплаха за Европа." - посочва държавният секретар на САЩ.
Мерките на САЩ срещу руския газопровод предизвикаха раздразнението на Германия. Властите са подложени на натиск
от участващите в проекта германски компании, които ще претърпят огромни загуби, ако "Северен поток 2" не бъде
довършен.
В.Монитор
√ Желязков: Близо 500 млн. лева ще бъдат инвестирани в жп линията Костенец - Септември
Близо половин милиард лева ще бъдат инвестирани в жп участъка Костенец – Септември. Това заяви министърът на
транспорта по време на първата копка на жп гара Белово по проекта „Модернизация на железопътен участък КостенецСептември“.
„Един труден участък от 25 км, в който има всичко, което железопътната инфраструктура предполага – железен път,
телекомуникации, сигнализации, съоръжения, мостове, тунели, подлези, надлези и т.н.“, съобщи Росен Желязков.
Министърът отбеляза, че е предизвикателство за кратък период да изградим връзката София-Пловдив и да я добавим към
почти изградената жп линия Пловдив-Бургас, както и към Свиленград. По този начин жп инфраструктура ще се превърне в
най-удобното, най-екологосъобразното и най-модерното средство за придвижване на голяма част от хората и голяма част
от товарите, допълни още министър Желязков.
„Доволни сме и благодарни, че модернизираме инфраструктурата на България, която от десетилетия наред не е
подновявана, с европейски ресурс. Благодарен съм на нашите европейски партньори от Механизма за свързване на
Европа, благодарен съм и на колегите, които в този не лек момент правят невъзможното. По този начин наваксаме всички
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затруднения, които изпитахме по нелекия път за управление на ресурсите в този програмен период, заяви транспортния
министър.
√ САЩ разрешиха износа на втечнен природен газ до 2050 година
Американското правителство е удължило разрешението за износ на втечнен природен газ до 2050 година. Това обяви
късно снощи президентът Доналд Тръмп в реч в Тексас, предадоха световните агенции.
Министерството на енергетиката на САЩ уточни, че става дума за продажба на американски втечнен природен газ на
страни, с които не са сключени споразумения за свободна търговия. Досега разрешението се удължаваше само за период
от 20 години, допълни ведомството.
Министърът на енергетиката Дан Бруйет посочи в писмено изявление, че това решение ще бъде от полза както за САЩ,
така и за съюзниците им по целия свят.
Само тази година износът на втечнен природен газ ще свие търговския ни дефицит с над 10 млрд. долара. Освен това
износът осигурява десетки хиляди работни места в САЩ и доведе до милиарди долари инвестиции в инфраструктураФ,
отбелязва министърът.
По данни на министерството на енергетиката САЩ изнасят втечнен природен газ в 38 държави на пет континента.
БНР
√ Парламентът гледа законови промени за извънредния труд на полицаите
Парламентът ще обсъди законови промени на първо четене, с които се регламентира извънредният труд на полицаите.
Заради спецификата на работата служители на ненормиран работен ден регулярно полагат труд над установеното работно
време в работни дни.
Съгласно действащата към момента нормативна уредба положеният труд в работни дни над установеното работно време
не е извънреден труд, поради което не се компенсира с възнаграждение.
Промяната в закона за МВР предвижда да се определи нов подход, при който всеки труд, положен извън установеното
работно време, до 70 часа на тримесечен период и 280 часа годишно, да се отчита като извънреден труд и да се компенсира
с възнаграждение.
Регламентира се, че държавните служители, извън тези с намалено работно време и работещите на смени, ще бъде
установено подневно отчитане на работното време.
Необходимите финансови средства за прилагането на новата нормативна уредба, свързана с изплащането на
допълнителното възнаграждение за извънреден труд ще бъде в размер на около 65 млн. лева, от които за възнаграждение
38 млн. и за осигурителни вноски 27 млн.
Шестима са министрите, които ще вземат участие в петъчния парламентарен контрол. Пръв на депутатски въпроси ще
отговаря Костадин Ангелов, министърът на здравеопазването. Питането е относно политиката на правителството за
намаляване на задълженията на държавните и общинските болници.
Христо Терзийски, министър на вътрешните работи, ще отговори на въпрос относно критериите и броят служители на
министерството, които имат право да използват туристически ваучер за почивка на море в България.
Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева също ще отговаря на два депутатски въпроса - относно
проблема на хората с увреждания, които няма да получат пенсиите си в нормален размер за месец юли и преодоляването
на кризата в сектор "Гори и горско стопанство".
В парламентарния контрол ще вземат участие и министърът на образованието Красимир Вълчев и на околната среда и
водите Емил Димитров
√ Анкетна комисия в парламента за придобиването на ББР на акции от ПИБ
Народното събрание единодушно създаде временна анкетна комисия за изясняване обстоятелствата около
придобиването от Българската банка за развитие на акции от капитала на Първа инвестиционна банка.
Анкетната комисия е по предложение на БСП.
Комисията е 10-членна, по двама души от всяка парламентарна група.
По-рано Българската банка за развитие придоби малко над 18% дял от Първа инвестиционна банка.
Припомняме, че правителството обясни купуването на акцииите с необходимостта да се покрият последните изисквания
към България за влизането в "чакалнята " на еврозоната.
√ ДДС за бирата и виното намалява на 9% от утре
От утре на 9 % се намалява ДДС за бирата и виното, които се сервират в заведения, за фитнес залите, за комисионата на
туроператорите и за случайните превози с цел туризъм, реши Народното събрание.
Заради икономическите последици от коронакризата депутатите дадоха възможност на общинските съвети да
освобождават от такса смет най-засегнатите фирми.
√ Министерството на туризма подготвя антикризисни мерки за новия зимен сезон
Министерството на туризма изработва план, който ще очертае подготовката за предстоящия зимен сезон, който е много
важен.
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"Ще създам специализиран съвет към министерството, в който ще бъдат включени експерти и представители на бизнеса.
В него ще бъдат подготвени кризисни мерки и предложения за новия зимен сезон и преодоляване на последствията от
Covid-19", заяви днес каза пред журналисти в курорта "Слънчев бряг" министърът на туризма Марияна Николова.
Според г-жа Николова 2020-та е годината на българските туристи, на които разчитаме.
Тя отбеляза, че за август местата за настаняване в Слънчев бряг са резервирани на пълния им капацитет. За септември има
много еднодневни резервации, както и седмични, и уикенд пакети.
"Разчитаме българите да посетят повече места за настаняване в страната, да видят нашите културно-исторически
забележителности. Подготвяме съвместно с Асоциацията на екскурзоводите инициатива за малко познатите места у нас,
която ще популяризираме в онлайн пространството", съобщи министърът на туризма.
√ Столичната община подготвя строителството на 16 детски градини, правителството отпуска 50 млн. лв.
Два държавни терена за изграждане на детски градини и училище в район „Студентски“, ще предостави на Столична
община Министерство на образованието. Това беше решено на заседание на Министерски съвет в четвъртък. Две сгради
на Министерство на труда и социалната политика в „Младост“ и „Люлин“ ще бъдат освободени и ще бъдат превърнати в
детски градини.
50 млн. лв. от държавния бюджет се предоставят на Столична община целево за изграждане на детски градини и
разкриване на нови места за децата.
Към момента Столична община подготвя проектите за строителство на 16 сгради на детски градини. За строителството им
ще бъдат използвани предоставените от Министерския съвет средства. За 4 нови детски градини са издадени разрешения
за строеж - това са детските градини в „Горна Баня“, „Възраждане“, „Подуяне“ и „Кремиковци“. На етап проектиране са
детски градини в райони „Красно село“, „Оборище“, „Младост“, две във „Връбница“ - в кв. „Обеля“ и в с. Мрамор, две в
„Панчарево“ - в с. Казичене и с. Бистрица, в две в „Надежда“, и две в „Люлин“. Предстои да започне проектиране на нова
детска градина в кв. „Манастирски ливади - запад“.
Столична община работи за отчуждаването на терени за детски градини в кв. „Манастирски ливади-запад“, „Кръстова
вада“, „Витоша ВЕЦ Симеоново“ и „Връбница“.
С решение на Министерски съвет по-рано тази година на Столична община бяха предоставени 15 млн. лв. С тях се
изграждат детска градина в „Манастирски ливади-изток“ за 8 групи, в район „Люлин“ за 5 групи и до месец ще започне
изграждане на нова детска градина в район „Витоша“, м. „Павлово Бъкстон“ за 5 групи и училищна сграда за две
подготвителни групи в кв. „Бояна“.
В момента Столична община изгражда 13 сгради на детски градини, от които 9 ще бъдат завършени до края на 2020 г.
Предстои да започнем строителство и на още 4 сгради - на две нови ясли, едно разширение за яслена група в
„Кремиковци“ и преустройство на сграда в „Триадица“ за две нови групи.
√ Подобрение на икономическите нагласи в ЕС и в България през юли
През юли икономическото и бизнес доверие в еврозоната, в целия ЕС и в частност в нашата страна, бележи подобрение за
трети пореден месец, опитвайки да компенсира част от огромните загуби през март и април, които бяха причинени от
строгите карантинни мерки заради коронавирусната пандемия, показват резултати от последно проучване на
Европейската комисия.
Индексът, измерващ икономическото доверие за целия ЕС, отскочи през юли до 81,8 пункта от 74,9 пункта през юни и след
като през април удари историческо дъно от 63,8 пункта. Съответният индекс за еврозоната нарасна през юли до 82,3 пункта
от 75,8 пункта месец по-рано и спрямо априлското дъно от 64,8 пункта (най-ниско ниво от 1985 г. насам, когато стартира
това проучване).
Подобрение бележат почти всички водещи икономически сектори - промишлеността, сферата на услугите и търговията на
дребно, като само при строителството се отчита известно понижение. Известна стабилизация и дори слабо понижение
отчита потребителските нагласи, като съответният индекс за еврозоната се понижи през юли до -12,6 пункта от -11,6 пункта
през юни, а за целия ЕС стабилизира в юнското ниво от -15,6 пункта.
Аналогичният индекс на икономическите нагласи в България пък нарасна през юли до 73,4 пункта от 72,6 пункта през юни
и след като през април беше ударено многогодишното дъно от 58,3 пункта, но въпреки това поредно повишение индексът
остава далеч от неговите дългосрочно стабилни нива около и над 100 пункта.
Индексът на потребителското доверие в България се влоши през юли до -32,5 пункта от -29,3 пункта през юни, достигайки
най-ниско ниво от април.
В същото време индексът, измерващ очакванията за заетостта и трудовия пазар, отскочи рязко в рамките на ЕС и
еврозоната съответно с 4,1 и с 4,0 пункта до ниво от 87,0 пункта, а за България - до 95,6 пункта от 92,9 пункта месец порано.
В. Труд
√ Онлайн търговците няма да дават хартиен касов бон
Електронните търговци могат да дават онлайн бележка на клиентите си, вместо хартиен касов бон за извършените от тях
продажби, като за това не им е необходимо физическо фискално устройство, припомниха от НАП. Условие за този
алтернативен начин за отчитане на продажбите е плащането да не е с пари в брой, а с кредитна или дебитна карта.

8

Онлайн бележката за покупката ще бъде изпращана на клиентите по имейл. Бележките се издават чрез специализиран
софтуер и трябва да съдържат задължителни реквизити, като данни за търговеца, уникален номер на клиентската поръчка,
референтен номер на финансовата трансакция, QR код и др.
От НАП напомнят, че от 1 август стартира новата електронна услуга „Подаване на стандартизиран одиторски файл от лицето
по чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18/ 13.12.2006 г.”. Чрез нея онлайн търговците, избрали алтернативния начин за отчитане
на продажбите, ще подават ежемесечно към НАП информация за направените поръчки, по които са извършени доставки
на стоки и услуги, спазвайки новите изисквания на Наредба Н-18.
Банките и другите доставчици на платежни услуги също подават информация към НАП за извършените плащания с банкови
карти за онлайн пазаруване. Допълнителна информация за електронните услуги на приходната агенция можете да видите
в сайта или да получите от Информационния център на НАП на телефон 0700 18 700.
√ Израел и Кувейт с БГ дезинфектанти
По-високата цена на спирта доведе и до по-скъп продукт
Български дезинфектанти ползват в страни като Израел и Кувейт. Над 50 фирми в България произвеждат и търгуват
дезинфектанти. Освен за нуждите в страната, те доставят продуктите и за държави от ЕС и за трети страни като Казахстан,
Узбекистан, Таджикистан, Армения, Балканските страни, Близкия и Далечен Изток, Виетнам, Мароко, Египет, Йордания,
Израел, Кувейт, Иран, Турция, Ирак и др. Това каза за “Труд” Гергана Андреева, изп.-директор на Българската асоциация
на етерични масла, парфюмерия и козметика.
Количества на пазара вече не липсват, както беше при обявяване на извънредното положение през март. Няма недостиг и
на спирт, но цената е много по-висока от преди пандемията, което води до оскъпяване на продукта към крайния
потребител.
На въпрос какво става на пазара на дезинфектанти, Андреева отговори, че ръстът от началото на извънредното положение
вече се е стабилизирал. “Понастоящем има потребление, което е в рамките на до 20% над стандартното и без извънредна
епидемиологична обстановка”, каза Гергана Андреева.
По отношение на изискванията за производство на спиртните продукти за ръце, дезинфекциращото действие зависи от
използваната формула за производство, качеството и съотношението на съставките. “Наличието или липсата му може да
бъде доказано само с тестове за ефикасност. Ако се твърди, че дезинфектантите на пазара не са качествени, защото не
съдържат над 80% алкохол, това е некоректно и подвеждащо. Няма изисквания на ЕС относно такова високо съдържание
на спирт, а ние - производителите от България, в качеството є на страна членка в ЕС, работим, съобразявайки се с
българското и европейското законодателство”, каза Андреева. Според Регламент на ЕС дезинфекциращите гелове трябва
да съдържат между 52% и 70% етилов алкохол (етанол).
Investor.bg
√ ВАП възложи незабавна проверка за неправилно съхранявани пестициди
Получени са сигнали от гражданин и от министъра на околната среда и водите Емил Димитров
Върховната административна прокуратура (ВАП) възлага на министъра на околната среда и водите (МОСВ) и Българска
агенция за безопасност на храните (БАБХ) да извършат незабавна проверка за неправилно съхранявани пестициди на
територията на цялата страна. Това става ясно от сайта на държавното обвинение.
Във ВАП са получени сигнали от гражданин и от министъра на околната среда и водите Емил Димитров, съдържащи данни
за съхранение на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност по начин, създаващ риск за замърсяване на
околната среда, а от там и на човешкото здраве, което обосновава и незабавна реакция от компетентните органи.
Проверката трябва да установи спазват ли се изискванията на Закона за защита на растенията, Закона за водите, Закона за
здравето и Закона за опазване на околната среда, контролът по които е в правомощията на МОСВ и БАБХ. Следва да се
идентифицират местата, за които в сигнала на министъра има данни за съхранение на препарати за растителна защита с
изтекъл срок, да се извършат проверки за откриване на други подобни зони, както и да се установят лицата, неправилно
съхранявали или изхвърлили съответните препарати.
С оглед правомощията си, БАБХ следва да назначи изследване на веществата за установяване на техния физикохимичен
състав в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол, уточняват от ВАП.
Необходимо е да се изясни и какви са неблагоприятните ефекти от замърсяването на околната среда и водите, които
трябва да бъдат преодолени, и представлява ли то опасност за хора, растения и животни.
ВАП следва да бъде уведомена за резултатите от проверката с подробен доклад в най-кратък срок, а при наличие на данни
за извършено престъпление – да се предоставят незабавно и на компетентните прокуратури и МВР.
√ Стамен Янев: Ще направим анализ на кредитния портфейл на ББР
Назначението ми е изцяло експертно, имам задължения и отговорност към бизнеса, към потенциалните
инвеститори, каза новият заместник-министър на икономиката
Ще бъде направен анализ на портфейла за кредитиране на Българската банка за развитие (ББР). Това заяви пред БНР
Стамен Янев, който вече е заместник-министър на икономиката. До преди дни той беше председател на Българската
агенция за инвестиции.
По повод поемането на поста председател на Надзорния съвет на Българската банка за развитие Янев отбеляза, че няма
притеснения, тъй като основната му цел е да си свърши работата.
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„Поемам вероятно тежък ресор…, но по отношение на ББР първоначалната ми информация е, че приблизително 80% от
предоставените кредити действително са били за малки и средни предприятия и всякакви твърдения за по-големи бизнеси
са несъстоятелни“, добави Янев.
Относно останалите 20% и спекулациите, че доста средства са отишли към фирми, физически и юридически лица,
свързвани с Делян Пеевски, Стамен Янев коментира, че първо иска да встъпи в длъжност официално, за да получи
възможност да разгледа и да направи анализ на структурата на портфейла за кредитиране.
Като свои приоритети новият заместник-министър изброи ускоряване на стартираните мерки, подобряване на
прозрачността на процедурите и намаляване до минимум на субективния елемент в осъществяването на европроекти.
„Назначението ми е изцяло експертно, имам задължения и отговорност към бизнеса, към потенциалните инвеститори, да
продължим работата, която сме свършили до момента и действително да работим в посока по-добро бъдеще за България“,
обясни Янев в отговор на въпрос дали назначението му е политически обвързано с някоя партия.
√ ЕС премахва ограниченията за пътуване на гражданите на 11 държави
Сред тях са Австралия, Канада, Нова Зеландия, Южна Корея, Япония
От 31 юли държавите членки на Европейския съюз (ЕС) трябва да премахнат постепенно ограниченията за пътуване за
гражданите на Австралия, Канада, Грузия, Япония, Мароко, Нова Зеландия, Руанда, Южна Корея, Тайланд, Тунис, Уругвай,
съобщават от пресслужбата на Съвета на ЕС.
Китай е в процес на потвърждение при реципрочност на мерките, допълва се в съобщението.
Критериите за определяне на третите страни, за които настоящото ограничение за пътуване трябва да бъде премахнато,
обхващат по-специално епидемиологичната обстановка и ограничителните мерки, вкл. физическата дистанция, както и
икономическите и социалните съображения. Те се прилагат кумулативно.
По отношение на епидемиологичната ситуация, изброените трети страни трябва да отговарят на следните критерии: броят
нови случаи на заразени с коронавирус през последните 14 дни на 100 000 жители да е близък или под средното за ЕС;
стабилна или намаляваща тенденция на нови случаи за 14 дни; цялостен отговор на вируса, цялостен отговор на COVID-19,
като се вземе предвид наличната информация, включително относно аспекти като тестване, наблюдение, проследяване
на контакти, ограничаване, лечение, надеждност на информацията и други.
Реципрочността също трябва да се взема предвид за всеки отделен случай.
Жителите на Андора, Монако, Сан Марино и Ватикана трябва да се считат за жители на ЕС за целите на тази препоръка,
посочват от Съвета.
Страните, свързани с Шенген (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария) също са включени в тази препоръка.
Bloomberg TV Bulgaria
√ Евростат: Безработицата в България отново отчита спад през юни
Тя спада с още 0,2 процентни пункта до 4,4% след спада с 0,2 пр.п. до 4,6% през май
Безработицата в България отчита втори пореден месечен спад през юни с още 0,2 процентни пункта до 4,4%, след като
през март и април се увеличи заради коронавируса, затворените бизнеси и освободените от работа хора, пише Investor.bg,
позовавайки се на данни на европейската статистическа служба Евростат.
През май понижението също беше с 0,2 пр.п. до 4,6%. Същевременно нивото на безработица в Европейския съюз (ЕС) и
еврозоната продължава плавно да се увеличава. През юни ръстът е с по 0,1 пр.п. до, съответно, 7,1% и 7,8%.
Коригирани са нагоре и данните за май – вместо 6,7%, безработицата в ЕС е била 7%, а вместо 7,4%, безработицата в
еворозоната е била 7,7%.
Освен в България плавно понижение на безработицата с отварянето на икономиките се наблюдава още в Ирландия,
Австрия, Малта, Франция, Хърватия, Кипър, .
Най-висока е безработицата в Испания – 15,6%, като се покачва с 0,2 пр.п. спрямо май. На второ място е Латвия с 10,1%.
Липсват данни за Гърция, в която още през април показателят е 15,5%, т.е. страната вероятно вече е лидер по безработица
в ЕС.
√ БФБ ще изкупи обратно до 300 хил. собствени акции
Решението предвижда БНЕБ да изкупи тези книжа от капитала на компанията-майка
Българска фондова борса (БФБ) ще изкупи обратно до 300 000 собствени акции. Това решение обявиха в четвъртък
от Общото събрание на акционерите на институцията.
Решението предвижда Българска независима енергийна борса (БНЕБ), еднолично контролирано дъщерно дружество на
БФБ, да изкупи тези книжа от капитала на компанията-майка.
Срокът за обратното изкупуване е до 3 години, като за една година не могат да се изкупят повече от 3% от акциите на
дружеството. Изкупуването трябва да стане на цени между 4.50 и 6 лв. за акция.
Процедурата по обратно изкупуване на собствени акции е стандартна практика на публичните компании по света и в
България. Чрез него мениджмънтът на БФБ демонстрира пред инвеститорите своята увереност в бъдещото ѝ развитие,
като в допълнение оказва подкрепа и върху цената на нейните акции, особено по време на сериозна волатилност на
капиталовия ни пазар.
Общото събрание възложи на Съвета на директорите да определи конкретни дати за начало и край на обратното
изкупуване. В случай че в този срок не се изкупи максималния брой акции, Съветът на директорите по своя преценка ще
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може да го удължи. Съветът на директорите ще избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде
извършено обратното изкупуване.
Акционерите на БФБ приеха доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.; освободиха от
отговорност членовете на СД за дейността по управление на дружеството през изминалата година; приеха отчета на
Директора за връзки с инвеститорите; одобриха доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния
финансов отчет за 2019 г. и заверения финансов отчет за изминалата година; приеха одитирания годишен консолидиран
финансов отчет, годишния консолидиран доклад на СД за дейността и доклада на регистрирания одитор за проверка и
заверка на консолидирания отчет на групата за 2019 г.
Общото събрание реши също половината от нетната печалба за 2019 г. след облагане с данъци, в размер на 201 709.66 лв.,
да се разпредели като дивидент на акционерите или по 0,0306 лв. на акция.
Останалите 50 %, в размер на 201 709.66 лв., се разпределят като допълнителни резерви. Акционерите приеха годишния
отчет на Одитния комитет за 2019 г. и избраха регистрирания одитор АФА ООД да извърши одит и заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2020 г.
Общото събрание отложи избора на членове на Съвета на директорите до провеждане на конкурсна процедура по
правила, приети от Министъра на финансите, в рамките на срока установен в Закона за публичните предприятия. Във
връзка с прилагането на този закон беше отложено и приемането на политиката за възнагражденията на членовете на
Съвета на директорите.
За трета поредна година БФБ проведе най-важния си форум и по електронен път – чрез платформата на Централен
депозитар ЕПОС.
√ Доклад на ЕЦБ: Схемата за частична безработица е щит за европейския трудов пазар
Обезщетенията също са сред предимствата за служителите в компании в еврозоната
Според Европейската централна банка (ЕЦБ) пазарът на труда в еврозоната е останал сравнително стабилен в много
страни. Икономистите на банката отдават причината за това отчасти и на схемата за частична безработица. До края на май
равнището на безработица не надминава прогнозите въпреки историческия икономически спад, сочи последният за
момента месечен доклад на централната банка, пише Der Spiegel.
Развитието както на заетостта, така на безработицата е било "доста сдържано" в условията на коронакризата, коментират
от банката. Спрямо САЩ европейският пазар на труда и еврото са се представили значително по-добре.
В своя доклад експертите на ЕЦБ се позовават на различни статистически методи между еврозоната и САЩ. В страни от
еврозоната много хора не са регистрирани като безработни, а като "икономически неактивни лица". В този ред на мисли
те изпадат от официалната статистика за безработицата. Основна причина за по-доброто представяне на еврозоната е
също, че служителите получават обезщетения при безработица.
„Предварителните оценки за броя на засегнатите служители могат да бъдат получени от заявките на компаниите за
включване по схемата за непълен работен ден“, се отбелязва в месечния доклад. От него става ясно, че делът на тези
работници вече е значителен.
Експертите на ЕЦБ считат, че максималният брой служители в Германия, засегнати от частичната безработица време или
временно отстраняване от длъжност, достига 10,6 млн., във Франция - 12 млн., в Италия - 8,1 млн, в Испания - 3,9 млн., а в
Холандия - 1,7 млн.
√ Исторически спад за икономиката на САЩ от 32.9%
Данни от второто тримесечие за икономиката на САЩ показват огромните щети в резултат от масовите
затваряния на бизнеса
Икономиката на САЩ отчита най-големия си спад от 40-те години на миналия век през второто тримесечие на тази година.
Това е показателно за опустошителното влияние на пандемията върху бизнеса и цялата страна, след като милиони
американски граждани останаха без работа, съобщава Bloomberg.
Брутният вътрешен продукт на страната се свива с 32.9% на годишна база, което е най-големият спад, откакто се събират
месечни данни от 1947 г. насам, показват предварителните изчисления на Министерството на търговията. Средната
прогноза на анкетираните от Bloomberg икономисти бе за спад от 34.5%.
Данните показват мащаба на щетите върху икономика от затварянията на редица бизнеса с цел ограничаване на
разпространението на коронавируса в страната, което сложи край на най-продължителния икономически растеж на САЩ.
Заетостта, разходите и производството се подобриха след отварянето на икономиката през май и мащабните
икономически стимули достигнаха до американските граждани, но скорошният ръст на новите случаи на коронавирус
ограничи темпа на възстановяването.
Скокът на новите случаи, който е в резултат от несправянето на САЩ с овладяването на пандемията, показва, че щатската
икономика вероятно ще се възстанови по-бавно в сравнение с други страни като тези от еврозоната, които се справиха подобре в ограничаването на разпространението на заразата.
А всъщност колкото по-дълго продължава разпространението на коронавируса, без да е намерена ваксина, толкова дълго
световният брутен вътрешен продукт ще остане под нивата от преди пандемията. Това оставя трайни белези върху много
предприятия и служители.
Освен това броят на седмичните молби за обезщетения при безработица отново нарасна. Общо 1,434 милиона граждани
са подали първо заявление през миналата седмица, както съобщи Министерството на труда. Броят на безработните се е
увеличил изключително много по време на кризата, пише Investor.bg.
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По рано тази седмица председателят на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл предупреди за най-тежкия
икономически спад „в нашия живот“, след като представителите на Федералния комитет по отворените пазари решиха да
запазят основните лихви непроменени на ниво около нулата и затвърдиха мнението си да използват всички налични
инструменти за подпомагане на възстановяването на фона на пандемията.
„Пътят напред за икономиката е извънредно несигурен и до голяма степен ще зависи от успеха ни в контролирането на
вируса“, каза Пауъл пред репортери по време на видео пресконференция в сряда след края на двудневното заседание на
Комитета. „Всъщност през последните седмици наблюдаваме някои признаци, че увеличаването на случаите на заразени
и подновените мерки за контрол за разпространението започват да натежават върху икономическата активност“, добавя
още гуверньорът на Фед.
По-рано през деня стана ясно, че и германската икономика се сви в безпрецедентна степен през второто тримесечие. Тя
се сви с 10,1 процента през второто тримесечие в сравнение с предходното, както обяви Федералната статистическа служба
в четвъртък. Това беше най-резкият спад от началото на тримесечните изчисления на БВП през 1970 г.
√ Петролните компании отчитат загуби за милиарди
Търсенето на суровината е паднало по целия свят на фона на безпрецедентната коронакриза
Спадът в цените на петрола по време на коронакризата причини огромни загуби за милиарди за три големи европейски
петролни компании през второто тримесечие. Дейностите в две от трите компании обаче все още се на печалба, пише Der
Spiegel.
Британско-холандската петролна компания Shell генерира загуба от 18,1 млрд. долара за периода от април до юни на фона
на сериозна обезценка, съобщиха от компанията. Shell е реализирала близо 3 млрд. долара печалба през миналата година.
Компанията изтри 16,8 млрд. долара заради безпрецедентния спад на търсенето и цените. По отношение на чистата
оперативна дейност Shell все пак реализира печалба, но падна до 638 млн. долара.
Френската Total Group отчете загуба от 8,4 млрд. долара за второто тримесечие. За същия период на миналата година тя
имаше печалба от 2,8 млрд.долара. Амортизации от 8.1 млрд. долара бяха причина за спада. Главният изпълнителен
директор Патрик Пуян отдаде обезценяването на търсенето на петрол и газ заради пандемията и спада в цените.
През второто тримесечие сортът Брент поевтиня до 30 долара за барел, посочи Пуян. Цената на газа удари историческо
дъно и маржовете на печалба в сектора се сринаха.
Италианската петролна компания ENI отчете загуба от 4,4 млрд. евро във времевия интервал от април до юни, съобщиха
от компанията. Нетната загуба, който тя регистрира, е на стойност 714 млн. евро. Компанията изтри 2,8 млрд. долара през
второто тримесечие.
В отговор на това ENI отпусна стимули в размер на 1,4 млрд. евро за тази и следващата година. "Излизането от пандемията
ще бъде трудно, има голяма несигурност", заяви изпълнителният директор Клаудио Дескалц. Ръководството не очаква
търсенето да се възстанови до 2021 г.
Мениджър
√ Президентът Радев: Готов съм със служебен кабинет
Готов съм със служебен кабинет. Моята професия ме е научила да бъда готов. Това заяви пред журналисти президентът
Румен Радев.
„Всяко упорство на кабинета и главния прокурор само ескалира кризата. Неслучайно призовах отдавна и Борисов, и Гешев
да си подадат оставката. Няма друг изход от тази ситуация. Тези протести отварят пътя към бъдещето на България“, заяви
Радев.
Той коментира и днешното решение на конституционния съд, според което по време на мандата си пpeзидeнтът и
вицeпpeзидeнтът нe мoгaт дa ca oбeкт нa пpoвepки и paзcлeдвaния, нито да им ce пoвдигaт oбвинeния.
„Решенията на Конституционния съд не се коментират, а се изпълняват, особено когато са ясни и еднозначни. Всеки, който
използва Конституцията и законите за атака на други институции, трябва да носи своята отговорност“, заяви Радев.
Президентът обърна внимание и на последния запис, за който се твърди, че е на премиера Бойко Борисов.
„Този разговор ясно показва кой е поръчителят на цялата очерняща кампания, която се води спрямо президентската
институция. Жалкото е, че в паническите опити за лично спасение, министър-председателят завлича цялата своя партия и
всички свои съпартийци на дъното. Там има много почтени хора и сега те трябва да носят чуждия позор", отбеляза Румен
Радев.
По думите му призивите на премиера за диалог са измамни, защото той едно говори пред камерите, но по телефона дава
съвсем други указания.
√ 92 млн. лв. получават 3 министерства, НЗОК и НОИ за преодоляване последствията от COVID-19
Общо 92 милиона лева са предвидени за МТСП, МЗ, МВР, НЗОК и НОИ за преодоляване на последствията от COVID-19. Това
заяви при изслушването си пред парламента по искане на ПГ на ГЕРБ социалният министър Деница Сачева във връзка с
новите социално-икономически мерки на кабинета. Източникът на средствата - общо 1,162 млрд.лв, е националният
бюджет. За социални дейности ще отидат 731,5 млн.лв.
От 1 август се повишават с 30 на сто средствата за заплати на служители в МТСП, ангажирани в дейности за преодоляване
на пандемията, посочи министърът, цитирана от БТА. За около 7600 души от Агенцията за социално подпомагане, Главната
инспекция по труда, фонд "Социална закрила", "Социално подпомагане" и др. се заделят 15,100 млн. лв., подчерта Сачева.
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Тя съобщи още, че правителството подготвя и нова семейна помощ за деца в случай, че се наложи отново да се затворят
детските градини и училища.
"В плановете за следващия програмен период сме предложили с Министерството на икономиката да бъде изграден фонд
с капитал около 100 млн. лв. в подкрепа на компаниите по отношение на организацията на дистанционна работа , в т.ч. и
мерки за киберсигурност на служителите, които работят от разстояние", подчерта тя.
По данни на социалния министър, за еднократната помощ за деца в 8-ми клас вече има подадени молби от близо 300
семейства, 7500 са подадените молби за първолаци.
От 1-ви август с общо 15 млн. лв. се увеличава и финансирането на делегираните от държавата социални услуги като
домове за възрастни хора, за хора с увреждания, центрове от семеен тип и други. Парите ще са заплати на социалните
работници в тях, рехабилитатори, логопеди. Средният размер на увеличение на възнагражденията им е 20 на сто.
По 50 лв. върху пенсиите си за три месеца /август,септември и октомври/ получават и всички пенсионери - над два
милиона, припомни министърът. Вече са отпуснати над 106 млн. лв. по бюджета на "Държавното обществено осигуряване"
и първото плащане ще е между 7-20 август. Инвалидните пенсии на близо 5000 пенсионери с изтекло ТЕЛК-решение по
време на извънредното положение и епидемиологична ситуация са вече изплатени в пълен размер.
За нуждите на личните асистенти с новите мерки по бюджета на социалното ведомство са осигурени нови 122 млн. лв. и
така се гарантират плащанията за цялата 2020 г.
От 1-ви октомври минималният размер на обезщетението за безработица се увеличава от 9 на 12 лв., което засяга над 23
хиляди души и ще струва 12 млн. лв.
По линия на ОП"Развитие на човешките ресурси" и Фонда за възстановяване ще бъдат осигурени средствата за изплащане
по 1000 лв. на медиците на т.нар. първа линия. Допълнителните средства към осигурените вече 60 млн.лв. са 67 млн. лв.
По мярката 60/40 към 24 юли са преведени близо 171 млн. лв. на 8900 компании. Запазените работни места са 175 533
като най-много - над 54 хиляди, са в София. От 15 юли започна новият дизайн за подаване на документи по мярката електронно, като средствата ще са за три месеца /юли, август и септември/. Допуска се кандидатстване със задължения.
По новия дизайн, според Деница Сачева, се очаква около 300 000 души да запазят своите доходи, общият размер на
средствата е 500 млн. лв.
Подкрепата от по 290 лв. за запазване на работно място в транспорта, хотелиерството, туризма, комбинирана с 60/40, за
тези сектори помощта става 80/20, отбеляза министърът. Мярката, както и тази по "Заетост за теб", ще продължи до края
на годината.
Удължава се до края на годината услугата "топъл обяд" като са отпуснати 9 млн. лв. допълнително.
√ "Галъп": Българите искат промяна, но не и предсрочни избори
Българите продължават да не харесват властта си и да искат промяна, но не държат на предсрочни избори. Обществото ни
обаче успява да разграничи отговорността на правителството за общото развитие на страната и отговорността му конкретно
за ситуацията с коронавируса – по последното все още преобладават положителни оценки. Протестите като цяло се
подкрепят, макар да няма увереност, че ще успеят. Видимо не се подкрепя обаче въвеждане на нови твърди
ограничителни мерки по повод коронавируса. Съществени дялове от обществото вече са с намалели доходи заради
извънредните мерки и само съживяване на икономическия живот може да удържи негативните тенденции в това
отношение. Това сочат данните от независим телефонен сондаж на "Галъп", проведен между 22 и 24 юли сред 800 души.
55% от анкетираните приемат, че правителството се справя добре или много добре със ситуацията с короновируса, но
други 43% са на обратното мнение. Въпреки по-тревожните статистики обаче, и днес мнозинство от 59% са против
въвеждане отново на твърди ограничителни мерки. 39% обаче казват, че биха приели. Този дял не е малък и свидетелства
за известен нов ръст на тревогата.
Последното личи и в продължаващата низходяща тенденция на убеждението, че животът ще се нормализира до края на
годината – само в рамките на два месеца делът на оптимистите спадна от 61% в началото на юни, през 40% в края на юни,
до 32% сега.
44% твърдят, че доходите им вече са намалели заради коронавируса. 9% – че са загубили работно място. За 8% загубата на
работа явно предстои. 6% са спрели да плащат кредити, а 2% – лизинги. Няма съществена промяна в тези дялове спрямо
предишните вълни на изследване, което може би значи, че „отварянето“ на икономиката е дошло сравнително навреме,
за да спре допълнително задълбочаване на негативните икономически тенденции.
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Междувременно, 59% продължават да подкрепят протестите в страната, а 34% не ги подкрепят. Останалите се колебаят.
Данните отразяват и обичайното у нас отношение към властта, но и подсказват, че протестният потенциал е висок и остава
чувствителен.
От друга страна, 58% смятат, че протестите няма да изпълнят нито една от целите си, а 25% смятат, че ще изпълнят и двете
цели – оставка на премиера и на главния прокурор. 6% пък смятат, че може да има само оставка на правителството. Наймалък е делът на хората, които смятат, че, например, само главният прокурор Иван Гешев ще подаде оставка – 3%.
Появилата се идея за оставка на Румен Радев също не звучи реалистично за мнозинството – 63% не я споделят, а 29% са на
обратното мнение. Останалите се колебаят.

54% не искат предсрочни избори, а 42% – искат. Остава в сила констатацията и от предишни изследвания в тежки
политически ситуации – обществото очевидно иска промяна, но конкретната перспектива за предсрочни избори по-скоро
отблъсква. Вероятно това се дължи и на близостта на редовните избори, и на летния период, и на усещането за липса на
нова, отчетлива, алтернатива.
Беше проверено също дали и доколко в тази ситуация са се развили екстремни настроения – с някои провокативни
въпроси. Например, 36% приемат ДПС дори да бъде забранена. Делът не е малък и буди размисъл. Все пак, мнозинство
от 52% смята обратното.
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По отношение на текущата власт като цяло обаче, общественото раздразнение явно е видимо по-високо. Затова и 62% се
съгласяват сегашните управляващи да бъдат съдени. Данните не са прецедент, но властта следва сериозно да ги има
предвид – като червена лампа за нивата на обществено търпение.
*Методология: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing); национална извадка (800 ефективни интервюта) за
населението на възраст 18+ г., извършена в периода 22-24.07.2020 г. 1% се равнява на около 55 хил. души. Абсолютна
максимална грешка ±3.3 при 50% дялове.
√ Ръст на производствените цени през юни
Общият индекс на цените на производител (вътрешен и външен пазар) през юни 2020 г. нараства с 1.0% спрямо
предходния месец. Повишение е регистрирано в преработващата промишленост - с 1.4%, и в добивната промишленост - с
1.0%, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление на цените - с
0.1%.
В преработващата промишленост по-високи цени на производител се наблюдават при: производството на основни метали,
обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - по 0.8%, и производството на изделия
от каучук и пластмаси - с 0.5%. По-голямо намаление на цените е регистрирано при производството на химични продукти
- с 1.0%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 0.8%.
Общият индекс на цените на производител през юни 2020 г. спада с 3.2% в сравнение със същия месец на 2019 година. Пониски цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 4.3%, в добивната промишленост - с 1.0%, и при
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.5%.
По-значително намаление в преработващата промишленост е отчетено при: производството на основни метали - с 6.7%,
производството на дървен материал и изделия от него, без мебели, и производството на хартия, картон и изделия от
хартия и картон - по 3.4%. Повишение на цените се наблюдава при: обработката на кожи и производството на изделия от
обработени кожи, без косъм - с 5.0%, производството на хранителни продукти - с 3.3%, и производството на мебели - с
2.8%.
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2020 г. се увеличава с 0.4% спрямо предходния месец.
Покачване на цените се наблюдава в преработващата промишленост - с 0.8%, и в добивната промишленост - с 0.3%, а при
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление - с 0.3%. В сравнение с
май 2020 г. по-голямо увеличение на цените в преработващата промишленост е регистрирано при производството на
лекарствени вещества и продукти - с 0.8%, и при производството на електрически съоръжения - с 0.7%. По-съществен спад
е отчетен при производството на химични продукти - с 1.8%, и при производството на облекло - с 1.4%.
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2020 г. намалява с 0.9% в сравнение със същия месец
на 2019 година. Понижение на цените е регистрирано в преработващата промишленост - с 1.9%, и в добивната
промишленост - с 1.5%, а увеличение се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и
топлоенергия и газ - с 0.5%. През юни 2020 г. по-ниски цени в преработващата промишленост спрямо юни 2019 г. са
регистрирани при производството на основни метали - с 6.0%, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия
и картон - с 2.4%. По-значителен ръст на цените е отчетен при производството на автомобили,
Индексът на цените на производител на международния пазар през юни 2020 г. се увеличава с 2.1% спрямо предходния
месец и намалява с 6.8% спрямо съответния месец на 2019 година.
√ Туроператорите вече могат да кандидатстват за държавна помощ от 35 евро на пасажер
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Туроператорите вече могат да подават документи за държавна помощ от 35 евро на турист в чартърен или редовен полет
към България. Помощта се отпуска за всяка седалка, заета от лице, ползващо туристическа услуга в страната ни, но само за
полети с капацитет не по-малко от 100 човека.
По мярката са предвидени 55 млн. лв. за първия период на реализация от 14 май до края на годината Този бюджет е
определен на база прогнозен брой очаквани организирани туристически посещения на чуждестранни туристи за същия
период е около 795 000 чуждестранни туристи.
Всички туроператори, независимо от местонахождението на тяхното седалище, могат да се възползват от отпуснатите
средства. Условието е те да ползват услугите на въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз, издаден в Република
България или друга държава член на Европейския съюз, или страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или на Конфедерация Швейцария или трета страна.
Полетите, които ще се извършват през периода от 1 януари 2021 година до 14 май 2022 година ще са предмет на нова
нотификация. Максималният размер по схемата за държавна помощ не може да надхвърля 800 000 евро на предприятие
по фаза 1 под формата на преки безвъзмездни средства, като всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно
изражение, т. е. преди приспадането на данъци или други такси.
Информация за условията и правилата за кандидатстване са качени на официалния уебсайт на Министерството на туризма.
√ Американската търговска камара: Корупцията е основна пречка на чуждите инвестиции в България
Корупцията и липсата на върховенство на закона са основни пречки пред привличането на чуждестранни инвестиции в
България. Това заяви президентът на Американската търговска камара Оливие Маркет по време на онлайн конференция,
посветена на възможностите страната ни да се превърне в дестинация, съкращаваща дългия път на доставките за
европейски и американски корпорации.
„Необходими са две условия, за да се осъществи успешно тази цел. На първо място това е върховенство на закона,
зачитането на този принцип и борбата срещу корупцията. Това е много важно, защото, ако искаш да инвестираш в чужда
държава, важно е тя да има имиджа да страна, която в край сметка спазва принципа за върховенство на закона. Един
инвеститор винаги ще дойде, ако знае, че в страната, в която ще инвестира, са приложени правилните реформи и най-вече
се прилагат реформи за борба на корупцията, обясни Оливие Маркет, цитиран от БТА.
Ако Американската търговска камара трябва да е критична, това е критиката, която бих отправил, натърти Оливие Маркет
и допълни, че тази тема за камарата е топ приоритет.
Вторият аспект по отношение на привличането на чуждестранни инвеститори в България е свързан с улесняването да се
прави бизнес, както и електронното управление, смята Маркет. Според него България е страна, която е богата на умни,
талантливи и квалифицирани хора и следователно страната ни трябва да е държавата, която да покаже лидерство в
насърчаването на електронното управление. Според Маркет, ако това се случи, ще мотивира чуждестранните инвеститори
да се установят в България, защото ще е по-лесно да се регистрира компания.
Заместник-министърът на икономиката и доскорошен изпълнителен директор на Агенцията за инвестиции Стамен Янев
изтъкна, че много неща трябва да се направят в областта на върховенството на закона. „Лично аз винаги съм настоявал за
спазване на този принцип. През последните години ние смятаме, че Агенцията за инвестиции в България трябва да е важна
контакта точка за всеки чуждестранен инвеститор, следователно, за да можем да постигнем тази цел, ние се опитваме да
стимулираме и работата на правителство, както и на министерството за справяне с проблема“, допълни Янев.
Янев призова представителите на чуждестранните инвеститори да се обръщат към агенцията и министерството, ако се
сблъскат с "някаква нерегулаторна практика".
Ако направите това, вие може да се справите и дори да избегнете проблеми, свързани със зачитането на принципа на
върховенството на закона, допълни Янев, като посочи, че правителството и министерствата действат проактивно и са в
готовност да се справят с всички нерегламентирани практики.
„Стратегията, която трябва да приложим, е да спазваме принципа за върховенството на закона. Има правила и ние трябва
да ги спазваме, хубаво е да имаш макар и по-лош закон, но все пак да имаш закон“, допълни Янев.
Конференцията бе организирана от Българската агенция за инвестиции съвместно с двустранните търговски камари.
√ ЕС налага първите санкции срещу хора и организации, свързани с кибератаки
Съветът на ЕС съобщи вчера, че е решил да наложи за първи път ограничителни мерки срещу шестима граждани и три
организации, отговорни за кибератаки. Уточнява се, че сред подобни удари са опитът за електронно поразяване на
Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО) и разпространението на вирусите WannaCry, NotPetya, както и
операцията Cloud Hopper, пише БТА.
Списъкът на засегнатите от днешното решение включва двама граждани на Китай, четирима граждани на Русия, както и
три организации - по една от Китай, Русия и Северна Корея.
Наложените мерки включват забрана за пътуване и запор на имущество. На гражданите и организациите от ЕС е забранено
да предоставят средства на включените в списъка.
Отбелязва се, че при необходимост държавите и институциите на ЕС могат да налагат ограничения, за да предотвратяват,
разколебават, възпират и отговарят на злонамерени действия в киберпространството, насочени срещу
неприкосновеността и сигурността. Тези мерки трябва да се разграничават от възлагането на отговорност на чужда
държава, се пояснява в съобщението.
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√ Тръмп иска отлагане на президентските избори в САЩ
Президентът на САЩ Доналд Тръмп вчера спомена за възможно отлагане на изборите през ноември, макар датата да е
залегнала в американската конституция, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Тръмп поставя под съмнение легитимността на гласуването по пощата, което беше използвано широко по време на
първичните избори в условията на пандемия от коронавирус.
Президентът отправи и недоказани обвинения, че гласуването ще бъде фалшифицирано и отказа да каже дали ще приеме
официалните изборни резултати, ако загуби.
Датите на федералните избори в САЩ се определят от Конгреса, а в конституцията няма разпоредби за отлагане на
официалното встъпване в длъжност на следващия президент, което трябва да се състои на 20 януари 2021 г., посочва
Асошиейтед прес.
√ Червена вълна заля европейските борси
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения в обедната търговия вчера, след като послабите от очаквано данни за брутният вътрешен продукт на Германия и поредицата от разочароващи финансови отчети
на водещи компании засенчиха обещанието на председателя на Федерални резерв да подкрепя американската
икономика, докато епидемията в страната не утихне, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 5,11 пункта, или 1,39%, до 362,34 пункта. Банковият подиндекс SX7P
и автомобилният SXAP се понижиха с 3,32% и 1,40%.
Немският DAX изтри 321,91 пункта от стойността си, или 2,51%, достигайки ниво от 12 500,35 пункта. Водещият индекс на
Лондонската борса FTSE 100 се понижи с 102,02 пункта, или 1,66%, до 6 029,44 пункта. Френският CAC 40 регистрира спад
от 67,93 пункта, или 1,37%, до 4 890,81 пункта.
Акциите на британската банкова група Lloyds се сринаха с 8,23%, след като тя отчете загуба преди данъци от 602 млн.
паунда за първото полугодие. Книжата на испанската BBVA поевтиняха с 8,21%, след като тя обяви 50-процентов спад на
нетната печалба за второто тримесечие.
Книжата на германският автомобилен гигант Volkswagen поевтиняха с 6,67%, след като компанията обяви загуба от 1,4
млрд. евро преди отчитане на данъци за първата половина на 2020 година и съобщи, че възнамерява да намали
предложението за дивиденти за миналата година. Френският автомобилостроител Renault отчете рекордна загуба от 7,292
млрд. евро за първата половина на годината, като акциите на компанията поевтиняха с 8,42%.
„Днешната търговска сесия в Европа е доминирана от изобилие от отчети за тримесечието, като много от резултатите са
по-лоши от очакваното“ ,коментира Маартен Геердинк от NN Investment Partners.
Една от малкото позитивни новини дойде от Anheuser-Busch InBev, чиито акции поскъпнаха с 0,40%, след като компанията
обяви, че е окуражена от възстановяването на продажбите на бира през юни.
Акциите на британския фармацевтичен гигант AstraZeneca поскъпнаха с 2,38%, след като компанията потвърди прогнозата
си за 2020 г., отчитайки силни продажби по време на карантината.
Европейските пазари бяха на път да запишат четвърти пореден месец на ръст, регистрирайки значително възстановяване
от мартенското дъно, когато от световните пазари бяха изтрити трилиони долари и евро. Печалбите обаче бяха прекратени
от новината, че германската икономика се свила с 10,1% през второто тримесечие спрямо предходното. Този резултат
представлява най-резкият спад на БВП на най-голямата икономика в Европа от 1970 година, когато започва да се води
статистика.
Ръст на борсите в САЩ
Водещите индекси на Уолстрийт завършиха търговската сесия в сряда с повишения, след като Федералният резерв запази
лихвите си без промяна и обеща да използва всичките си инструменти в подкрепа на американската икономика, предаде
Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 160,29 пункта, или 0,61%, до 26 539,57 пункта. Широкообхватният
показател Standard & Poor’s 500 напредна с 40 пункта, или 1,24%, до 3 258,44 пункта. Индексът на високотехнологичните
дружества Nasdaq се повиши със 140,85 пункта, или 1,35%, до 10 542,94 пункта.
Вчера вечерта Федералният резерв на САЩ реши да запази целевия диапазон на федералната фондова лихва межди 0,00%
и 0,25%. Централната банка отбеляза, че наблюдава леко възстановяване на икономиката, но активността и заетостта
остават „значително под нивата си от началото на годината“. Председателят на Фед Джером Пауъл заяви, че институцията
ще продължи да подкрепя американската икономика докато негативните ефекти на пандемията от COVID-19 не утихнат.
„Поуъл много ясно заяви, че нашето икономическо възстановяване зависи от напредъка в борбата ни с пандемията“,
коментира Майк Лоуенгарт от E-Trade. „Макар че инвеститорите не изглежда да се притесняват особено много от
нарастването на броя на заразните с коронавиурс, фондовият пазар е от по-малко значение за Фед, отколкото икономиката
- макар че са свързани, те далеч не са едно и също нещо.”, добави той.
Основните индекси бяха подкрепени от печалбите в технологичния сектор, след като главните изпълнителни директори
на Facebook, Amazon, Alphabet и Apple се явиха на изслушване в американския Конгрес. Техните акции поскъпнаха
съответно с 1,38%, 1,11%, 1,32% и 1,92%. От началото на годината на годината книжата на Facebook и Alphabet са
напреднали с над 13%, тези на Apple с 29,5%, а на Amazon – с 64,2%. Предстои четирите компании да представя отчетите
си за тримесечието.
Загуби в Азия
Основните индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно понижения в четвъртък, след като
Федералният резерв на САЩ остави лихвите без промяна, пише Маркетоуч.
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Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 57,88 пункта, или 0,26%, до 22 339,23 пункта.
Продажбите на дребно в Япония нараснаха с 13,1% през юни спрямо предходния месец, надминавайки очакванията на
анализаторите. Тези резултат е само с 0,9% под февруарския, след който страната бе засегната от пандемията от COVID-19.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 7,73 пункта, или 0,23%, до 3 286,23 пункта, докато
по-малкият показател Shenzhen Composite изтри 9,62 пункта от стойността си, или 0,43%, достигайки ниво от 2 227,33
пункта. Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 172,55 пункта, или 0,69%, до 24 710,59 пункта.
В Южна Корея бенчмаркът Kospi регистрира ръст от 3,85 пункта, или 0,17%, до 267,01 пункта, след като Samsung обяви 23процентов ръст на оперативна печалба до 6,8 млрд. долара за второто тримесечие. За същото тримесечие обаче
компанията изгуби първото място като най-голям доставчик на смартфони от Huawei. През второто тримесечие
продажбите на смартфони на Samsung са паднали с 30% до 53,7 млн. устройства.
В Австралия основният измерител ASX 200 напредна с 44,7 пункта, или 0,74%, до 6 051,1 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения. Бенчмаркът SOFIX отчете ръст от 3,08 пункта, или
0,70%, до 441,24 пункта. BGBX40 напредна с 0,57 пункта, или 0,59%, до 96,64 пункта. BGTR30 се повиши с 2,47 пункта, или
0,53%, до 468,70 пункта. BGREIT остана на ниво от 131,67 пункта.
Cross.bg
√ Оранжев код за жеги в 7 области
За петък, 31 юли, за цялата страна е отправено предупреждение за високи температури, като в 7 области на Югоизточна
България кодът е оранжев и там се очакват до 40 градуса.
Оранжевият код е в сила за областите Пловдив, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Бургас, Варна и Сливен. За останалите
области кодът е жълт.
Районната противопожарна служба в Кърджали предупреди за опасност от пожари заради високите температури. Само за
последните седмици в областта са възникнали 18 огнища, унищожени са 25 декара иглолистна гора, сухи треви и храсти.
От службата разпространиха правила за безопасност, сред тях са забрана за палене на стърнища, за изгаряне на отпадъци,
както и за палене на огън в гората извън обозначените за това места.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Президентът и отговорността - какво казва Конституцията?
В търсене на ваксина срещу коронавируса - докъде стигнаха учените?
Протести и блокади - кои кръстовища са затворени и как да се придвижим в столицата?
Вандали на стадиона - кой и защо унищожи терена на стадион „Раковски";
БТВ, "Тази сутрин"
На живо: Протести и блокада на София в последния работен ден на депутатите преди лятната ваканция.
За работата на прокуратурата и презумпцията за невинност. Гостува адвокат Ина Лулчева.
На живо: Мюсюлманите в България посрещат Курбан Байрам в стадион вместо в джамия.
Каква е причината за отравянето на водата на река Марица? Инженер Димитър Куманов от сдружение
"Балканка".
След юлските горещници - какво време ни очаква през август. Синоптикът Анастасия Стойчева.
Нова телевизия, „Здравей България"
Центърът на столицата под блокада. На живо от горещите точки.
Властта и протестите. Ще издържи ли кабинетът "Борисов 3"? Поредният сблъсък между управляващи и
опозиция.
Ще смени ли ВМРО коалиционните си партньори? В студиото: евродепутатът Ангел Джамбазки.
Кметът на Рогозен в болница след нападение. Кой и защо го преби?
С 229 км/час към морето. Колко рекордьори заснеха катаджиите?
Десетки с коронавирус в старчески дом. На живо - ще бъде ли овладяна заразата? И още - защо растат смъртните
случаи у нас? Коментар на д-р Спас Спасков.
Президентско вето. Кой може да добива подземни богатства?
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Адвокат на убития Йордан Динов, за когото е обвинен Васил Божков, шеф в партията на Слави;
в. Труд - Кръчмарите победиха;
в. Телеграф -Ел Чапо поръча и агенция Монитор;
в. Монитор - София под блокада по заповед на Ел Чапо и БГ Мадоф;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. Сега - Аватарите на Пеевски пазят банка и министерство все за него;
в. Сега - И адвокатите стават инструмент - на ДАНС засега;
в. 24 часа - Полицията с инструкции за толерантност - да не отпушва силово барикади;
в. 24 часа - С 210 млн. лв. ще се построят 80 градини и 40 училища в следващите 3 г.;
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в. Труд - Газовата независимост вече от Украйна до Гърция;
в. Труд - Президентът не може да бъде разследван;
в. Телеграф - Жегата подпали спешна помощ;
в. Телеграф - Премиерът, докато инспектира газовата връзка с Гърция: Всички против диверсификацията призовават за
оставка на кабинета;
в. Монитор - Питейната вода в язовирите осигурена за 2 г. напред;
в. Монитор - Пускат нова мярка за малките фирми през август;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Виктор Димчев, тв продуцент и организатор на протестите от 2013 г.: Да, държавата трябва да се ремонтира,
но не да се смени и даде всичко в нея на президента;
в. Труд - Венцислав Спирдонов, председател на УС на НАПОС, пред "Труд : Общините могат да освободят от такса смет
най-засегнатите от пандемията;
в. Телеграф - Социалният министър Деница Сачева: Фонд ще помага на фирмите в пандемията;
в. Монитор - Проф. Михаил Константинов, математик и експерт по избори: Водим с 10 на 3 Европа на терена на ковида;
Водещи анализи
в. Сега - Нови записки по българските въстания;
в. Сега - Президентът май пази благоразумна дистанция от Доган;
в. Сега - Бизнесът чака пари, а получава пиар пушилка;
в. 24 часа - Ние ли сме най-тъпите на Стария континент;
в. Труд - Бойкотът ражда политически чудовища;
в. Телеграф - Само НС може да повдигне обвинение на президента;
в. Монитор - За водата с мисъл за бъдещето.
√ Предстоящи събития в страната на 31 юли
София
От 09.00 часа ще се проведе редовно заседание на Народното събрание.
От 10.00 часа в Института за икономически изследвания на БАН на ул. „Аксаков" 3 ще се проведе Национална
кръгла маса по проекта „Разработване на система за мониторинг на Актуализираната стратегия за продължаване
на реформата в съдебната система 2014-2020 г.".
***
Благоевград
От 9.30 часа в зала „22 септември" ще се проведе заседание на Общинския съвет.
***
Бургас
От 9.00 часа до 21.00 часа в Зоната за обществен достъп на Пристанище „Бургас" ще се проведе втори ден на
Сладоледения фестивал.
От 16.00 часа в село Дъскотна ще бъде направена символична първа копка за рехабилитацията на над 33 км от
Айтоския проход (път ІІІ-208 Провадия - Дъскотна).
От 16.45 часа на пл. „Атанас Сиреков" ще се проведе награждаване след финалния етап на 67- та колоездачна
обиколка на България.
От 18.00 часа на Магазия 1 на Пристанище „Бургас" ще се проведе Сладоледена демонстрация с шеф Николай
Попов.
От 18.30 часа на Графичната база в Приморския парк ще се проведе Artoholics - ателие за рисуване, под надслов
„Разкошна жена".
От 19.00 часа в зала 1 на Експозиционен център „Флора" ще се проведе шоу с папагали.
От 19.00 часа в парк "Росенец" до хижа "Странджа" ще започне фестивалът Sun Tribe Free Open Air 2020.
От 20.00 часа от Пристанището ще тръгне корабче за Остров "Свeта Анастасия", където ще бъде представен
концерт-спектакълът „Живот като на кино" с участието на Милица Гладнишка и Михаил Йосифов секстет.
***
Варна
От 10.00 часа на пешеходната част на бул. „Сливница" ще се проведе инициативата „Алея на книгата".
От 18.00 часа в Литературния кът на пешеходната част на бул. „Сливница" в близост до пресечката с ул. „Стефан
Караджа" ще се проведе официално откриване на 11-то издание на инициативата „Алея на книгата".
От 11.30 часа в хотел „Интернационал" в к.к. Златни пясъци вицепремиерът и министър на туризма Марияна
Николова ще даде брифинг след срещата си със Съюза на хотелиерите в Златни пясъци и Варненската асоциация
на туроператорите.
***
Велико Търново
От 13.00 часа в хотел „Премиер" ще се проведе публично събитие за представяне на център по медиация по
проект за насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове.
***
Долна Митрополия
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От 10.00 часа във Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски" министърът на отбраната Красимир
Каракачанов и заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Димитър Илиев ще връчат дипломите и
офицерските пагони на първия випуск на възстановеното учебно заведение.

***
Пловдив
От 20.00 часа в града ще се състои онлайн концерт на композитора Стоиц Гъдев.
***
Русе
От 9.00 часа във Военния клуб ще се проведе среща на проф. Олег Асенов, член на Управителния съвет на
Агенция „Пътна инфраструктура", с транспортни фирми от областите Русе, Разград, Търговище и Силистра.
***
Стара Загора
От 9.30 часа на паметниците, посветени на Освобождението на Стара Загора, ще бъдат положени венци и цветя
по повод 143 години от боевете за Стара Загора по време на Рускотурската освободителна война.
***
Шумен
От 10.00 часа в зала 2 на Областната администрация ще се проведе заседание на Общото събрание на
Асоциацията по ВиК."
От 10.30 ч. на ул. „Съединение" 117 пред дома на о.з. полк. Иван Бончев - ветеран от Втората световна война,
виден общественик и почетен гражданин на Шумен, ще се проведе кратка церемония за отбелязване на 100годишния му юбилей.
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.
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