Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ Борисов: Възможно е да има кабинет на ГЕРБ с друг премиер
Имаме всякакви варианти и трябва да работим върху тях, твърди премиерът
Министър-председателят на България и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов отчете пред национална конференция на партията
в "София Тех Парк” успехите на правителството, но същевременно призна, че усеща напрежение в обществото.
“Ще предложа на коалиционните партньори варианти - включително и аз да си тръгна, но да остане правителството”, каза
премиерът пред делегатите. “Имаме всякакви варианти и трябва да работим върху тях”, добави премиерът. “Мога да си
тръгна по всяко време”, каза Борисов и допълни "аз не съм Радев, та да се радвам, когато има напрежение и се блокират
кръстовища”
Той обаче предупреди, че идват тежки месеци и дори години и на страната е необходима стабилност. На нас ни трябва
подкрепа, вот, ако хората ни подкрепят, ако - не, този, който дойде, да се оправя, каза министър-председателят. "Нашата
сила са хората, ако хората не ни искат, няма да стоим", заяви Борисов и посочи, че според всички социологически
проучвания ГЕРБ е първа политическа сила.
"Ние с ДПС не сме правили коалиция, няма и да правим, както и с БСП, нашите партньори са ВМРО и СДС", каза лидерът
на ГЕРБ и попита дали Христо Иванов (лидер на “Да, България”) си дава сметка, че връща на власт тези, срещу които се
обявява.
Същевременно премиерът заяви, че правителството не го е страх от служебен кабинет, но изтъкна, че такъв не би могъл
да обяви извънредно положение или да удължава извънредната епидемична обстановка при нужда, да взима заеми, да
променя закони. Същевременно Борисов посочи, че Народното събрание има да приема закони, включително Изборния
кодекс, в който ще залегнат принципите за машинно гласуване.
Иначе премиерът започна изказването си с призив да няма провокации и посочи, че мястото на конференцията е "София
тех парк", защото тук явно личи изграденото по време на управлението му. След това той изброи и пътищата и метрото.
"Да, сега могат да ги блокират. Преди нас не можеха, защото нямаше. Сега могат да идат да си играят в метрото, само след
няколко дни ще пуснем още спирки. Има какво да блокират", заяви той и подчерта, че "ние се справихме най-добре и с
пандемията”.
Националната конференция се случва на фона на многобройни протести в редица градове с искане за оставка на премиера,
на главния прокурор Иван Гешев и за съдебна реформа.
√ Р. Радев: Липсата на ефективна съдебна система спира развитието на България
Държавният глава обсъди необходимостта от промени в Конституцията с членовете на Правния съвет към
президента
Липсата на достатъчно гаранции за независима и ефективна съдебна система създава опасности пред развитието на
България като демократична и модерна държава. Някои проблеми от години се задълбочават и решаването им изисква
промени в Конституцията. Това заяви държавният глава Румен Радев по време на заседание на Правния съвет към
президента, съобщиха от пресслужбата към президента.
На срещата са били обсъдени предложенията и становищата, направени досега в хода на инициираните от президента
консултации с представители на академичната общност, неправителствени организации и ръководители на институции в
съдебната власт.
Засилването на гаранциите за защита на правата на гражданите, конституционният модел на съдебната власт и
гарантирането на независимостта на съдебната система са били сред акцентите на днешното заседание. Функциите на
ВСС, отчетността на прокуратурата и контролът над актовете й също бяха обсъдени от президента Радев и членовете на
Правния съвет.
√ МС одобри над 20 млн. лв. нови разходи по бюджета на здравното министерство
С над 10,5 млн. лв се увеличават възнагражденията на администрациите към здравния министър, а други 9,6 млн. лв
ще отидат към държавните и общински болници
Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. от над
20 млн. лв, съобщават от пресслужбата на институцията.
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Допълнителните средства в размер на 10 526 600 лв са предназначени за увеличаване възнагражденията на персонала на
администрации към министъра на здравеопазването, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и
последствията от COVID-19, включително за служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол
„на терен“, с пряк контакт с други лица.
С друго правителствено постановление по бюджета на ведомството се одобряват допълнителни 9 600 000 лв. Те ще бъдат
предоставени на държавни и общински болници, на болници с държавно и/или общинско участие в капитала за
поддържане готовността на структури по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ при епидемично
разпространение на заразни болести. При необходимост средства ще бъдат предоставяни и на други лечебни заведения за структури по инфекциозни болести, за извършване на медицинска дейност за периода на обявено извънредно
положение или извънредна епидемична обстановка.
С постановлението лечебните заведения ще получат увеличение на субсидията за извършените дейности, за да са в
състояние да осигурят равнопоставен достъп до медицинска помощ.
В края на миналия месец новият министър на здравеопазването Костадин Ангелов заяви, че доходите на над 6000 души в
системата на здравеопазването на първа линия ще бъдат увеличени с 30%. По думите му в сектор „"Здравеопазване" до
края на годината ще бъдат отпуснати и ще влязат допълнителен финансов ресурс в размер на 223 млн. лв. Наличните,
които до момента са отпуснати са в размер на 80,9 млн. по вече приетите мерки.
БНР
√ Служителка на министерство на туризма с положителна проба за Covid-19
Сградата на министерството на туризма ще бъде затворена днес за дезинфекция, след като негова служителка е дала
положителна проба за коронавирус, съобщиха от ведомството.
Предстои да ѝ бъде направено повторно изследване.
Всички контактни ще бъдат тествани и ще бъдат поставени под карантина до излизане на резултатите.
√ Стратегическият съвет към президента представя част от проект за Национален стратегически документ
Стратегическият съвет към президента Румен Радев ще представи за обществено обсъждане първата част от проект за
Национален стратегически документ. Събитието е в резиденция „Бояна“ с участието на държавния глава.
Вчера президентът обсъди с Правния си съвет необходимостта от промени в Конституцията. Според Румен Радев липсата
на достатъчно гаранции за независима и ефективна съдебна система създава опасности за развитието на България като
демократична държава.
√ КЕВР: Фирмите могат да избират доставчик на ток между 49 търговци
Фирмите могат да избират между 49 търговеца кой да е техният доставчик на ток.
Това става ясно от публикувания от Комисията за енергийно и водно регулиране Списък на лицензираните доставчици на
електрическа енергия.
Целта е да бъдат облекчени при избора си най-малките небитовите потребители, които предстои да купуват ток от борсата
от 1 октомври като изберат доставчик на ток.
Информацията за търговците на електроенергия, както и стъпките за излизане на свободния пазар са публикувани на сайта
на регулатора.
√ Сачева упълномощена да поиска 1 млрд. лева от SURE
Правителството одобри проект на искане до Европейската комисия за финансова подкрепа от 1 милиард лева от
инструмента SURE за смекчаване на рисковете от безработица. Финансовата помощ е под формата на заем. Министърът
на труда и социалната политика е упълномощена да подпише искането от името на България.
Целта е със средствата да се подкрепят мерките за намаляване на негативните социално-икономически последствия от
предизвиканата от коронавируса криза.
С допълнителната финансова подкрепа ще се подпомогне запазването на заетостта на около 250 000 работници до края
на тази година, ще се подобри и стабилността на системата за изплащане на обезщетения за безработица.
√ Аржентина е договорила преструктуриране на $65 млрд. дългове
Засегнатата от рецесия Аржентина съобщи днес, че е постигнала споразумение с три кредиторски групи за
преструктуриране на 65 милиарда просрочен дълг, предаде "Ройтерс".
Споразумението с групите кредитори ще позволи на техните членове да подкрепят преструктуриране и да облекчат
значително дълга, посочи министерството на икономиката.
Аржентина уточни, че ще удължи първоначалния срок, който изтича днес, до 24 август за окончателно постигане на
споразумение.
Аржентина, една от най-богатите страни в света, обяви девети дефолт през май, а прогнозите са за свиване на икономиката
й с 12 процента тази година след две години рецесия.
Страната бе в задънена улица в преговорите с кредиторите, които включват големи фондове като "БлекРок" (BlackRock) и
"Ашмор" (Ashmore), по въпроса за преструктурирането на дълга преди крайния срок днес.
За момента няма потвърждение за постигнатото споразумение от групите кредитори.
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В. Монитор
√ Със 7,5 млн. лева подпомагат инвестиционни проекти
Правителството одобри допълнителни разходи за 2020 г. по бюджета на Министерство на икономиката, в размер до 7 500
000 лв. за прилагане на финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) в подкрепа на сертифицирани
инвестиционни проекти.
Финансовите стимули по ЗНИ са предназначени за насърчаване на инвестициите на местни и чужди предприятия за
изграждане на нови производствени мощности и създаване на дългосрочни нови работни места. С тях ще могат да бъдат
подпомогнати 56 дружества, изпълняващи инвестиционни проекти на обща стойност 727 млн. лв. и стартирали
създаването на 8 380 нови работни места.
В период на криза, чиято продължителност не е известна, от особена важност е подкрепата на държавата за новите
инвестиции и заетостта. Насърчаването на успешното изпълнение на проектите в производството и услугите ще съдейства
в кратки срокове след отмяна на извънредното положение дружествата да дадат своя принос за възстановяването с
икономиката.
√ Земеделски производители получават 30,5 млн. лева държавна помощ
Правителството oдобри 30,5 млн. лв. допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие” за 2020 г. за
предоставяне на финансов ресурс на земеделските стопани, отглеждащи животни, пчели, плодове и зеленчуци, винени
лозя и маслодайна роза, чрез помощ de minimis. 2,5 млн. лв. от средствата са за преструктуриране на разходи по бюджета
на Държавен фонд „Земеделие“ за 2020 г.
Общият финансов ресурс по държавна помощ de minimis е в размер на 49 млн. лв., с който ще се подпомогнат
животновъди, пчелари, земеделски производители, отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза.
Още 708 325 лв. за обезпечаване на разходи за раздаване на продукти в учебните заведения, реши още МС. Парите са за
по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. Средствата ще бъдат отпуснати от Държавен фонд „Земеделие“ за 2020
г. по бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН) за 2020 г. и по този на Министерството на културата
(МК) за 2020 г.
√ БГ офицер бе избран за шеф на генералщабния курс на пехотата на САЩ
Български офицер, подполковник Ивайло Иванов, по-рано командир на 42-ри механизиран батальон - Ямбол, бе избран
за президент на чуждестранните офицери на генералщабния курс на Сухопътните войски на САЩ, съобщиха във Фейсбук
от МО.
„Като командир, преди да номинирам някого да поеме определена задача или мисия, аз също трябва да съм подготвен
да изпълня задачата“, каза българският подполковник Ивайло Иванов.
„Поради този факт реших да участвам доброволно и с подкрепата на моите колеги бях избран. Трябва да спомена, че съм
сигурен, че всеки от нас, ако получи тази задача, ще бъде в състояние и готов да я изпълни", добави той.
√ САЩ дават 10 млн. долара за информация за намеса в американските избори
САЩ ще платят награда от 10 милиона долара за информация за лица, които се намесват в американските избори по
поръчка на други държави, заяви американският държавен секретар Майк Помпео по време на пресконференция,
отговаряйки на въпрос за възможната намеса на Русия и други страни.
Въпросното възнаграждение е предвидено в програмата на Държавния департамент „Награда за справедливост“.
Във Вашингтон нееднократно са обвинявали Москва в намеса в американските избори с помощта на кибератаки, дейност
в социалните мрежи и публикуване на секретни данни.
Русия е основна заплаха в сферата на дезинформацията и пропагандата, гласи доклад на Държавния департамент за
„екосистемата на руската дезинформация и пропаганда“. Според Държавния департамент тази система се състои от
официални правителствени канали, държавни средства за масова информация и прокси ресурси и социални мрежи.
„Кремъл носи непосредствена отговорност за развитието на тези тактики и платформи като част от подхода за
използването на информацията като оръжие“, пише в доклада. В него още се твърди, че руските власти влагат значителни
ресурси в развитието на каналите за пропаганда, на спецслужбите и прокси-ресурсите за провеждането на злонамерена
киберактивност с цел засилването на влиянието на дезинформацията.
Междувременно бе съобщено, че от 11 август Майк Помпео започва европейска обиколка, включваща Полша, Чехия,
Словакия и Австрия, предаде АФП.
"Това ще е много важно и ползотворно пътуване", каза Помпео.
Обиколката на Помпео се очаква да премине под знака на Китай. Държавният секретар който се опитва да намали
влиянието на Пекин по света, насърчава съюзниците на САЩ да избягват китайския телекомуникационен гигант Хуауей.
News.bg
√ Кабинетът обяви за частна държавна собственост 4 сгради на пристанище Варна-Изток
На онлайн заседание министрите от кабинета "Борисов-3" решиха да обявят за частна държавна собственост четири
сгради, разположени на територията на пристанищен терминал Варна-Изток. Правителството даде съгласието си те да
бъдат премахнати от активите на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" заради лошото им конструктивно
състояние и отпадналата необходимост от използването им, съобщиха от МС.
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Министерският съвет прие също така решение за обявяване на имот - публична държавна собственост, намиращ се на
територията на Граничен контролно-пропускателен пункт "Калотина" (ГКПП Калотина), за имот-частна държавна
собственост и даде съгласие за неговото премахване. Имотът представлява сграда със застроена площ 306 кв. м,
разположена на трасе "Вход" на ГКПП Калотина.
Премахването й е необходимо във връзка със завършване на реконструкцията на граничния пункт, с което ще бъде
повишена пропускателната му способност и ще се осигурят необходимите условия за изпълнение на функциите и задачите
на митническата администрация, свързани с контрол на стоки и товари. До момента сградата се управлява от Агенция
"Митници", след като бе принудително отчуждена за задоволяване на държавни нужди във връзка с реконструкцията на
граничния контролно-пропускателен пункт, мотивират се от МС.
Правителството взе решение да обяви три сгради - публична държавна собственост, за частна държавна собственост и
даде съгласие за премахването им по реда на Закона за устройство на територията. Те се намират в гр. Бургас, бул.
"Александър Батенберг" № 5 и са с обща застроена площ 132 кв. м. Сградите са в управление на Агенция "Митници".
Обектите не се ползват за нуждите на митническата администрация повече от 20 години. Същите са негодни и опасни за
обитаване, застрашени са от самосрутване и са с напълно компрометирана конструкция, сочи установеното фактическо
състояние в конструктивно отношение от извършен оглед на място от строителен инженер. Конструктивно е невъзможно
да се реконструират и възстановят и няма възможност за продължаване на експлоатационната им годност. Средствата,
необходими за премахването на сградите, са осигурени от бюджета на агенцията за 2020 г.
С решение на МС отнемат земеделски земи от Министерството на отбраната и ги включват в Държавния поземлен фонд.
Поземлените имоти се намират в област Силистра, община Силистра, землището на гр. Силистра, м. "Осми пост", съобщиха
от МС.
√ Мнозинството в Съвета за сигурност подкрепи Грузия срещу руската агресия
Мнозинството от членовете на Съвета за сигурност на ООН подкрепят териториалната цялост на Грузия, която е застрашена
от Русия. Това се казва в съвместно изявление на Белгия, Естония, Франция, Германия, Великобритания САЩ, Ирландия и
Норвегия, прието след обсъждания на ситуацията в окупираните грузински територии, предаде агенция Укринформ.
Отбелязва се, че постоянното руско военно присъствие в грузинските региони Абхазия и Южна Осетия, както и
признаването им от Москва от отделни територии нарушава териториалната цялост на Грузия, руши нейния суверенитет и
международния ред, основан на правила.
"Това още повече разделя хората и излага на риск здравето и живота на населението, пострадало от конфликта", казват
още авторите на документа.
Те изразяват своята загриженост от засилването на процеса на откъсване на двата грузински региона.
Мнозинството от членовете на Съвета за сигурност изразяват и загриженост заради "руската дезинформационна кампания,
свързана с пандемията" и свързаните с нея здравни проблеми.
Страните призоваха Русия да изпълнява задълженията и обещанията си.
"Призоваваме властите в Абхазия и Южня Осетия да облекчат достъпа до тези региони, включително до религиозните
обекти, за хуманитарни служители и правозащитници, както и за други лица", апелират още авторите на изявлението.
На 7 август се навършват 12 години от началото на въоръжената агресия на Русия срещу Грузия.
√ Британците масово се изнасят към ЕС заради Брекзит
Първо Великобритания напусна Европа, а сега британците напускат Обединеното кралство и масово се заселват в страни
от ЕС. В Германия има вече цял британски град от 120 000 души, констатира Дойче веле.
След като британците с минимално мнозинство гласуваха страната им да напусне ЕС, доста граждани на Обединеното
кралство обръщат гръб на Острова, заселват се в континентална Европа и взимат гражданство на различни държави от ЕС.
До този извод стигат както "Евростат", така и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
Броят на британците в Германия расте
Само в Германия броят на британците, получили германско гражданство, се увеличи с цели 2000%. И то само за три години:
от 2016 - след края на референдума - до края на 2019. В Германия вече живее цял един британски град от 120 000 души.
Близо половината от тях до края на тази година ще получат и германско гражданство - допълнително към британското.
Така гражданите на Обединеното кралство излизат на второ място като многочисленост сред чужденците, които си вадят
германски паспорти. На първо място "по германски паспорти" са турците, следвани от поляците и румънците. Според едно
проучване на университета в Оксфорд, за мнозина британци тъкмо Брекзитът се е превърнал в главен мотив да напуснат
страната си.
Повечето британски емигранти се насочват към Испания и Франция. Само в Испания вече са регистрирани 380 000
британци. За онези граждани на Обединеното кралство, които все още размишляват дали да се заселят в някоя държава
от ЕС, часовникът вече отброява последните часове.
Часовникът цъка
На 31 декември изтича преходният период, през който Великобритания все още се смята за държава-членка. Тъй че онези,
които искат да запазят британското си гражданство, но да вземат и второ - примерно германско - би трябвало да го сторят
до края на годината. От 1 януари 2021 година Германия вече няма да позволява на британците двойно гражданство.
Същото важи и за други държави от ЕС.
Часовникът цъка не само онези, които напускат Острова - той цъка и за правителството в Лондон. Главният преговарящ от
страна на ЕС Мишел Барние вече предупреди, че се топят шансовете до края на годината да бъде постигнат търсеният
договор за всеобхватно партньорство. Барние казва, че ЕС трябва да е готов за напускане на Великобритания без договор.
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Както гражданите, така и предприемачите трябва да са подготвени за такова събитие, което ще доведе до редица
неизбежни последици, написа Барние в социалната мрежа Туитър.
Тежки последствия
Какви ще бъдат тези последици? Ето няколко примера. Учениците с постоянно местожителство във Великобритания след
1 януари 2021 вече няма да имат право на безвизови пътувания до ЕС. Мобилните комуникация между Острова и
Общността също ще поскъпнат: гражданите на ЕС, които пътуват във Великобритания, ще трябва отново да плащат скъпия
роуминг. Британците в Европа - също.
Засега не е ясно какви правила при прекосяването на границата ще важат за гражданите на ЕС, които влизат във
Великобритания. И какви документи ще са необходими на тази граница. Британското правителство наистина потвърди, че
хората от ЕС ще влизат в Обединеното кралство без задгранични паспорти. Не се знае обаче дали няма да бъде въведен
визов режим, за какъвто говори например бившата премиерка Тереза Мей. Поне едно е сигурно: От догодина британските
туристи ще могат да пребивават в държава от ЕС без прекъсване най-много 90 дни.
Economic.bg
√ Кабинетът одобри 22 млн. лв. за 30% по-високи заплати в НАП и митниците
Средствата са за служители „на първа линия“, чиито задължения включват пряк контакт с други лица
Правителството одобри промени по бюджетите на няколко министерства, свързани с предложението да бъдат увеличени
с до 30% заплатите на персонала в 28 администрации в страната, „натоварени с дейности по овладяване на пандемията и
последствията от Covid-19. Тук трябва да влязат служители "на първа линия", чиито задължения включват обслужване и
контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица.
Разчетите са направени при 30% увеличение на заплатите и на осигурителните вноски.
Според пресцентъра на Министерски съвет към финансовото министерство са направени вътрешни промени и чрез тях са
пренасочени 22.4 млн. лв. към двете администрации под шапката на МФ – Национална агенция по приходите (НАП) и
Агенция „Митници“.
Правителството одобри допълнителни средства в размер на 5.1 млн. лв. за същата цел и към Министерство на
земеделието, храните и горите, както и 15 млн. лв. за повишаване на служителите „на първа линия“ към администрациите
под опеката на Министерството на труда и социалната политика.
За министерство на здравеопазването са одобрени допълнителни разходи в размер на 10.5 млн. лв. За увеличаването на
заплатите на персонала на Дирекцията за национален строителен контрол към МРРБ са одобрени 827 хил. в.
Със същата цел са одобрени и промени в бюджетите на Министерство на туризма, Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, Министерство на вътрешните работи и Министерството на околната среда
и водите.
Припомняме, че идеята за увеличаване с 30% на заплатите на 28 администрации бе обявена в края на миналата седмица
на сайта за обществените консултации. В мотивите на документа пише, че повишението на възнагражденията е
договорено на Коалиционен съвет между ГЕРБ и Обединени патриоти като част от новите социално-икономически мерки
в отговор на епидемичната криза.
БНТ
√ Томислав Дончев: Не е честно аз да оглавя правителството
Вицепремиерът Томислав Дончев заяви в интервю за БГНЕС, че не е честно той да оглави правителството. И допълва, че
Министерският съвет трябва да бъде оглавен от лидера на партията, а той не е такъв.
Дончев заявява още, че партийният лидер убеждава хората да ги подкрепят и е редно да заеме поста министърпредседател. Според Дончев - обществото сега е разделено, но не е нужно да се мери по-голямата половина, а да се търси
единство.
Самата конституционна логика предполага лидерът на най-голямата политическа сила – тази, която е спечелила
изборите, който е убедил хората, че има правото да води, той да стане министър-председател. Дори в една объркана
ситуация, дори в момент политическа криза, аз считам, че това е подмяна и не е честно.
По думите на вицепремиера, от тази ситуация няма лесен изход.
От една страна чуваме „Оставка“, включително и под прозорците си. Няма да мерим броя на протестиращите, това
е спекулация. Дори и да са 10 души, ако имат някакви искания, те са значими. Най-малкото, защото всяка вечер се
рециклират в ефир, най-малкото. Обществото е разделено, което е безспорен факт. Нека не мерим коя половина е
по-голяма, но държавник, който го е грижа и за обществото, и за държавата, не може да допринася за разделението.
Една оставка на министър-председателя, оставка на правителството, вероятно би успокоила голяма част от
обществените напрежения. От друга страна – за нас са гласували 1 млн. души. Ние имаме 100 хил. души членове. Те са
против! Те считат, че това е поддаване на натиск. За пореден път, защото по силата на някаква странна
историческа необходимост това се случва за трети път.
За съжаление, ще влезем в зловеща комбинация от кризи, смята Дончев.
Не забравяйте здравната криза. Няма никакви белези пандемията да е приключила. Дори специалистите твърдят, че
по време на есента и зимата, тя ще бъде по-страшна, отколкото е в момента. На второ място като резултат от
пандемията и накъсването на глобалните вериги и доставки, безспорно ще има икономическа криза, може да спорим
колко ще е дълбока. Първите числа са плашещи. Те буквално са сравними с числата от времето на Голямата депресия.
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Знаете, тогава загубеният БВП е близо 20% и се сещате какви икономически катаклизми води това. На трето място
- очевидно е, че имаме и политическа криза. Това е възможно най-лошата комбинация от три кризи, една върху друга,
изключвам здравната, икономическата и политическата, взаимно ще усилват силата си. Дали има риск, има.
Истинната е, че в българското общество дали поради нашествието на лъжливите новини, дали от страстта към
атрактивни обяснения на сложни събития, имаме хора, които вярват в какво ли не. Ако някой е убеден, че следствие
измислената пандемия има опасност да го чипират и да го контролират чрез 5G, той е в състояние да подкрепи какъв
ли не радикален политически проект, който включително е в противоречие с демократичните практики. Има риск.
Въпрос на мъдрост не само от страна на хората, въпрос на мъдрост е от страна на политиците. Понякога
политикът е този, който е и държавник, може да отстъпи от партийния интерес, само и само да пази държавата и
политическата система. В такава ситуация трябва и такива жертви да се правят.
"Ако успеем в следващите месеци да задържим, дори занижим темпа на разпространение на заразата, здравната ни
система ще се справи. По отношение на числата има един-единствен универсален индикатор. Броят на болните е
съществено число, но не най-същественото. Най-същественото е броят на тежките случаи отнесен към интензивните легла
в болниците. Става страшно, когато броят на тежките случаи е по-голям от броя на леглата, които могат да помагат на
хората в тежко състояние. Това е универсалният индикатор", казва вицепремиерът.
√ Фейсбук и Туитър санкционираха Тръмп и предизборния му щаб
Фейсбук и Туитър санкционираха президента Доналд Тръмп и предизборния му щаб заради постове в които се твърди, че
децата имат имунитет към COVID-19.
Фейсбук изтри част от интервю, в което Тръмп говори по темата, като поясни, че съдържанието му е в разрез с политиката
на социалната мрежа да не публикува "зловредна и подвеждаща информация, свързана с COVID-19."
Няколко часа по-късно, профилът на кампанията, с откъс от същото интервю, беше замразен и в Туитър. И от там се
позоваха на неспазване на правилата на платформата.
Фейсбук за първи път санкционира публикации на американския държавен глава, докато Туитър вече го е правил.
Наблюдатели обаче посочват, че през март Туитър не е сметнал за нарушение пост на Илън Мъск, в който се казва, че
децата до голяма степен имат имунитет към коронавируса.
В. Сега
√ 5 неудобни въпроса за вдигането на заплатите на чиновниците
Увеличението на възнагражденията на половината администрация насред криза е подкупване на избиратели
Управляващите решиха да увеличат с до 30% заплатите на органи и администрации, натоварени с дейности по овладяване
на пандемията от COVID-19. Решението вече се изпълнява - за обществено обсъждане бе публикуван проект за промяна в
Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, от която се разбира, че увеличението ще важи за 28
администрации и ще влезе в сила от 1 септември. Вече е ясно, че става дума за 33 600 служители и възлиза на 16.5 млн.
лв. допълнителен разход за бюджета на месец - 49.5 млн. лв. до края на годината и 198 млн. лв. за 2021 година.
Увеличението може да се определи еднозначно като цинизъм. Правителството си купува гласове с парите на
данъкоплатците. Маскира подкупа като антикризисна мярка, като я включи в шумно рекламирания втори антикризисен
пакет. Защо решението е скандално и как се прикрива това?
1. Защо увеличението не е само за администрации от първа линия?
И в първоначалното прессъобщение на правителството от 27 юли за въвеждането на мярката, и в мотивите към
предложените промени в наредбата за заплатите се изтъква как ще бъдат вдигнати възнагражденията на служители,
натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последиците от COVID-19, включително хора на първа линия.
Списъкът с 28-те администрации, за които важи увеличението показва, че това не е вярно. В него са включени структури
като Национален институт за помирение и арбитраж, Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол,
ползваната напоследък като бухалка ДНСК, Български институт по метрология, Комисията за защита на
потребителите, Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към министъра на труда и социалната
политика, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Иначе казано - кой ли не. Наистина последиците от
вируса са навсякъде, но е нужно много голямо въображение да се твърди, че всички тези служители са заети с овладяване
на паднемията. Насред протестите правителството се възползва от случая, за да вдигне заплати в структури, за които е
ясно, че има изоставане. Както личи от числата обаче, това също е вярно само донякъде.
2. Защо се вдигат заплати на половината централна администрация
Доколко скандално е решението, показва статистиката за броя на засегнатите служители и финансовия ресурс, който ще е
необходим за осигуряването на увеличението. Финансовото министерство вече обяви, че от вдигането на заплатите с до
30% ще се възползват 33 600 служители.
По данни на НСИ (б.р. цитирани в последния доклад за състоянието на държавната администрация през 2019 г.)
числеността на централната администрация без МО и МВР е 56 584 души. В териториалните администрации, без общини
и областни управи, има още 6 535 души или общо 63 119 души. Правителството се кани да вземе решение за вдигането на
възнагражденията на 33 600 от тях, т.е. на половината.
Показателен е и финансовият ресурс, необходим за гарантиране на това увеличение - 198 млн. лв. за година. За цялата
2020 година, в рамките на която правителството вдигна заплатите с 10% за всички разпоредители с бюджет (без учителите,
при които увеличението е по-голямо) и отделно от това увеличи минималната работна заплата бяха заложени извънредни
разходи от 624,8 млн. лв. Сегашното увеличение съставлява 1/3 от този ресурс на годишна база.

6

3. Защо се вдигат заплати на структури, в които възнагражденията вече са пораснали значително
Факт е, че по исторически причини, трупани през годините (б.р. включително наличие на плахи министри, които не могат
да си бранят секторите), има администрации с много ниски нива на възнагражденията. Такива са почти всички агенции
към социалното министерство, регионалните здравни инспекции и други структури, които в кризата наистина се оказаха
свръхнатоварени. ГЕРБ обаче е на власт от години и можеше да вземе мерки за отстраняване на тези дисбаланси.
Какви точно са те, няма как да разберем, защото подробен сравнителен анализ за възнагражденията по администрации
не е представян от времето на финансовия министър Симеон Дянков и първите опити за административна реформа на
ГЕРБ. Със сигурност обаче сред включените администрации за предложеното ново увеличение има такива, които имат
значителен ръст през изминалите години.
Какви точно са заплатите по отделни агенции и държавни комисии няма как да се разбере, защото България си играе на
т.нар. програмно бюджетиране, от което нищо не може да се разбере в детайли.
Показаталена е картината в Дирекция национален строителен контрол, която фигурира и в новия списък за увеличенията
от 30%. Според програмния бюджет на МРРБ за 2020 г. програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните
продукти и инвестиционния процес в строителството”, която се изпълнява основно от ДНСК, отчетените разходи за
персонал са били през 2018 г. 5,4 млн. лв. През 2019 година стават 5,7 млн. лв., а през 2019 - 7,3 млн. лв. Това е
забележителен ръст и да се твърди на този фон, че заплатите изостават, е скандално.
Сходни увеличения за периода 2018 - 2020 г. има при почти всички министерства и съответните програми, които сега
отново се предлагат за увеличение. Разходите за персонал по програмата "Достъпни и качествени лекарствени продукти
и медицински изделия”, която се изпълнява от изпълнителната агенция по лекарствата (в новия списък с увеличенията), и
други здравни структури растат от 5.8 млн. лв. през 2018 г. на 6.9 млн. за 2018 и на 7.8 млн. лв. през 2020 г.
Перото за заплати по програма “Администриране на държавните приходите” към МФ, която се изпълнява от НАП и агенция
"Митници" - включени частично в новия списък с увеличенията, се е увеличило от 227.2 млн. през 2018 г. на 276.3 млн.
през 2020 г. През 2019 г. за увеличаване на заплатите в бюджетния сектор вече отидоха 561 млн. лв. без учителите.
4. Къде остава качеството на работата
Решението за вдигане на заплатите с до 30% всъщност обезсмисля сегашните механизми за оценка на служителите.
Неслучайно на кабинета му се налага да променя наредбата за заплатите на държавните служители, защото във вида, в
който съществува в момента, наредбата позволява максимално увеличение на основните заплати на служителите с до 20%.
Решение за подобно увеличение се взима при изключителни резултати, постигнати от служителя и признати с годишната
му оценка на изпълнението. Сега за всички тези служители правителството казва, че изпълнението е изключително,
даже свръхизключително.
Правителството вдига заплатите на звена, за които може да се спори дали въобще са нужни във вида, в който съществуват.
5. Докога държавната хранилка ще е несъразмерно привилегирована
Жестът към държавните служители става все по-несъразмерен спрямо формите на подкрепа за пострадалите в
кризата работещи в частния сектор. Увеличението от 30% на заплатите в тези 28 структури е само една от мерките
за администрацията. Правителството планира много по-голям ресурс, който поне е по-оправдан - дават се 92 млн. лв. за
извънреден труд покрай вируса в отделни министерства като МВР, МЗ, увеличава се нощният труд, има осигурени 67 млн.
лв. за добавки от по 1000 лв. за персонала на първа линия, увеличиха се бюджетите на здравеопазването. На този фон
мерките, насочени към пряко пострадалите работници в частния сектор, видимо изостават. Правителството си
отглежда избиратели. Очевидно Борисов и ГЕРБ се стягат за предсрочни избори и разкешват бюджетни пари.
√ Варшава удря "Газпром" с 50 млн. евро глоба
Руската компания твърди, че са й поискали данни за Северен поток 2, които не е длъжна да предоставя, и ще обжалва
санкцията
Полският регулатор на конкуренцията обяви, че е решил да наложи глоба в размер на 213 милиона злоти;(50 млн. евро)
на "Газпром". Причината е отказът на руския концерн да предостави на Варшава поиската информация за големия газов
проект "Северен поток 2".
Полският антимонополен орган смята, че начинът по който се финансира и развива проектът, е в нарушение на
европейските антитръстови правила. Именно по тази причина още през 2018 г. Варшава започна разследване срещу
Газпром" и още 5 компании, ангажирани в "Северен поток 2", а именно френската Engie, австрийската OMV, британскохоландската Shell и германските Wintershall и Uniper. Те са участници в съвместното акционерно дружество Nord Stream 2
AG.
Позицията на Полша е, че руската компания е била длъжна да съгласува с местния орган по конкуренцията привличането
на съдружници в газовата проектна компания, а не го е направила. А в хода на разследването "Газпром" е отказала да
сътрудничи и не е предоставила поисканата информация за сключените договори, привлеченото финансиране и
ангажирането на подизпълнители. От "Газпром" дори не са направили формално запитване до руското Министерство на
енергетиката може ли да предоставят на Варшава поисканите данни, твърдят работещите по казуса.
В началото на тази година в рамките на разследването Варшава за пореден път настоя руският концерн да предостави
поредица документи - за средствата на проектната компания, за транспортирането, търгуването и съхраняването на
природния газ. Според "Газпром" обаче поисканата информация е извън обхвата на антитръстовото разследване и
полският регулатор не е дал убедителни аргументи за обратното.Руската компания вече обяви, че ще обжалва наложената
от Варшава санкция.
Размерът на глобата е определен в максимално позволената от закона стойност - 10% от годишния оборот на
предприятието, обвинено в нарушаване на антимонополните правила и процедури.
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Полша е сред отявлените противници на проекта.
Газопроводът „Северен поток 2“ трябва да доставя по дъното на Балтийско море до Германия 55 милиарда кубични метра
руски газ годишно. Целта е да се намали значението на транзита на газ през Украйна.
ОЩЕ САНКЦИИ
В края на миналата година Съединените щати включиха в бюджета си за отбрана санкции срещу компаниите, които
участват в проекта. Наскоро Вашингтон обяви, че ще наложи санкции на компаниите, работещи по "Северен поток 2" и по
другия голям газопровод, който засяга директно България - "Турски поток".
√ Китай подкрепи мощно ядрената програма на Саудитска Арабия
Саудитска Арабия е построила с помощта на китайци съоръжение за извличане от уранова руда, което е стъпка напред в
стремежа на богатото на петрол кралство да овладее ядрената технология, съобщи в. „Уолстрийт джърнъл“, цитиран от
БГНЕС.
Съоръжението, което не е оповестено публично, е в слабо населен район в северозападната част на Саудитска Арабия и
предизвика безпокойство сред американските и съюзническите служители поради факта, че зараждащата се ядрена
програма на кралството върви напред и че Рияд продължава да създава възможността за разработване на ядрена оръжия.
Въпреки че Рияд все още е далеч от този момент, наличието на съоръжението изглежда буди притеснение в Конгреса на
САЩ, където двупартийна група конгресмени изрази тревога за саудитските планове за ядрена енергия. Това има връзка
и с обещанието на престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман от 2018 г., че „ако Иран разработи
ядрена бомба, ще последваме примера възможно най-скоро. “
Вероятно е това да предизвика смущение и в Израел, където официални служители наблюдават с безпокойство ядрените
разработки в Саудитска Арабия.
Саудитското министерство на енергетиката заяви в изявление, че „категорично отрича“ да е изградило съоръжение за
уранова руда в района, описано от някои от западните служители, добавяйки, че добивът на минерали - включително уран
- е ключова част от стратегията за икономическа диверсификация на страната.
В саудитското изявление се казва, че кралството е сключило договор с китайците за проучване за уран в Саудитска Арабия
в определени райони. Говорител отказа да разясни изявлението на министерството.
Земя
√ Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август
През следващата седмица агроминистерството и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпуснат нисколихвени заеми за
есенната сеитба, като тогава се очаква да започне и приемът на заявления, съобщиха за Синор.бг от ведомството. Самите
указания за това кредитиране ще бъдат одобрени на заседание на управителния съвет на фонда.
Ще припомним, че това кредитиране ще бъде целево, а не с гаранции от бъдещите субсидии по директните плащания
за 2021 г., каквито бяха изискванията за производителите на оранжерийни домати и краставици. След като през пролетта
на тази година само 16 собственици на оранжерии са се възползвали от възможността да получат нисколихвени заеми от
фонд „Земеделие” срещу бъдещи субсидии, на последното си заседание на 27 юли управителният съвет
пренасочи 15 млн. лв. от предварително заделения 30-милионен бюджет за кредитиране на зърнопроизводителите за
есенната сеитба, поясниха от фонда, след като производители на плодове и зеленчуци поискаха обяснение къде е отишъл
ресурсът от 30 милиона, който беше заделен за тях още на 30 март тази година.
След като през пролетта на тази година малцина собственици на оранжерии са поискали подобни заеми, то към този
момент фондът е отпуснал заеми само за 230 хил. лв. Общо подадените заявления от 15-те фермери са били с искания за
близо 550 000 лв. Причините са елементарни, не може да гарантират заемите си със бъдещи субсидии, при положение, че
и без това са ощетени при европодпомагането.
С решението си от миналата седмица фондът реши ресурсът от 15 млн. лв. да се ориентира за целево кредитиране за
покупка на минерални торове и семена за есенната сеитба, както и за използване на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница, реколта 2021 г. От фонда обясниха, че кредитирането за оранжериите и за
сеитбата било различно, защото самите браншови асоциации били подали исканията си в агроминистерството по този
начин. Тепърва ще се решава как да се пренасочват останалите малко над 14 млн. лв. и дали ще отидат за плодове и зеленчуци.
√ Американски бизнесмен си купил “Ламборгини“ с парите от заем за Ковид-19
Американецът Лий Прайс от Хюстън беше арестуван в щата Тексас, защото с отпуснатия му заем за подпомагане на бизнеса
му в условията на коронавируса, си купил часовник “Ролекс“ и автомобил “Ламборгини“, предаде АФП. 29-годишният
измамник успял да получи 1,6 млн. долара от фондовете за малки и средни предприятия, чиято цел е да се запазят заплатите на служителите в условията на кризата от Ковид-19.
Предприемачът е обвинен в измама, тъй като всъщност няма толкова служители, колкото е обявил. С парите той купил
луксозната кола за 200 000 долара, платил за пикап, швейцарски часовник, недвижими имоти и пръснал хиляди долари в
стрийптийз клубове. Мъжът получил парите, след като подал заявление от името на две компании. Ръководителят на
едната бил починал месец по-рано — през април.
Конгресът на САЩ и администрацията на президента Доналд Тръмп отпуснаха на малкия и средния бизнес над 521 млрд.
долара под формата на заеми, за да ги подпомогнат по време на здравната криза в рамките на огромен възстановителен
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план, който действа от пролетта насам. Инициативата, наречена “Програма за защита на заплатите“, позволява на компаниите, които използват ефективно тези средства за заплати и наеми на работни помещения, да трансформират заемите
в субсидии.
Мениджър
√ Документите за обезщетения от ДОО ще се подават от бизнеса само по електронен път
Документите за изплащане на паричните обезщетения от държавното обществено осигуряване ще се подават от бизнеса
само по електронен път, без да се налага посещение в приемните на Националния осигурителен институт. Това реши
правителството с промени в Наредбата за паричните обезщетения. Целта е намаляване на административната тежест за
гражданите, работодателите, самоосигуряващите се.
С новите разпоредби се променя редът за подаване на документите за изплащане на обезщетенията за временна
неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на дете и на паричните помощи при инвалидност поради общо
заболяване и при смърт на осигурено лице. Улеснява се и подаването на документи от гражданите.
Осигурените лица, работили при ликвидиран осигурител и хората, които искат отпускане на помощ при инвалидност, ще
могат да представят документи за изплащане на парични обезщетения от държавното обществено осигуряване не само на
хартия, но и по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) или с персонален идентификационен код (ПИК),
издаден от НОИ на подателя.
Наследниците на починало лице също ще бъдат улеснени при необходимост от подаване на документи при промяна на
обстоятелствата, свързани с изплащане на обезщетения и помощи, като се предвижда заявлението-декларация да се
подава и по електронен път с КЕП или с ПИК, издаден от НОИ.
С промените ще се намали административната тежест за гражданите, работодателите, самоосигуряващите се.
√ Швеция отчете рекорден спад на БВП през второто тримесечие
Брутният вътрешен продукт на Швеция се е свил с 8,6% през второто тримесечие на годината, сочат предварителните данни
Централното статистическо бюро, предаде Си Ен Би Си.
Това е най-големият тримесечен спад, откакто през 1980 година започва да се води статистиката. За сравнение, в разгара
на световната финансова криза икономиката на страната се сви с 3,8% през четвъртото тримесечие на 2008 г.
Въпреки рекордния спад шведската икономика се представя по-добре от тази на голяма част от другите европейски страни.
Анализаторите смятат, че това се дължи до голяма степен на решението на шведското правителство да не предприеме
строги мерки за блокиране на икономическата активност и да заложи повече на препоръчителни здравни насоки.
Според Дейвид Оксли от Capital Economics рязкото свиване на БВП на Швеция показва, че „страната не е имунизирана
срещу въздействието на пандемията от COVID-19 въпреки по-лекия подход на правителството към карантинните мерки“.
„Въпреки това, икономическият срив през първото полугодие е на изяло друго ниво в сравнение с филмите на ужасите в
Южна Европа“, добавя той.
Икономиката на Еврозоната се сви с 12,1% през второто тримесечие спрямо предходното, а тази на Европейския съюз – с
11,9%. Най-рязък спад сред страните членки отчете Испания, чиято икономика потъна с 18,5%. След нея се наредиха
Португалия със спад на БВП от 14,1% и Франция със свиване от 13,8%. Германия, която е смятана за двигателя за растеж в
Европа, отчете спад от 10,1% спрямо първото тримесечие.
Робърт Беквист, който е главен икономист в SEB bank, заяви пред Си Ен Би Си, че като се има предвид силното представяне
на шведската икономика през първото тримесечие, спадът на брутният вътрешен продукт на страната през полугодието е
наполовина на този на БВП на Еврозоната.
„Изглежда, че Еврозоната ще отчете силно възстановяване през третото тримесечие, но ние очакваме шведската
икономика да продължи да се представя по-добре“, добави той.
През първото тримесечие БВП на Швеция нарасна с 0,1% спрямо последните три месеца на 2019 г.
√ Британските банки заделят рекордни провизии за лоши кредити
Британските банки имат значително по-песимистичен поглед върху настоящата ситуация по света от почти всичките си
европейски конкуренти, като опасенията около пандемията от коронавирус, неяснотата около Брекзит и ниските
лихвените проценти карат кредиторите да заделят повече средства за „най-лошите възможни сценарии“ в моделите си за
оценка на риска, предава Ройтерс.
Макар че анализаторите имаха ниски очаквания за представянето на водещите банки Barclays, Standard Chartered, Lloyds,
NatWest Group и HSBC през първата половина на годината, кредиторите не успяха да отговорят дори на тези занижени
прогнози.
Петте водещи банки заделят провизии за лоши заеми за общо над 22 млрд. долара, стойност, която надминава значително
прогнозите на анализаторите и поставя допълнителен натиск върху техните акции. За разлика от тях френската банка BNP
Paribas и швейцарската Credit Suisse надминаха прогнозите на експертите, възползвайки се от високите обеми на търговия
и сравнително ниските средства за провизии.
HSBC и Lloyds бяха „наказани“ особено тежко от инвеститорите заради слабите си резултати за полугодието, като акциите
на двете банки достигнаха най-ниските си нива съответно за 11 и 8 години.
Всички британски банки се представят зле от началото на годината, регистрирайки спад на акциите между 42% и 55%
спрямо 36% на европейският банков индекс SX7p.
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„Британските банки са изправени пред по-значителен икономически спад от повече им конкуренти от Европа, тъй като
Обединеното кралство е изправено пред по-голям шок от пандемията от COVID-19, което принуди кредиторите да увеличат
провизиите“, коментира Патрик Хънт от Oliver Wyman.
Според прогнозата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) от месец юни брутният вътрешен
продукт на Обединеното кралство ще се свие с 11,5% през тази година, докато икономиката на Еврозоната ще се понижи
с 9,1%.
Други фактори, които тежат на банковия сектор, са сравнително по-голямата експозиция към необезпечено потребителско
кредитиране, по-голямото понижение на лихвите и риска от Брекзит без сделка. Същевременно с това въвеждането на
нови строги ограничителни мерки в северната част на страната заплашва възстановяването на икономиката и на печалбите
на банките
NatWest и Lloyds представиха насока относно провизиите за лоши заеми, според която те трябва да бъдат по-ниски през
втората половина на годината, давайки надежда на инвеститорите, че британските банки просто са заделили всичките
необходими провизии по-рано от европейските си конкуренти.
От банките обаче предупредиха, че перспективите могат да се влошат, понижавайки прогнозите си за най-лошия сценарии
до 17% спад на БВП през 2020 г.
По-големите провизии, отделени от британските банки спрямо европейските, се дължи основно на по-лошите прогнози за
британската икономика.
„Качеството на активите във Великобритания се влошава по-бързо, отколкото в Европа, като това се отразява на
облигациите“, коментира Филипо Алоати от Federated Hermes
Главният финансов директор на NatWest Кейти Мъри заяви, че най-лошият възможен сценарии, за който се подготвя
банката, предвижда по-нататъшни блокирания на икономиката заради коронавируса и Бркзит без сделка.
От HSBC обявиха, че бизнесът на банката във Великобритания е бил ударен особено силно от пандемията и че е ускорила
плановете си за намаляване на разходите, които включват значително съкращаване на работни места.
√ Исторически спад на енергията от въглищни централи в света
Световният капацитет за производство на електроенергия от въглищни централи е намалял през първата половина на 2020
година за първи път в историята заради пандемията от COVID-19 и засилването на ограниченията. Това сочат данни от
анализ на британския сайт Carbon Brief, цитирани от Франс прес и БТА.
От 1 януари до 30 юни са влезли в експлоатация нови централи с обща мощност 18,3 гигавата, а са затворени обекти,
произвеждащи 21,2 гигавата. Това е нетен спад в световен план от 2,9 гигавата до 2,047 гигавата.
В проучването се припомня, че през всичките първи шестмесечия на предходните две десетилетия, от 2000 до 2019 година,
световният капацитет на въглищните централи е нараствал средно с 25 гигавата.
Отчетеният спад се обяснява с пониженото търсене на електричество заради пандемията и по-твърдите законови мерки
срещу замърсяването, според доклада.
Развитието на нови термични централи е съсредоточено основно в Китай (+11,4 гигавата през 2020 година), докато
затварянето на централи е основно в Европа и Обединеното кралство (-8,3 гигавата).
Има съмнения, че Китай иска да ускори производството на електроенергия от въглища, за да даде тласък на икономиката
си след спирането, породено от епидемията от коронавируса в началото на годината. Миналата година въглищата са били
57,7% от китайския енергиен баланс, което е спад с 1,5 пункта на годишна основа, но тъй като общото енергийно
потребление е нараснало, то и електроенергията от въглища се е увеличила с 1%, според Националната статистическа
служба.
√ СТО прогнозира свиване на глобалната търговия с 13%
Световната търговска организация (СТО) прогнозира свиване на глобалната търговия с 13% през 2020 г. заради
икономическият шок, причинен от пандемията от коронавирус, предаде Ройтерс.
Тази прогноза обаче е значително по-добра от най-песимистичния сценарии на СТО за свиване от 32%.
„Нарастват притесненията, че все повече страни се насочват към постигане на самодостатъчност като отговор на
пандемията. Това концентриране на производството излага държавите на широк спектър от шокове“, коментира
генералният директор на СТО Роберто Азеведо по време на онлайн събитие, организирано от Бразилската индустриална
конфедерация и офиса на Международната търговска камара (ICC) в бразилия.
„Държавите трябва да диверсифицират източниците си на доставки, като пандемията от COVID-19 ще доведе до
преструктуриране на глобалните вериги през идните години“, добавя той.
Азеведо ще се оттегли от поста си на генерален директор на СТО този месец, което е година по-рано от планираното. Той
съобщи за изненадващото си решение през май. Бразилецът заема позицията от 2013 г., като вторият му мандат трябваше
да приключи в края на август 2021 г.
√ Оптимизъм на борсите в Европа
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа вчера записаха ръст в ранната търговия на фона на очакванията
за възстановяване на продажбите, обявени от няколко компании, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 2,71 пункта, или 0,75%, до 366,1 пункта. Секторите, които са най-тежко
засегнати от пандемията от COVID-19, поведоха ралито в Европа. Туристическият индекс SXTP, индексът на суровинните
компании SXPP и енергийният индекс SXEP напреднаха с 1,90%, 1,97% и 2,03%.
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Немският DAX се повиши с 129,85 пункта, или 1,03%, до 12 730,72 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100
напредна с 66,49 пункта, или 1,1%, до 6 102,49 пункта. Френският CAC 40 регистрира ръст от 47,34 пункта, или 0,97%, до 4
936,86 пункта.
Акциите на веригата за супермаркети Ahold Delhaize поскъпнаха с 5,96%, достигайки рекордна стойност, след като
компанията повиши прогнозата си за продажби за 2020 г.
Цената на книжата на Bank of Ireland се повиши с 4,28%, след като банката заяви, че вижда признаци за възстановяване на
икономиката, докато анализатори посочиха, че перспективите за 2020 г. са по-добри от прогнозираното.
„Сезонът на отчетите и икономическите данни подкрепят апетита към рисковите активи. До момента това изглежда
достатъчно, за да компенсира несигурността около нарастващият брой на новите случаи на заразени с COVID-19 в САЩ, а
и в Европа“, коментира Едуард Парк от Brooks Macdonald Asset Management.
Акциите на британският застраховател Legal & General се понижиха с 1,82%, след като компанията преписа 2-процентовия
спад на оперативната си печалба за първото полугодие на негативните последствия от пандемията.
Според последните данни на Refinitiv анализаторите очакват компаниите от STOXX 600 да отчетат спад на печалбите от
67,5% за второто тримесечие. Миналата седмица прогнозата бе за 58,3-процентов спад.
Повишения на Уолстрийт
Водещите индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха ръст във вторник, удължавайки ралито от началото на
седмицата на фона на продължаващите преговори в Конгреса на САЩ за нов пакет от мерки за стимулиране на
икономиката, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones напредна с 164,07 пункта, или 0,62%„ до 26 828,47 пункта. Широкообхватният показател
Standard & Poor’s 500 отчете ръст от 11,9 пункта, или 0,36%, до 3 306,51 пункта. Индексът на високотехнологичните
дружества Nasdaq се повиши с 38,37 пункта, или 0,35%, до 10 941 пункта, записвайки пета поредна сесия на ръст и нов
рекорден връх.
Печалбите на пазара дойдоха, след като Председателят на Камарата на представителите Нанси Пелоси заяви, че идерът
на демократите в Сената на САЩ Чък Шумър и началникът на кабинета в Белия дом Марк Медоус са провели
„продуктивен“ разговор по отношение на новия пакет от стимули, макар че има разминаване на позициите им по няколко
проблема.
И двете страни са за предоставянето на нов чек от 1200 долара за всички американски, но все още не могат да се договорят
за размера на финансовата помощ за безработица.
Големите технологични компании, на която до голяма степен се дължи ралито на пазарите през последните седмици,
записаха смесени резултати. Акциите на Apple поскъпнаха с 0,67%, а тези на Netflix и Amazon с 2,21% и 0,87%. Останалите
компании от групата FAANG отчетоха загуби, като книжата на Facebook и Alphabet поевтиняха с 0,85% и 0,64%.
Енергийният, хранителният и суровинният сектор бяха сред най-добре представящите се в S&P 500, като те напреднаха с
над 1,3%
Разнопосочна търговия в Азия
Основните индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион отчетоха смесени резултати в сряда, след като в медиите
се появи информация, че представители на САЩ и Китай ще се срещнат, за да дискутират първата фаза от търговската им
сделка, подписана през януари.
„Уолстрийт джърнъл“ съобщи вчера, че на 15 август ще се проведе среща на високо ниво между представители на Пекин
и Вашингтон. По време на срещата ще бъде дискутиран неизпълнения ангажимент от страна на Китай за покупка на повече
американски земеделски продукти, докато Пекин най-вероятно ще повдигне темата за действията на САЩ срещу
китайските технологични компании.
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 5,88 пункта, или 0,17%, до 3 377,56 пункта,
докато по-малкият показател Shenzhen Composite се повиши с 18,42 пункта, или 0,8%, до 2 138,92 пункта. Хонконгският
индекс Hang Seng отчете ръст от 155,91 пункта, или 0,62%, до 25 102,54 пункта.
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 58,81 пункта, или 0,26%, до 22 514,85 пункта.
В Южна Корея индексът Kospi напредна с 31,89 пункта, или 1,4%, до 2 311,86 пункта.
Австралийският бенчмарк ASX 200 отчете спад от 36,3 пункта, или 0,6%, до 6 001,3 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Бенчмаркът SOFIX отчете спад от
4,02 пункта, или 0,92%, до 95,95 пункта. BGBX40 се понижи с 0,48 пункта, или 0,50%, до 95,95 пункта. BGTR30 изтри 2,26
пункта от стойността си, или 0,48%, достигайки ниво от 0,48%, BGREIT отчете спад от 0,42 пункта, или 0,32%„ до 130,38
пункта.
Cross.bg
√ Томислав Дончев: Има вариант за оставка в края на септември
„За нас лесен вариант няма. Най-трудно е да избираш между две злини. Ако подадем оставка, ще разочароваме хората,
които са гласували за нас. От друга страна има разделение. Аз няма да приема да заместя премиера, ако той напусне.
Вариантът с отпуска е несериозен“, заяви вицепремиерът Томислав Дончев пред Нова ТВ.
„Днес има среща на коалиционния съвет. Ние сме избрани демократично, на избори. Но когато обществото е разделено,
този, който е във властта може да направи ход назад“, заяви Дончев.
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„Има и междинен вариант. Оставка в края на септември. За да може Народното събрание да приеме законите, за да влезем
в зимата. Това са социалните плащания, вдигането на заплатите. Защото без това едно служебно правителство няма да се
справи“, каза още той.
„Най-важното е избирателният кодекс. Като например машинното гласуване. Защото сега в него е записано – има машинно
гласуване и точка. Но кой осигурява машините, които са най-малкото два вида. И това трябва да се приеме“, каза още той.
„Всяка форма на насилие е осъдителна. Срещу журналист, срещу гражданин. Никой от ГЕРБ няма полза от такива събития.
Заради това се надявам, МВР много бързо да ги установи. Защото за мен това е провокация. Ние охрана не сме наемали.
Точка. В част от баталиите има и делегат, който пази момиче, което също е бито. Не може полицията да е навсякъде.
Провокациите бяха постоянни. Имаше опит да се осуети български граждани да си упражнят своите политически
виждания. Ние не сме ходили на Бузлуджа. И в историята, никога не са се случвали такива неща на партийно събрание“,
допълни Дончев.
„Полицията от седмици се опитва да е толерантна, въпреки неспазването на законите. Балансът е труден. Когато едно
кръстовище е блокирано от пет човека, много лесно може да се каже кой е виновен. Задължение на органите е когато има
насилие, да се разследва“, допълни той.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Политическите сценарии на фона на продължаващите протести;
В разгара на лятото - как да се предпазим от заразяване и кое е рисковото поведение - доц. Ангел Кунчев;
Дъждовен или с високи температури ще е месец август - прогнозата на синоптиците;
Ще се разкриват ли още ковид отделения в Благоевград;
БТВ, "Тази сутрин"
Какво беше посланието на Бойко Борисов пред партийния актив? Гост - евродепутатът Андрей Новаков;
Кой провокира сблъсъците по време на конференцията на ГЕРБ и защо журналисти станаха обект на агресия?
Разказ от първо лице на Генка Шикерова и Полина Паунова;
Ще има ли рокади в управлението след форума на ГЕРБ? Коментар на Андрей Райчев, Ивайло Цветков и проф.
Евгений Дайнов;
Рекордна цена за градска тоалетна в София - 9400 евро на квадратен метър! Къде е „златната" кабинка?;
Протест срещу безводие! За какво настояват хората в Рибново и Караисен?;
Нова телевизия, „Здравей България"
Сблъсъци по време на конференцията на ГЕРБ. Кои са хората предизвикали агресията?;
Политика по време на криза. Ще се откаже ли премиерът Борисов от поста си? Говори Томислав Дончев;
Ново огнище на коронавирус в старчески дом във Варна;
Защо прокуратурата започна проверка в дома за възрастни хора в Русе, който се превърна в огнище на COVID-19;
Бейрут след мощните взривове. За живота между България и Ливан говори експертът по здравословно хранене
Енджи Касабие;
Поредно напрежение на плажа между Черноморец и къмпинг „Градина". Кой насипа пръст по средата на черен
път, водещ до морето?
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - ГЕРБ и патриотите продължават без Борисов от октомври;
в. Труд - Премиерът Бойко Борисов пред националната конференция на ГЕРБ: Още днес щях да кажа датата на оставката
ми;
в. Телеграф - 90 лв. за линейка на морето;
в. Монитор - 15 000 трошки изчезнаха от улиците;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Севделина Арнаудова напуска кабинета, за да готви избори;
в. 24 часа - Агресивен младеж изхвърли телефона на журналистка и нападна пиара на Танева - не бил нито от ГЕРБ, нито
гард;
в. Труд - Питат ни какво да бъде променено в управлението;
в. Труд - Христо в цинков ковчег след 18 дни лечение;
в. Телеграф - Борисов обсъжда варианти с коалиционните партньори;
в. Телеграф - ЕК ни дава 1 млрд. лв. за намаляване на безработицата;
в. Монитор - Бурята свали блокадата на Ректората;
в. Монитор - 5000 жертви на домашно насилие в карантината;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Емил Димитров - Ревизоро, министър на околната среда и водите: Докато съм на този пост, ще се грижа и за
тези, които не протестират, и за тези, които ме наричат мутра;
в. Труд - Проф. Валери Стефанов, литературовед и писател, пред "Труд": Съдбата на България е в ръцете на българите, но
не съвсем...;
в. Телеграф - Д-р Сергей Иванов от Центъра по биология на храните: Сиренето с по-малко палма, но с повече вода;
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в. Монитор - Проф. Стоян Маринов, член на УС на Варненската туристическа камара: €1 млрд. ще са загубите за сектора
от по-малкия брой чужди туристи;
Водещи анализи
в. 24 часа - Със или без Борисов. Какво идва?;
в. Труд - Инфлацията ще стопи парите ни - как да се опазим?;
в. Телеграф - Човещината си отива заедно с професионализма;
в. Монитор - По-малко трошки, повече места за паркиране.
√ Предстоящи събития в страната на 06 август
София
От 10.00 ч. в Дом 1 на Резиденция „Бояна“ (Национален исторически музей) ще бъде представена първата част
от проекта за Национален стратегически документ, разработен от Стратегическия съвет (СТРАТЕС) към
държавния глава Румен Радев.
От 11.00 ч. в платформата MS Teams ще се проведе виртуален медиен уебинар на тема "COVID19: Ситуацията,
пациентите, решенията, прогнозите“.
От 18.00 ч. в храм "Преображение Господне" ще бъде отслужена празнична Вечерня за големия християнски
празник Преображение Господне.
***
Костинброд
От 10.30 ч., в малкия салон на НЧ „Иван Вазов 1947“ ще се проведе встъпителна пресконференция на проект
„Възстановителен център за деца с онкохема и тологични заболявания“.
***
Кочериново
От 10.00 ч. на пл. „Трети Март“ № 1 ще се проведе информационна кампания за популяризиране дейностите по
проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране
на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/
за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини
Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“.
***
Пловдив
От 09.30 ч. в сградата на Община Пловдив вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова ще даде
брифинг.
***
Сливен
От 13.00 ч. в зала „Сливен“ ще се проведе третото от поредица публични събития за популяризиране на културата за
разрешаване на спорове по доброволен начин и представяне на Центъра по медиация към Окръжен съд – Сливен.
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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