Важни обществено-икономически и политически теми
БНТ
√ Засилени проверки на заведенията по морето в разгара на летния сезон
В разгара на летния сезон Агенцията по безопасност на храните и здравната инспекция правят засилени проверки на
заведенията по морето.
Това лято освен за съответните разрешителни и качествена храна, инспекторите проверяват и спазват ли се
противоепидемичните мерки.
Според двете институции сред най-честите нарушители са временните обекти, разположени край плажната ивица за
лятото. Често получавали сигнали от граждани за персонал без маски.
При проверка днес, в заведение на случаен принцип в Морската градина на Бургас, в която участва и екип на БНТ, подобни
нарушения не бяха констатирани.
"Спазени са изискванията, персоналът е с маски, има дезинфектанти за повърхности, за ръце. Лични здравни книжки –
редовни. Нямаме нарушения в момента на проверката", заяви старши инспектор в РЗИ-Бургас Богомила Цветкова.
"Измерва се температурата в средината на продукта, за да се докаже тази безопасност на храните. Водят се записи, имат
си изправни дигитални термометри", допълни Венка Ангелкова, инспектор в БАБХ-Бургас.
√ Д-р Иван Кокалов: НЗОК ще плаща PCR-тестовете на децата в училище
Трябва да се търсят възможности за намаляване на дистанционното обучение. Това е мнението на д-р Иван Кокалов, член
на Надзорния съвет на НЗОК.
Ако се осигурят противоепидемични мерки, т.е. децата в клас да бъдат по-малко или с маски, да се предвидят отделни
входове. В детските градини и в училищата опасността от зараза с коронавирус е преди всичко за преподавателите, обясни
д-р Кокалов.
По думите му родителите и децата в училище няма да заплащат PCR-тестове, те ще се плащат от здравната каса.
Той увери, че всички, които лекуват пациенти с COVID-19, ще получат увеличена пътека от 1200 лева, а тези, които са на
първа линия, ще получат 1000 лева отгоре.
НЗОК не може да намалява цени на лекарствата. Това зависи от търговеца. Пандемията показа, че сме в криза. Недостигът
на лекари и лаборанти е нещо, за което апелираме много отдавна, каза д-р Кокалов.
√ Европейският съвет ще обсъди ситуацията в Беларус
Европейските лидери ще проведат извънредна видеоконференция за ситуацията в Беларус.
На 14 август министрите на външните работи от Европейския съюз изтъкнаха, че не приемат резултатите от изборите,
представени от Централната избирателна комисия на Беларус. Те постигнаха съгласие за необходимостта от
санкциониране на лицата, отговорни за насилието, репресиите и фалшифицирането на изборните резултати.
Освен това министрите отправиха призив към властите на Беларус да прекратят насилието срещу мирните демонстранти
и да освободят задържаните. Очаква се днес лидерите да отправят послание за подкрепа към протестиращите в Беларус.
Ще бъде обсъдено и каква помощ може да бъде оказана.
БНР
√ Отново видеоконферентно заседание на правителството
Отново видеоконферентно и дистанционно ще заседава правителството под председателството на премиера Бойко
Борисов.
Министрите ще приемат списъка с иновативните училища, ще утвърдят и доклад за екологичните и социалноикономическите последици за страната ни, които ще произтекат от европейската зелена сделка.
По бюджетите на общините правителството ще осигури допълнителни трансфери за националните програми за развитие
на образованието.
√ Личните ни данни могат да изтекат основно в две посоки
Има две основни посоки, в които могат да изтекат лични данни от потребителите на различните електронни устройства към производителя на съответния продукт или към трети страни. В момента няма конкретно законово изискване, което да
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задължава всички производители да ползват сигурни връзки, затова е добре при избора на такива устройства да се
консултираме със специалисти. Това заяви пред Радио София Богомил Николов от асоциация “Активни потребители".
Известни са случаи, при които се извършват нерегламентирани записи на информация за потребителите. Тези записи след
това се предават на трети страни с цел определяне на подходяща рекламна насоченост. Поради това е редно да сме много
внимателни най-вече с устройствата, които могат да записват звук или изображение.
Най-важното, което трябва да знаем е, че трябва да сме внимателни като потребители и да не оставяме инициативата на
другата страна - особено по отношение на нежелани услуги, които ни се предлагат.
Съветите на Богомил Николов за опазване на личните данни можете да чуете в интервюто на Яна Спиридонова.
Съвременните смарт уреди, които все повече навлизат в дома ни, крият и своите рискове - от умишлено пускане на
пералнята с цел наводнение до кражба на лични данни. Злонамерените действия от дистанция през мрежата може дори
да останат незабележими за обикновените потребители, обясни на свой ред IT специалистът Петър Руевски.
Устройства като гласовите помощници например слушат непрекъснато, а какво правят с информацията, която получават,
е трудно да се каже. Самите производители имат сметка да събират повече информация за потребителите, отбеляза
Руевски.
Информационните технологии имат много широко приложение вече и в автомобилите, като много често в новите модели
има сим карти, чрез които непрекъснато се предават данни за управлението им с цел създаване на алгоритми за автономно
управление.
И още за рисковете около смарт устройствата - в интервюто на Яна Спиридонова и Данаил Конов с Петър Руевски.
√ Великобритания още се надява на търговска сделка по Брекзит с ЕС
Великобритания все още вярва, че може да договори търговска сделка по Брекзит с ЕС следващия месец, обявиха от
Даунинг стрийт на фона на подновяващите се преговори в Брюксел.
Пристигащите от Европа новини обаче показват, че проблемите не намаляват, а се увеличават.
Говорител на премиера Борис Джонсън заяви, че британските преговарящи ще продължават да „запушват пролуките“,
както се изрази, на започващия седми кръг на преговори в Брюксел.
Както е известно, Лондон изключи удължаване на изтичащия в края на годината „преходен период“, за да бъде постигнато
споразумение.
Главният европейски преговарящ Мишел Барние и британският му колега Дейвид Фрост имаха работна вечеря, като
същинските преговори започват днес, а за резултата от тях ще научим в петък.
От ЕС настояват сделка да бъде постигната най-късно до октомври, така че да има време за ратифицирането ѝ до края на
„преходния период“.
„Файненшъл таймс“ обаче пише, че снощи към добре познатите проблеми с условията за открита и лоялна конкуренция и
риболова в британски води се е появил още един „препъни камък“ – бъдещето на тежкотоварния превоз.
Вестникът твърди, че Брюксел е отхвърлил искането на британските превозвачи да се ползват след Брекзит от почти същите
права, които им дава сегашното членство в общия пазар.
√ Марио Драги: Възстановяването на Европа от пандемията ще е сходно на следвоенната реконструкция
Възстановяването на Европа от коронавирусната пандемия ще бъде сходно на усилията за възстановяване след Втората
световна война и ЕС трябва да потвърди основните си ценности въпреки предизвикателствата на световните сили, заяви
във вторник бившият президент на Европейската централна банка Марио Драги, съобщава Ройтерс.
По време на лекция в Римини, Италия, той посочи, че пандемията рискува унищожаването на човешки капитал, нещо,
което не е наблюдавано след войната, така че възстановяването трябва да се съсредоточи върху хората, които ще трябва
да изплатят безпрецедентния размер на дълга, натрупан през тази година.
Освен това, дори когато Европа се трансформира, тя трябва отново да приеме някои от основните си принципи,
включително многостранност и глобално върховенство на закона, дори ако сили като САЩ и Китай поставят под въпрос
тези принципи, добави Драги.
"Трябва да вземем вдъхновение от онези, които участваха в възстановяването на света, Европа и Италия след Втората
световна война", посочи бившият президент на ЕЦБ, който говори рядко след напускането на своя пост в края на миналата
година.
"Натрупаният заради пандемията дълг е безпрецедентен и ще трябва да бъде погасен основно от онези, които днес са
млади. Следователно наше задължение е да ги оборудваме със средствата за обслужване на този дълг".
Драги също така заяви, че ниските лихвени проценти не правят дълговете устойчиви и че средствата трябва да бъдат
използвани за продуктивни цели, включително инвестиране в човешки капитал, производствена инфраструктура и научни
изследвания.
Той каза, че разходите трябва да отразяват и променящите се предпочитания на обществото, включително към опазване
на околната среда, по-добро здравеопазване и дигитализация, като отдалечената работа трябва да придобие по-голяма
известност.
"Все пак има сектор, който е ключов за растежа и следователно за всички трансформации, които току-що изброих, и в който
дългосрочната визия трябва да се обвърже с незабавни действия: образование и по-общо - инвестиции в младите хора",
посочи той в заключение.
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√ Де Гиндос от ЕЦБ: Малко вероятно е европейските банки да се възстановят напълно преди 2022 г.
Европейските банки е малко вероятно да се възстановят напълно от коронавирусната криза преди 2022 г., заяви във
вторник вицепрезидентът на Европейската централна банка Луис де Гиндос.
В лекция в Международния университет "Мендес Пелайо" той посочи, че възстановяването на икономиката на единния
блок ще бъде основен фактор за платежоспособността на европейските банки.
Според него европейската икономика е започнала бавно да се завръща към предкризисните си нива през последните два
месеца.
√ САЩ и Русия имат добра воля да продължат "Нов СТАРТ"
САЩ и Русия желаят да спасят единствения голям двустранен договор за контрол върху ядрените оръжия, но все още имат
големи разногласия. Това заявиха вчера високопоставени представители на двете страни след края на преговорите им във
Виена, предаде ДПА.
"Трябва да бъде свършено огромно количество работа, за да постигнем напредък", каза на пресконференция след
двудневните дискусии американският пратеник по контрола върху въоръженията Маршал Билингслий. Той съобщи, че
екипът му предлага удължаване на срока на "Нов СТАРТ" след крайната дата 5 февруари, ако Русия се съгласи на рамка,
която да обхваща и контрол върху оръжията с по-малък обхват, и на подобряване на процедурата за взаимни проверки на
арсенала.
"Остава да видим дали в Москва има политическа воля да сключим това споразумение", заключи Билингслий.
Събеседникът му Сергей Рябков, заместник-министър на външните работи на Русия, заявява, че неговата страна "не
поставя никакви предусловия" за удължаването на "Нов СТАРТ". Но САЩ "имат някакви допълнителни идеи за това какво
трябва да се направи", гласят думите на Рябков, разпространени в "Туитър" от Михаил Улянов, представител на Русия в
международните организации във Виена. Рябков отбелязва, че Вашингтон иска и Пекин да се включи в тристранен пакт за
контрол на китайския малък, но увеличаващ се ядрен арсенал, докато Москва смята, че Великобритания и Франция също
трябва да бъдат включени в процеса.
САЩ и Русия имат по повече от 6000 ядрени бойни глави, докато Франция и Китай имат по 300, следвани от
Великобритания с 200, сочат данни на базирания в Стокхолм Институт за международни изследвания на мира, който следи
за ядрените арсенали по света.
√ Доларът се търгува в двугодишни дъна
Щатският долар поевтинява спрямо останалите основни валути за пета поредна сесия на търговия, достигайки двугодишно
дъно с оглед на ниската доходност на американските държавни облигации и слаби данни за икономиката на САЩ.
Негативно влияние върху зелените пари оказва и засилващото се двупартийно политическо напрежение между демократи
и републиканци с наближаване на президентските избори в началото на ноември. Според анализатори несигурността
преди изборите на 3-ти ноември вероятно ще продължава да води до проблеми за американския долар независимо от
вероятния изход на президентската надпревара между Доналд Тръмп и Джо Байдън.
Индексът на долара спрямо кошницата от останалите водещи валути се понижава във вторник с 0,5% към 9,40 пункта,
достигайки най-ниско ниво от май 2018 година. Щатската валута се радваше на години на растеж, но коронавирусната
пандемия удари силно и водещата световна икономика, което накара инвеститорите да се оглеждат за по-доходоносни
инвестиции извън зелените пари.
Солидното възходящо движение на американския фондов пазари и на останалите борси по света пък намали търсенето
на долара като "валута-убежище".
В същото време еврото поскъпна към двегодишен връх от 1,1940 долара (най-високо ниво от 14-ти май 2019 г.), отравяйки
поглед към психологическата бариера от 1,2000 долара, а британската лира нараства към 1,3200 долара за пръв път от
месец март насам.
Американският долар се търгува в 5 и 1/2-годишно дъно спрямо швейцарския франк около 0.9026 нивото (най-ниско ниво
от януари 2015 година) и към двуседмично дъно от 105,35 японски йени.
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√ Индексът "Стандард енд Пуърс 500" с исторически рекорд
Един от трите основни индекси на "Уолстрийт" - "Стандард енд Пуърс 500", който следи котировките на 500 водещи
компании в САЩ, възстанови напълно загубите си от срива на фондовия пазар, предизвикан от кризата с новия
коронавирус, предаде "Ройтерс".
Индексът достигна 3394,99 пункта в днешната сутрешна търговия на Уолстрийт, превишавайки максимума си от 3393,52
пункта, отчетен на 19 февруари. Така още по-дебело се подчертава разминаването между възходящата тенденция на
фондовата борса, подхранена от трилионите долари, отпуснати от правителството като стимули, и рецесията, в която е
изпаднала американската икономика, отбелязва "Ройтерс".
Индексът на високотехнологичните дружества "Насдак" бе първият от три основни индекса на Нюйоркската фондова
борса, който през юни постави рекорд, след като инвеститорите активно купуваха акции на компании от сектора. Сред тях
бяха "Амазон" (Amazon) и "Нетфликс" (Netflix), които се очертаха като печелившите от карантината, наложена в борбата
срещу Covid-19.
√ Разходи от 1 трлн. долара за преместване на китайските вериги на доставки на фирми от САЩ и Европа
Чуждестранните фирми, които искат да преместят производствените си процеси извън Китай вследствие на коронавируса,
могат да се окажат изправени през разходи за 1 трилион долара в рамките на пет години, показват резултати от изследване
на Bank of America, цитирано от бизнес телевизия CNBC.
Голямата американска банка обаче твърди, че подобен ход вероятно ще бъде от полза за компаниите в дългосрочен план.
Още преди коронавирусната пандемия, проучване на BofA сред световни анализатори установи, че компаниите се
отдалечават от политиката си на глобализация към по-локализиран подход, когато става въпрос за техните вериги за
доставки. Това се дължи на множество фактори, застрашаващи мрежата на доставки, включително търговски спорове,
проблеми, свързани с националната сигурност, изменението на климата и нарастване на автоматизацията.
Новото проучване на американската банка начело с глобалния анализатор Канданс Брауинг и с неговия екип предполага,
че пандемията Covid-19 е катализирала обръщането на десетгодишна фирмена политика за пренасочване на
производството от САЩ и Европа към Китай.
Докладът разкрива, че пандемията е довела 80% от глобалните сектори да се сблъскат с прекъсвания във веригите за
доставки, принуждавайки над 75% от тях да разширят обхвата на съществуващите си планове за преместване.
"Докато Covid-19 действа като катализатор за ускоряване на тази промяна, основните причини се основават на
преминаването към "капитализъм на заинтересованите страни “, включващо релокализация, предпочитана от пошироката общност от акционери, потребители, служители и държави“, обясни Браунинг.
Докато всяка от тези заинтересовани страни подхожда към преместването от различна гледна точка, анализаторите
отбелязват, че в голяма степен те правят един и същи изводи - че части от веригите за доставки трябва да се преместят в
идеалния случай в рамките на националните граници, но при липса на това - към страни, считани за "съюзници", се посочва
в доклада.
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Около две трети (67%) от участниците в проучването на BofA Global Fund Manager смятат, че локализацията или
преместването на веригите за доставки ще бъде най-доминиращата структурна промяна в света след Covid-19.
Преместването на цялото експортно-ориентирано производство, което не е предназначено за китайско потребление,
извън Китай, може да струва на фирмите 1 трилион долара в рамките на пет година, прогнозира BofA.
На секторно ниво анализаторите на Bank of America предполагат, че запасите в строителния инженеринг и машини,
заводска автоматизация и роботиката, производството на електрически и електронни съоръжения, приложен софтуер и
други подобни услуги ще имат полза от ускоряването на тази тенденция на релокализация.
Междувременно банките в Северна Америка, Европа и Южна Азия също могат да получат тласък от по-голяма
икономическа активност, която идва с тези промени.
Дневник
√ Спорен текст за наследяването на парите за пенсия отива на Конституционен съд
Спорен текст за наследяването на парите за пенсия в пенсионния фонд отива на Конституционен съд, съобщи Би Ти Ви.
Заменена в Кодекса за социално осигуряване с тире запетая ограничава кръга от наследници, които могат да получат пари
от пенсионните партиди при смърт, настъпила преди пенсионна възраст.
Старият текст от кодекса е позволявал тълкуването, че право имат всички наследници. Редактираният обаче ги изброява
след тире и така стеснява кръга до най-близките. Съгласно промените само преживелият съпруг, съпруга, деца или
родители на починалия имат право на наследство от задължителния му частен пенсионен фонд. Всички останали роднини
по съребрена линия като братя, сестри или братовчеди се лишават от наследство.
Поправката е прокарана между първо и второ гласуване в Закона за ценните книжа. "Казано иначе - извършено абсолютно
тихомълком, без обществено обсъждане, без какъвто и да било дебат", коментира пред Би Ти Ви Валя Гигова, член на
Висшия адвокатски съвет.
Парите ще остават или за държавата, или за фонда. "Два вида са наследствените фондове. Едните са професионални - за
хората, които работят първа и втора категория труд. Техните средства, на хората без наследници, се връщат в държавния
бюджет. На хората от универсалните фондове средствата се прехвърлят в пенсионния резерв и по този начин се
преразпределят косвено на пенсионерите във фонда", обясни Владислав Русев от Асоциацията на дружествата за
допълнително пенсионно осигуряване.
"Осигуряването в универсалните пенсионни фондове не е обществено осигуряване. Не е изградено на принципа на
взаимопомощ, а парите на лицата са по техни лични партиди. Тоест това е имуществено право, което на общо основание
подлежи на наследяване. Когато отнемаш едно имущество, трябва да дадеш срещу него равностойно обезщетение",
подчерта адвокат Валя Гигова.
Според Висшия адвокатски съвет преправеният член е в абсолютен разрез с конституцията на държавата. От асоциацията
на фондовете признават, че това би ощетило близките на починалия. Висшият адвокатски съвет ще сезира
Конституционния съд.
√ Какво точно е 5G мрежа и тестванa ли е досега в България
Може и да не е сигурно дали парламентарно представителните партии ще си стиснат ръцете за промени в Конституцията,
но по всичко личи, че до края на годината може да се постигне друга важна договорка, която да засегне всички български
граждани. Комисията за регулиране на съобщенията и трите големи телекома са една стъпка по-близо до решението за
разпределяне на честота, с която да се осигури национално 5G покритие.
До края на август трябва да приключат обществените консултации за условията за ползване на свободния ресурс в
радиочестотен обхват 700 MHz. Комисията вече предложи няколко варианта, а сега се чака телекомите да обявят дали
одобряват някой от тях.
Важно е да се отбележи и че през юли телекомите получиха това, което искаха много отдавна - облекчаване на
процедурата за дооборудване и изграждане на съществуващите мобилни станции - нещо, което е от изключителна важност
за изграждането на мобилна мрежа от пето поколение. Друг е въпросът обаче кога телекомите ще отделят средства за
това, защото става дума за огромни инвестиции, а все още много малко устройства могат да се свързват към 5G мрежа.
Гледайте във видеото отговорите на някои от най-често задаваните въпроси, свързани с 5G, включително и дали 5G
мрежата вече е тествана в България и дали новата технология е безвредна за хората.
√ ТЕЦ "Марица 3" започва съкращения след спирането на парите за студения резерв
Свързаната с бизнесмена Христо Ковачки ТЕЦ "Марица" 3 до Димитровград започва съкращения на част от служителите
си, а други вече пренасочва към друга централа на бизнесмена - "Брикел", Гълъбово, съобщи "Капитал". Причината е
тежкото финансово състояние на централата, основната част от приходите на която се формираха от държавните плащания
за поддържането на част от мощностите й в студен резерв.
Схемата беше променена в края на юли по нареждане на премиера Бойко Борисов. Сред засегнатите е и ТЕЦ "Варна",
притежавана от дружество с мажоритарен акционер почетният председател на ДПС Ахмед Доган. Пред "Капитал"
изпълнителният директор на централата Илиан Павлов заявява, че на този етап не се обмисля закриване на ТЕЦ "Марица
3". В централата работят над 140 души, като не е ясно колко от тях ще бъдат съкратени.
Дотук се стига, въпреки че централата завършва м.г. с печалба 5.8 млн. лв.
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√ Заев отново ще е премиер, но може да даде поста на албанец 100 дни преди изборите
Бившият премиер Зоран Заев окончателно се връща на власт в Северна Македония, след като успя да използва връчения
му мандат, за да формира коалиция с досегашния си партньор, Демократичния съюз за интеграция. Сто дни преди
изборите обаче той ще остави премиерското място в ръцете на ДУИ, който ще посочи следващия министър-председател.
Това съобщи самият той на пресконференция с лидера на ДУИ Али Ахмети. Заев, който бе премиер от юни 2017 г. до януари
тази година, ще има нов четиригодишен мандат въпреки спекулациите, че може да потърси компромис с ДУИ, за да получи
албанец възможност дори за ограничено време да заема министърпредседателския пост.
Съвместното изявление сочи, че окончателното решение е това време да продължи максимум 100 дни, колкото трябваше
да управляват и служебните правителства 100 дни преди последните два изборни процеса (Заев и Ахмети премахват
институцията "служебно правителство", или техническо, какво е известно в Скопие). Не е задължително наследникът на
Заев да е албанец - и той, и коалиционният му партньор заявиха, че целта е да гарантират, че всеки може да заема поста но посочването на министър-председател от тази група бе важна част от предизборната кампания на ДУИ.
Темата е деликатна в Северна Македония, където изборът на етническия албанец Талат Джафери за председател на
парламента доведе до кървави сблъсъци през април 2017 г. (по думите на Заев Джафери ще запази поста).
Изявлението бе последвано от обвинения в някои медии, че Заев е "клекнал" пред исканията на Ахмети, макар да е
уверявал, че няма да се коалира с него и че е готов дори да предостави на ВМРО-ДПМНЕ депутати, ако тя държи мандат,
само за да не преговаря с ДУИ и да няма премиер албанец.
Връща се старата коалиция
С днешното решение се подновява коалицията на Социалдемократическия съюз на Македония (СДСМ) с Демократичния
съюз за интеграция (ДУИ), създадена близо две години и половина преди Заев да подаде оставка през януари, а половин
година по-късно да се състоят отложените заради коронавируса предсрочни избори. Заев спечели изборите едва с няколко
депутатски места преднина пред ВМРО-ДПМНЕ, а съюзяването с ДУИ му дава 61 места в парламента със 121 депутати.
Крехкото мнозинство не е непременно стабилно - част от неговите 44-ма депутати е сключилата с него предизборен съюз
партия БЕСА, която до неотдавна бе непримирим враг на ДУИ.
Коалицията с ДУИ, която се смята отново за голям победител на вота, но и чиято тежест в албанския блок бавно намалява,
бе натоварена с противоречия. Критици на Ахмети, чиято партия си е поставила като приоритет евроатлантическата
интеграция на страната, смятат, че той остава във властта твърде дълго, след като бе партньор и на Никола Груевски, а
мнозина отхвърляха предизборното му обещание за премиер албанец - такъв кандидат имаше за пръв път в македонската
история. Смут внесе и призовка, която Ахмети получи от Хага, макар и като свидетел.
Подробностите за коалиционното споразумение бяха обвити в тайнственост - електронното издание МКД писа, че около
постигнатите договорености има "много спекулации", но "малко информации". Социалдемократите предупредиха, че
каквито и данни да стигнат до медиите, те може да се смятат за спекулативни.
Сред "изтеклите" в различни сайтове твърдения бе именно възможността за ротационен мандат с с премиер албанец,
който да е на власт една или повече години, имаше и варианти с размествания между министерствата - първи дипломат
албанец и преместване на досегашния външен министър Никола Димитров на друг пост.
√ Ядеш за 20 паунда, плащаш само 10: как Великобритания иска да спаси ресторантите
Ядеш за 20 паунда в ресторант, но плащаш само 10. Във Великобритания през август половината от сметките на гостите на
ресторанти се поемат от държавата. За да се съживи гастрономията след тежките удари на корона кризата, пише "Дойче
веле".
През месец август клиентите на заведения за хранене във Великобритания се наслаждават на ястията на половин цена.
Това е възможно благодарение на правителствената кампания "Яж навън, за да помогнеш". Нейната цел: да се окаже
подкрепа на заведенията, които предлагат закуска, обяд и вечеря на място. Отстъпката за клиентите е ограничена до 10
паунда на човек на едно хранене. За програмата са предвидени общо 500 милиона паунда. Само между 2 и 4 август над
10.5 милиона души са се възползвали от възможността да хапнат в ресторант на половин цена.
Много от британците са доволни
Ясмин Триана е една от тях. Покрай блокадата в Лондон, въведена заради пандемията, тя и партньорът ѝ са били
разделени седмици наред. Сега отново могат да се срещат и да се хранят изгодно в ресторант.
Рами Абделрахим е собственик на египетски ресторант в Южен Лондон. Пред "Дойче веле" той казва, че в момента има
изключително много работа, но мерките за социална дистанция в заведението му въпреки това се спазват.
Като цяло ресторантьорите дават висока оценка на програмата "Яж навън, за да помогнеш". Някои от тях говорят за скок в
оборота с близо 200% в сравнение с предходния месец. Служителите и собствениците на заведения често казват, че новите
мерки им дават малко повече увереност. Ограниченията, въведени заради пандемията, нанесоха сериозен удар на
гастрономията. Йън Смит, който е главен готвач в ресторант в елитния квартал Челси в Лондон, също оценява положително
програмата, въведена от британския финансов министър Риши Сунак, но предупреждава, че тя има своите ограничения.
Борбата за оцеляване продължава
Въпреки хубавото време и летните ваканции на децата "Яж навън, за да помогнеш" не се оказва полезна за всички. Пол
Дуран ръководи кафене, което обикновено е пълно със служители от съседните офиси, както и туристи. Въпреки че в
момента предлага менюта на половин цена, той почти няма клиенти. "Служителите от офисите ги няма. Те работят от
вкъщи и не знаем кога ще се върнат", признава Дуран. Дори ресторанти от по-висок клас в заможните жилищни райони на
Лондон се съмняват в успеха на програмата.
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Собственичката на ресторант в Лондон Роуз Тъки не одобрява краткия срок, в който важи помощната програма. "Това е
маратон за оцеляване. Хубаво е, но тази програма, важаща само през август, няма да промени ситуацията." Една от
положителните страни на инициативата е, че все повече млади хора решават да дадат шанс на нейния ресторант, признава
тя. Но въпреки това приходите ѝ са със 70% по-ниски, отколкото преди корона кризата. Тъки прогнозира, че "през
септември ще настъпи огромна вълна от фалити". Тогава приключва и помощната програма на правителството за
изплащане на до 80% от заплатите в засегнатите от пандемията отрасли.
Майкъл Грац, съосновател на ресторант в Западен Лондон, се опасява от дългосрочното въздействие на програмата "Яж
навън, за да помогнеш". Според него отстъпките наистина могат сериозно да навредят на индустрията. "Може би не да я
унищожат, но наистина да причиняват сериозни щети", казва той. "Хората биха могли да свикнат с идеята за отстъпки. И
когато те приключат, висококачествените места като нашето може сериозно да пострадат."
Дума
√ 43 на сто по-малко инвестиции за година
Пандемията отказа чужденците да купуват имоти у нас
Преките инвестиции у нас за първото полугодие са намалели до 128,3 млн. евро (32,8%) на годишна база, като достигат
едва 263 млн. евро. През юни 2020 г. те са били едва 48,3 млн. евро при 85,1 млн. евро година по-рано. Като инвестиции
се отчитат дългови инструменти, дялов капитал и реинвестирана печалба. Спадът спрямо юни 2019 г. е 43%, като основната
причина за него е сривът на заемите, които компаниите майки отпускат на българските си дружества.
Инвестициите от 263 млн. евро се равняват на едва 0,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. Сумата се дължи
главно на реинвестираната печалба на дружествата с чужда мажоритарна собственост. Коронавирусът и създалата се
около него ситуация през първата половина от годината пък срина общо чуждите инвестиции у нас с приблизително една
трета от обема им спрямо същия период за предходната година.
Дълговите инструменти, т.е. заемите, които големите корпорации са отпуснали на своите дъщерни предприятия в страната
за периода януари-юни, намаляват със 119% и са отрицателни в размер на 100,2 млн. евро. Това показва, че големите
фирми избягват да "инжектират" средства в клоновете си в България. Най-устойчивите инвестиции - тези в дялов капитал,
т.е. парите, с които се създават нови предприятия в страната, през юни излизат на плюс от 116,3 млн. евро за първи път от
началото на годината. Благодарение на тези пари се формира положителният им размер от 44 млн. евро за първото
полугодие. Реинвестираната печалба вече е отрицателна през юни. От началото на годината обаче тя е най-силният
двигател на чуждите инвестиции, главно благодарение на размера им през първите три месеца от годината.
БНБ публикува и данните за отрасловото разпределение на инвестициите. От тях се вижда, че има сектори, в които са
вложени чужди средства, като финансови и застрахователни дейности, добивна промишленост, производство и
разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива и строителство.
Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за периода януари-юни са от Русия (124,1 млн. евро), Франция
(55 млн. евро) и Германия (44,5 млн. евро). Чужденци са инвестирали в недвижими имоти у нас едва 0,02 млн. евро през
първото полугодие, но спадът е значителен заради пандемията от коронавирус, ако го сравним с преди година, когато
чуждите инвестиции в недвижими имоти възлизаха на 3,2 млн. евро.
√ Вълчев: Училищата ще могат да организират хибридно обучение
Всяко училище ще има специален екшън план за действие при случаи на коронавирус. От МОН изискват това да се направи
преди началото на учебната година. Директорите ще имат свободата да изберат дали да организират и реализират
хибриден образователен процес, но това означава да има два пъти повече класове.
Това обясни пред БНР просветният министър Красимир Вълчев. И уточни, че и родителите ще могат да избират дали детето
им да учи неприсъствено. Не е ясно все още дали това ще става само при наличието на здравословни проблеми при детето
или и при страх у родителя.
По думите на министъра наесен част от училищата ще стартират ефективно дистанционна форма на обучение. Учениците
могат да се включат в обучение в училища-центрове за дистанционно обучение. Това е едната алтернатива, другата е –
запазвайки дневната форма на обучение, до 30 дни да могат да се обучават едновременно чрез виртуална връзка в
реалната класна стая, обясни той. Според него обаче този вид обучение ще бъде компенсаторно, тъй като учителят няма
как да бъде ефективен едновременно в присъствена и дистанционна форма на обучение.
Когато в класа има заразено с коронавирус дете, целият клас ще бъде поставен под карантина и ще преминава в
дистанционен режим на работа. У дома обаче ще остават единствено началните учители. При 1-4 клас учителят върви с
класа и тогава той също ще бъде карантиниран. При 5-12 клас начинът учителят ще спазва дистанция между учениците и
ще стои отпред, когато влиза в различни часове. Затова няма да се налага карантинирането на учители в тези случаи,
каза Вълчев. Министърът подчерта, че за всеки случай, при който се установи заразяване с коронавирус в училище, ще се
прави анализ на конкретната ситуация.
Във връзка с подписката на родители, които не искат да пускат децата си на училище образователният министър подчерта,
че те имат право на избор. Въпросът е обаче дали това да бъде единствено по медицински причини или въз основа на
личен страх. Вълчев посочи, че над 20% учениците са от семейства, в които липсва отношение към образованието и затова
ако те имат възможност да избират дали да пуснат детето си да си да се обучава в реална класна или електронна среда,
това ще бъде възможност хлапетата да не ходят на училище. Трябва да намерим разумната граница, смятам, че ще
подходим отговорно. Ходенето на училище е свързано с елемент на обвързаност, каза още министърът и припомни, че
посещението на часовете е обвързано и със социалните помощи.
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Вълчев обясни, че ще бъде подготвен списък с групи заболявания, въз основа на които децата могат да отсъстват.
Просветният министър допълни, че и сега обаче има проблем с медицинските бележки и затова ще разчитат на лекарите.
√ Университетите пак закъсаха за студенти
Въпреки масовия прием без изпити и с оценки от матурите, вузовете не могат да напълнят специалностите си
Висшите учебни заведения у нас не могат да съберат студенти и да запълнят заявения държавен план-прием, показа
проверка на ДУМА. Те масово продължават да набират кандидат-студенти в удължени кампании и с допълнителни изпити.
Незаетите места в много университети стават на фона на улеснения прием заради пандемията и извънредното положение,
които доведоха до отмяната на почти всички изпити и използването само на оценката от матурите за вход. Не е ясно каква
е точната бройка на непопълнените места, тъй като повечето университети крият недостига си.
Почти всички столични вузове все още набират първокурсници. Техническият университет има свободни места в
специалности като електротехника, машиностроене, електроника, мехатроника, дисциплини на немски и френски езици.
Документи се приемат до 18 септември. Химикотехнологичният и металургичен университет напомня, че 15 от
специалностите му са без такси за обучение в опит да примами още студенти. УНСС обяви допълнителен прием само за
платено обучение, като последното класиране ще бъде обявено на 23 септември.
Ограничен брой незаети места са обявени в Лесотехническия университет за специалности като Горско стопанство,
Компютърни технологии в мебелната индустрия, Ландшафтна архитектура, Алтернативен туризъм и др. Допълнителна
кампания има дори в Медицинския университет в София за специалността "Фармация" по държавна поръчка, но само за
онези, които са положили успешно конкурсните изпити по биология и химия.
Засега от Софийския университет не са заявили свободни места, но миналата година през септември се оказа, че има нужда
от още 800 първокурсници.
Пловдивският университет има места в специалности в Биологическия факултет, във Физико-технологичния, Химическия,
Филологическия и във Философо-историческия. В специалности като Български и китайски език и Български и новогръцки
език се приема без такса. И Медицинският университет в Плевен удължи до 31 август срока за прием на заявления за
попълване на незаетите места за Медицина и Фармация.
Места има още в Югозападния университет в Благоевград, в Тракийския в Стара Загора, в Аграрния в Пловдив, в Русенския
заедно с филиалите му в Разград, Силистра и Видин. 40 са незаетите бройки в Националния военен университет във Велико
Търново и още 50 във факултета му в Шумен.
Великотърновският университет е един от малкото, който обяви колко точно са свободните му места - 100. Стопанската
академия в Свищов пък се похвали, че е реализирала на 100% субсидирания прием на студенти - 464 бакалаври по
държавна поръчка.
Монитор
√ Започват теренни проверки на земеделски площи
Министерство на земеделието, храните и горите започва проверки на физически блокове (ФБл), чрез които ще бъдат
обновени данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) за кампания 2020, съобщи ведомството.
Акцията ще продължи до 2 октомври 2020 г.
Целта е да се провери дали конкретните ФБл, както и заявените извън обхвата на слоя „Площи, допустими за подпомагане”
за кампания 2020 г., отговарят нa критериите за допустимост на земеделски площи за подпомагане по схеми и мерки за
плащане на площ.
По време на акцията ще се определят и актуализират границите на физическите блокове. Заедно с това ще се обнови
информацията за начина им на използване.
За втора поредна година на завишен контрол подлежат тези земеделски земи, които са заявени по схеми за обвързано
подпомагане за плодове и зеленчуци. В това число влизат и такива, при които към момента на заявяване посочената
култура не отговаря на начина на трайно ползване на физическия блок.
Проверките ще се правят от областните дирекции по земеделие, като те може да се извършват и без присъствието на
земеделските стопани.
Списъците с физически блокове, определени за проверка, индикативните графици за проверка, както и всяка друга
информация от значение за провеждането на теренните проверки, се публикуват на интернет страниците на съответната
областна дирекция, както и на информационните табла във всички общински служби по земеделие в областта.
В резултат на събраните данни и предстоящото дешифриране на Цифровата ортофото карта от новото
самолетно/сателитно заснемане, ще бъде определен обхватът на специализирания слой „Площи, допустими за
подпомагане“ за кампания 2020 г.
√ Близо 16 000 души са одобрени за безлихвени кредити
Теглят средно по 4100 лева заради пандемията от COVID-19
Близо 16 000 кандидата са одобрени по антикризисната правителствена програма за безлихвено кредитиране на
физически лица. Общата стойност на одобрените от търговските банки кредити е малко над 65,7 млн. лв.
Към средата на август по гаранционната програма, която Българската банка за развитие управлява, към банките-партньори
са постъпили 26 160 искания, 78 на сто от които са на лица на трудов договор, а останалите 22% са на самоосигуряващи се.
Средната стойност на заемите е над 4100 лв. Срокът за кандидатстване е до края на 2020 година.
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Kандидатите за безлихвен заем трябва да са били в неплатен отпуск или с прекъсната дейност поради пандемията.
Съгласно обновените изисквания, желаещите могат да кандидатстват и след като са се завърнали на работа.
Самоосигуряващите се лица трябва да имат поне 20% спад в доходите през 2020 г., като за всички кандидати важи
изискването за декларирани осигуровки за период от 6 месеца назад.
Партньори по Гаранционната програма за предоставяне на безлихвени кредити до 4 500 лева в помощ на хора, лишени от
възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19, са общо 12 търговски банки. Българската банка за развитие
не разглежда исканията за кредит, а включва вече одобрените от търговските банки заеми в издадената портфейлна
гаранция.
С партньорите по програмата ББР сключи гаранционни споразумения за 136 095 000 лева, от които вече близо 50 на сто са
договорени. Останалите средства остават на разположение за изпълнение на гаранционните споразумение, за
предоставяне на гаранционни лимити на други банки, както и за вдигане на лимитите на тези, които вече са участници в
програмата, ако пожелаят това.
Целта на мярката е да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които са прекъснали
дейност вследствие на пандемията от COVID-19. Те имат възможността да получат заем до 4 500 лева, отпускани наведнъж
или на три транша от по 1 500 лева. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24
месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.
√ Теглят средно по 160 бона кредити за изход от коронакризата
Още 3 банки се включват в гаранционната програма за заеми
Средният размер на кредитите, теглени от фирми по гаранционната програма в помощ на микро, малки и средни
предприятия, е 160 099 лв. Към средата на август 100 компании вече са сключили договори за финансова подкрепа, съобщи
Българска банка за развитие (ББР).
Гаранционната схема е с капитал 500 млн. лв. Максималният размер на кредитите е до 300 хил. лв., като ББР гарантира до
80% от главницата по тях. До момента заявената от банките-партньори сума за гарантиране е над 16 млн. лв. Най-сериозен
е интересът от компании, опериращи в секторите транспорт, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство и търговия на едро.
Таванът за ползване на портфейлни гаранции е 1.6 млрд. лв., като целта е с тях да пъдат отпуснати кредити на МСП в
размер до 2 млрд. лв. От програмата могат да се възползват компании, които отговарят на критериите за микро, малки и
средни предприятия.
Към момента банките, които работят по програмата и са заявили интерес, са осем. От днес други три банки се
присъединяват към гаранционната схема. Това са Алианц Банк, Търговска банка Д и УниКредит Булбанк.
Банките-партньори могат да включват в програмата както нови, така и съществуващи кредити. Условието е фирмите да
изпитват затруднения през 2020 г. и да не са изпадали в просрочие над 90 дни за последната година. Заемите ще се
отпускат при намалени изисквания за обезпечение – не повече от 20% от размера на търсеното финансиране. Предвижда
се гратисен период за новоотпуснатите кредити, който ще позволява да не се плащат вноски по главниците и/или лихвите
до 3 години. Всички кандидати ще трябва да отговарят на поне едно от изискванията, като например: спад на оборота след
първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на 2019 г., неполучени вземания от клиенти или неразплатени суми
към доставчици след 1 март т.г., отменени договори за износ или прекратени доставки от внос от началото на годината,
затворени офиси или спряно производство, съкратен персонал.
√ Със стотарка свихме разходи заради пандемията
10% повече обаче плащаме за вода, ток и отопление
Със стотарка свихме разходи заради пандемията. Към второто тримесечие на 2020 г. разходите на лице от домакинството
се равняват на 1384 лв. Спрямо предходните три месеца, когато показателят е 1486 лв., е налице спад от 102 лв., показват
данни на Националния статистически институт (НСИ). Спрямо същия период на 2019 г. също е отчетено намаление в размер
на 1.3%. До юни 2019 г. българинът харчи по 1402 лв., или с 18 лв. повече спрямо сегашния период.
В структурата на разходите най-голям дял взимат храната и безалкохолните напитки (32.7%), за които даваме с 12 лв.
повече, или 452 лв. Следват разходите за жилище (17.3%), в т. ч. за вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и пр.
За тях отделяме по 240 лв., или с 10.2% повече.
За данъци и социални осигуровки харчим 210 лв.
затова и те са на трето място с дял 15.1 на сто. На следваща позиция са разходите за транспорт и съобщения (10.9%), за
които си бъркаме в джоба със 152 лв. Спрямо същия период на 2019 г. обаче е налице спад от 7.7% на харчовете за
транспорт. Вече даваме и по-малко пари за култура, развлечение и образование - едва 32 лв. спрямо 57 лв. към края на
юни 2019 г. Това е свиване на разходите с 43.9%. Подобна намаляваща тенденция се наблюдава и при здравеопазването
и облеклото и обувките. За здраве даваме с 15.9% по-малко, или 81 лв. вместо 96 лв. към юни година по-рано. Разходите
за облекло и обувки намаляват от 43 на 31 лв. за година, или с 27.5%. За сметка на това харчим повече за алкохол и цигари
- цели 65 лв., което е ръст от 6.5%.
Данните на НСИ сочат още, че българите се храним по-здравословно. Към края на юни 2020 г. се увеличава потреблението
на месо (9.2 кг, 300 г ръст), плодове (9.4 кг, 900 грама ръст) и зеленчуци (18.6 кг, 600 г ръст). В тази група влизат и прясното
мляко (4.4 л) и яйцата (42 броя). Вече ядем по-малко хляб и тестени изделия (19.4 кг, 1 кг спад) и сирене (2.9 кг, 0.1 кг спад).
Доходите нарастват с 9.7 на сто
като средно на лице от домакинство се равняват на 1698 лв. Спрямо предходното тримесечие те са нагоре с 12 лв., а в
сравнение с края на юни 2019 г. - със 153 лв. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от
работна заплата (57.5%), следван от доходите от пенсии (28.3%) и от самостоятелна заетост (5.9%). Доходът от работна
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заплата се увеличава от 894 на 976 лв. Доходите от пенсии вече са 481 лв. спрямо 427 лв. година по-рано. Това е ръст от
12.5%. Доходът от самостоятелна заетост е 100 лв., а тези от социални обезщетения и помощи нарастват на 52 лв.
√ Декларираме данни за обезщетения при майчинство само онлайн
Удостоверенията за деклариране на данни и обстоятелства от осигурителите и самоосигуряващите се лица във връзка с
изплащане на паричните обезщетения при болест, майчинство и осиновяване на дете (приложения №9, 10 и 11 към
наредбата) ще се подават в Националния осигурителен институт (НОИ) само по електронен път чрез използване на
квалифициран електронен подпис (КЕП) на подателя, съобщават от там. Причината е, че от вчера влизат в сила
измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
(НПОПДОО), които са свързани с начина на подаване на необходимите документи за изплащане на парични обезщетения
и помощи от ДОО.
Упълномощителите, притежаващи КЕП, пък ще могат по електронен път, чрез формата за контакт с НОИ с достъп до
персонални данни (с ЕГН/ЛНЧ и с КЕП), да подават заявление приложение №13 към НПОПДОО. Тя е достъпна чрез
рубрика „Е-услуги/Административни услуги“, където, след избор на съответното териториално поделение на НОИ, в което
ще се подават документите за изплащане на парично обезщетение, се посочва меню „Въпроси, сигнали и жалби/Форма за
контакт с НОИ – с достъп до персонални данни“.
Лицата, чиито трудови договори са прекратени поради ликвидация или прекратяване на осигурителя или служебно от
Главната инспекция по труда, вече имат възможност да подават необходимите документи (заявление приложение №15)
в НОИ по електронен път отново чрез формата за контакт с НОИ с достъп до персонални данни (с ЕГН/ЛНЧ и ПИК, издаден
от НОИ, или с КЕП), като изберат териториално поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес.
По същия начин могат да се подават и необходимите документи за изплащане на парична помощ при смърт на осигуреното
лице (заявление-декларация приложение №17) и неполучените от починало лице парични обезщетения и помощи
(заявление-декларация приложение №18). Няма промяна в срока за подаване на документите, както и в начина на
изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.
√ ЕК предлага за 2021 г. старите квоти за риболов в Черно море
Европейската комисия предлага квотите за държавите от ЕС за улов на калкан и цаца в Черно море догодина да се запазят,
предава БТА.
Действащото разпределение предвижда за България дял от 8032 тона цаца, а за Румъния - 3442 тона. Уловът на калкан е
разпределен поравно - по 75 тона.
Очаква се Съветът на ЕС по земеделие и риболов да обсъди предложението през ноември. Ако бъде прието,
разпределението ще важи от 1 януари догодина.
√ Киселото мляко по пътя на Голгота
С няколко неща сме известни в положителна светлина и сред тях са българското кисело мляко и други млечни продукти.
По какъв друг начин, освен с глупост и чиновнически мързел, можем да си обясним защо чак сега се задвижва процедурата
по пътя за еврозащита на тези типично нашенски храни.
Още преди влизането ни в ЕС се знаеше, че с членството ни в Общността ще отпадне националната защита на марките.
Въпреки това повече от дузина години нещата опираха само до разтягане на локуми. В същото време почти във всички
бивши соцстрани вече имат вписани защитени марки в ЕС регистъра на сирена например. От другите държави дори
Швеция имат, маджарите - също. Какво да кажем за съседна Гърция, където от 23 марки сирена 22 са със защитено
наименование за произход, което се смята за по-престижната степен на защита. При нас за кой ли път нещата засега са на
нулата.
Добре е, че най-после от млекопреработвателните са се взели в ръце и собствениците на десетина мандри задвижиха
процедурата. И сякаш се вижда вече краят по пътя на Голгота и за известните от памтивека родни млечни продукти.
Практиката показва, че одобрението на защитата на една марка храна трае поне 2-3 години. Надеждата е наистина да
успеем да уредим нещата в такъв минимален срок, защото чакането стана прекалено дълго. От това загубиха
производителите на качествени продукти, които при наличието на защитена марка можеха да пласират продукцията си на
платежоспособните пазари в богатите страни. Със сигурност стотици милиони евро и долари са пропуснатите приходи и за
бранша, и за хазната. Същото важи и за туризма. Не са малко хората по света, готови да пропътуват хиляди километри, за
да видят как се прави любимата им марка сирене или друг продукт и да ги опитат на място. А киселото ни мляко е известно
много отдавна. В далечна Япония от години са се вманиачили да консумират кисело мляко, заквасено с „Лактобацилус
булгарикус“.
Въпросът за вписването в регистъра е само едната страна на медала. Другата е запазването на качеството. От години у нас
се спори дали млечните продукти по БДС да се произвеждат само от мляко, добито у нас. За много от нас подобни въпроси
будят учудване и с право. Във Франция, известна не само с качеството на вината си, но и с млечните продукти, най-много
се ценят продуктите, произведени изцяло от местни суровини, по местни технологии. За производителите им има и
съответните данъчни облекчения. В тази връзка е време да разберем, че поне известните родни марки сирена и кашкавали
трябва да се правят само с български суровини. Същото е редно да важи и за названието на най-известния ни продукт българското кисело мляко. Една от стъпките за реализация на това изискване обаче е и възкресяването на родното млечно
животновъдство.
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Икономически живот
√ Разлика между заплатите в публичния и частния сектор
Статията е от поредицата на Института за пазарна икономика по инициативата „265 истории за икономика”
Интерактивната карта представя заплатите в частния сектор като процент от тези в обществения. Добре се виждат
разликите между заплатите в публичния и частния сектор по общини.
В почти всички общини в България заплатите в частния сектор са по-ниски от тези в обществения – това е вярно за 191 от
тях, като най-голяма е разликата в Козлодуй (заплатите в частния сектор са 39,5% от тези в държавния) , Батак (42,4%) и
Раднево (45,1%). В другия край на класацията са Суворово (185,3%), Пирдоп (179,7%) и Летница (156,6%).
Конфиденциални са данните за Сопот, Мирково и Челопеч, но и трите общини най-вероятно са в двата екстремни края на
подреждането.
Като цяло, най-голяма разлика в полза на заплатите в публичния сектор се наблюдават в общините, на територията на
които има големи държавни енергийни предприятия. Обратно, частният сектор дава средно по-високи заплати там, където
има модерни добивни компании, както и във малки общини с водещи експортно-ориентирани индустриални предприятия.
Заради по-разнообразния икономически профил на големите икономически центрове, и заради значително по-големия
общ брой заети, там пазарът на труда по-успешно „изглажда“ разликата между заплащането в частния и обществения
сектор.
√ До 21 септември земеделски стопани могат да поискат помощ заради коронавируса
От днес, 19 август до 21 септември в общинските служби по земеделие стопаните могат да подават заявления за помощи,
които ще покриват щетите от коронавируса.
По т.нар. COVID мерките се подпомагат земеделски стопани, микро, малки и средни предприятия, както и групи и
организации на производители, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от пандемията.
Всички кандидати трябва да са регистрирани като земеделски производители.
Подмярка COVID 1 е с бюджет 93,5 млн. лева и обхваща секторите – „Плодове и зеленчуци”, „Маслодайна роза” „Винени
лозя”, „Декоративни растения”, „Животновъдство” (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство”.
Допустими за подпомагане по подмярка COVID 1 са земеделски стопани, кандидатствали за субсидии по схемите за
директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020 или одобрени за предоставяне на държавна помощ de minimis
за подкрепа на пчеларите през 2019 г.
Подкрепа ще получат и бенефициенти с действащ договор или одобрено заявление по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.
Помощ по подмярка COVID 1 се изплаща като еднократна сума:
За плодове:
до 1,5 ха – 750 лв.;
над 1,5 ха до 5 ха – 1700 лв.;
над 5 ха до 10 ха – 4000 лв.;
над 10 ха до 20 ха – 8000 лв.;
над 20 ха до 30 ха – 12 000 лв.;
над 30 ха – 13 500 лв.;
За зеленчуци оранжерийно производство:
до 0,5 ха – 2700 лв.;
над 0,5 ха до 1 ха – 5000 лв.;
над 1 ха до 2 ха – 9000 лв.;
над 2 ха – 13 500 лв.;
За зеленчуци, отглеждани на открито:
до 1,5 ха – 950 лв.;
над 1,5 ха до 5 ха – 3000 лв.;
над 5 ха до 10 ха – 6000 лв.;
над 10 ха до 15 ха – 8000 лв.;
над 15 ха до 20 ха – 10 000 лв.;
над 20 ха – 13 500 лв.;
За маслодайна роза:
до 1 ха – 900 лв.;
над 1 ха до 5 ха – 4000 лв.;
над 5 ха до 10 ха – 7000 лв.;
над 10 ха до 20 ха – 10 000 лв.;
над 20 ха – 13 500 лв.;
За винени лозя:
до 1 ха – 300 лв.;
над 1 ха до 5 ха – 1500 лв.;
над 5 ха до 10 ха – 2500 лв.;
над 10 ха до 30 ха – 5000 лв.;
над 30 ха до 50 ха – 9000 лв.;
над 50 ха – 13 500 лв.;
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За декоративни растения:
до 1 ха – 2000 лв.;
над 1 ха до 5 ха – 8000 лв.;
над 5 ха до 10 ха – 12 000 лв.;
над 10 ха – 13 500 лв.;
За овце и кози:
от 10 бр. до 49 бр. – 500 лв.;
от 50 бр. до 99 бр. – 900 лв.;
от 100 бр. до 199 бр. – 1800 лв.;
от 200 бр. до 299 бр. – 2200 лв.;
от 300 бр. до 499 бр. – 3000 лв.;
от 500 бр. до 999 бр. – 7000 лв.;
над 999 бр. – 13 500 лв.;
За говеда:
от 5 бр. до 9 бр. – 500 лв.;
от 10 бр. до 49 бр. – 1500 лв.;
от 50 бр. до 99 бр. – 3500 лв.;
от 100 бр. до 249 бр. – 9000 лв.;
над 249 бр. – 13 500 лв.;
За биволи:
от 10 бр. до 49 бр. – 1500 лв.;
от 50 бр. до 99 бр. – 4500 лв.;
от 100 бр. до 200 бр. – 9500 лв.;
над 200 бр. – 13 500 лв.;
За пчелни семейства:
до 49 бр. – 250 лв.;
от 50 бр. до 99 бр. – 500 лв.;
от 100 бр. до 149 бр. – 700 лв.;
от 150 бр. до 299 бр. – 1300 лв.;
от 300 бр. до 499 бр. – 1700 лв.;
над 499 бр. – 3000 лв.
Един земеделски стопанин може да получи подпомагане за повече от една от изброените дейности, но максимум левовата
равностойност на 7000 евро.
Подмярка COVID 2 е с бюджет 5,5 млн. лева и обхваща всички останали направления в областта на растениевъдството
и “Животновъдство” (свине и птици).
Допустими за финансиране по COVID 2 са кандидатствалите за подпомагане по схемите за директни плащания през
Кампания 2019 и Кампания 2020, или бенефициенти с действащ договор/ангажимент по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.
Земеделски стопани, които отглеждат свине или птици, могат да кандидатстват, ако са одобрени за държавна помощ през
2019 г. за хуманно отношение към животните.
Финансовата помощ се предоставя за лице, заето в стопанство и се изплаща като еднократна сума:
•
30 лв. за едно заето лице при отглеждане на селскостопански култури;
•
245 лв. за едно заето лице – за кандидати, отглеждащи свине;
•
430 лв. за едно заето лице в птицеферми;
Помощта по подмярка COVID 1 ще се изплаща в периода 28 септември – 2 октомври 2020 г., а по подмярка COVID 2 – от
10 ноември до 20 ноември 2020 г.
√ БДЖ наема срещу 8,5 млн. лева 5 локомотива Siemens
С оферта от 8 468 400,00 лв. без ДДС „ЮБЕКС – България” ЕООД спечели процедурата за доставяне под наем електрически
локомотиви Siemens Vectron на БДЖ. Цената е по-ниска от обявената прогнозна стойност в процедурата, уточняват от
Холдинг БДЖ ЕАД.
До втория етап на поръчката достигнаха и други двама участника – „ЕЛЛ Германия” ГмбХ и „Ес Рейл Лииз” ООД.
Цената включва стойност на наем на 5 броя локомотиви модел Siemens Vectron, техническа поддръжка, ремонт и резервни
части, както и застраховка и въвеждане в експлоатация. В обхвата на наема са включени и теоретично и практическо
обучение на ремонтен и експлоатационен персонал.
Срокът на договора е 24 месеца и с възможност за подновяване за срок от 12 месеца и с опция да се наемат още 5
допълнителни локомотива.
Доставката на първите локомотиви е от 60 до 90 дни след подписването на договора.
√ Златото прехвърли 2000 долара, стимулирано от евтиния долар
Цените на златото се повишиха с 1% във вторник, като достигнаха 2000 долара. Това се случва на фона на спадането на
долара до двегодишен минимум.
Цената на златото се повиши с 1,08% до 2,007,07 долара за тройунция.
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„Крехката валутна ситуация и слабите икономически показатели в САЩ подкопават привлекателността на долара като
сигурно убежище“, каза Вандана Бхарти от SMC Comtrade.
Покупките на злато ще продължат предвид стимулиращите мерки и нарастването на новите случаи на коронавирус, добави
тя.
Ниската доходност на американските държавни ценни книжа също стимулират поскъпването на благородния метал.
В същото време вниманието е съсредоточено върху срещата на Федералния резерв, която предстои в сряда.
Паладият се повиши с 0,82% до 2,217,81 долара за унция, докато среброто добави 3,14% до 28,26 долара за унция.
Платината поскъпна с 2.07% до 969.23 долара.
Мениджър
√ Повече реклама в социалните мрежи на зимния туризъм, поиска браншът
Ръководствата на туристическите комплекси в Банско, Пампорово и Боровец и от София, както и представители на местната
власт и бизнеса от община Самоков участваха в работна среща с министър Марияна Николова.
България да преориентира своята рекламна стратегия и кампания в социалните мрежи, както и в телевизиите на
балканските страни - това поискаха от вицепремиера и министър на туризма Марияна Николова представители на зимните
курорти на проведена вчера в Боровец среща.
Ключово за развитието на предстоящия зимен сезон е активното и целенасочено присъствие на страната в различни
онлайн канали, смятат от ръководствата на големите ни зимни курорти - Банско, Боровец и Пампорово.
Бизнесът настоява още в промотирането на България като туристическа дестинация да се наблегне и върху факта, че се
спазват всички мерки на безопасност. Ски спортовете са едни от най-сигурните и здравословните занимания, единственото
струпване на хора е възможно само на лифтове, но и там се взимат мерки за спазване на дистанцията, увериха участниците
в дискусията.
Трябва да се разработи рекламна кампания, насочена и към българските туристи, както и да се помисли за стимулиране
на конферентния и конгресния туризъм, посочи кметът на Самоков, Владимир Георгиев, който също участва в срещата.
Представителите на бизнеса посочиха, че важно да се работи в партньорство за подготовката на предстоящия зимен сезон
и подчертаха, че за отрасъла е от голямо значение да се запази мярката 80:20 до края на сезона. Вицепремиерът и
министър Николова вече е предложила тя да действа до май 2021 година.
От сектора откроиха необходимостта от подобряване на пътната инфраструктура и връзката с летищата, както и идеята да
се обмисли начин за стимулиране на пътуванията с автобус на принципа на субсидиите за чартърните полети.
Представителите на зимните курорти поставиха и въпроса с влизането в сила на спорната Наредба Н-18. На този етап тя се
отлага, съобщи в отговор вицепремиер Николова.
Важно е отсега да започне и подготовката на сезон 2021, защото прогнозите са, че следващите две години отрасълът ще
продължи да се възстановява плавно, но все още няма да е достигнал нивата отпреди кризата, заяви министър Николова.
√ България сред страните от ЕС с най-евтино месо
България се нарежда на трето място по най-евтино месо в ЕС за миналата година, като е изпреварена само от Полша и
Румъния, съобщава европейската статистическа служба Евростат.
При сравняване на ценовото равнище на страните членки с индекса на средното ценово равнище на месото на ЕС от 100
пункта за 2019 година, най-ниска се оказва цената на месото в Полша и Румъния, като за тях показателят е 63 пункта.
Следват България с 66 пункта и Литва със 71 пункта.

При тази съпоставка най-скъпо се оказва месото в Австрия, където ценовият индекс достига 145 пункта, Люксембург (141
пункта), Франция (131 пункта), Нидерландия (127 пункта), Белгия (125 пункта) и Финландия (124 пункта).
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За сравнение, в Швейцария индексът за миналата година е бил на равнище 235 пункта.
Статистиката включва говеждо, телешко, свинско, агнешко, овнешко, козе и пилешко месо, карантия и други месни
изделия.

√ Ръст на милионерите в България по време на пандемията
Банковите депозити на физически лица, в които има над 1 млн. лв., са се увеличили с 45 броя от април до юни – месеците,
в които глобалната пандемия най-силно повлия негативно на икономическата активност. Това показват данните на БНБ за
количествените категории на депозитите и кредитите у нас.
Общият брой на депозитите, в които има над 1 млн. лв. към края на юни е 987, като общата сума по тях е 2,6 млрд. лв.
Това означава, че средно в един такъв депозит има по 2,57 млн. лв. За сравнение една година по-рано у нас е имало 916
„милионерски“ депозити, като средно в един от тях са били спестени по 2,46 млн. лв. В рамките на тази една година сумата
на милионерските депозити у нас се е увеличила с близо 280 млн. лв., показват още данните.
Броят на фирмените депозити у нас, в които има над 1 млн. лв., е вече близо 4000 – те са се увеличили с 177 през
последното тримесечие. Общата сума, която фирмите – милионери имат по тях възлиза на почти 14 млрд. лв., което
представлява повече от половината (53%) средства по общо всички корпоративни депозити, които се съхраняват в
банковата система у нас.
Средно в един такъв „милионерски“ депозит има 3,54 млн. лв., сочат изчисления на Мениджър Нюз на база данните на
БНБ. Въпреки че общият брой на тези депозити се увеличил, през последните три месеца обаче сумата по тях намалява с
близо 80 млн. лв.
√ Финансовият министър на Канада подаде оставка
Канадският финансов министър Бил Морно подаде оставка и се отказа от кариерата си на депутат, предаде „Ройтерс“.
57-годишният политик обяви, че ще кандидатства за генерален секретар на Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие в Европа (ОИСР) – пост, за който се приемат номинации до идния октомври. Позицията му в
правителството на Канада е вероятно да наследи вицепремиерът Кристия Фрийленд, която до момента е заемала няколко
високопоставени длъжности.
Натиск върху Морно оказа и скандалът за връзките му с благотворителна организация, на която обяви, че е забравил да
изплати разходи, направени за негови пътувания.
Миналата седмица премиерът Джъстин Трюдо публично изказа доверието си към Морно, с което опита да опровергае
слуховете за разрив в отношенията между двамата, свързан с различията във възгледите им за икономическата политика
за справяне с коронакризата. Според източници на „Ройтерс“ по-рано финансовият министър в оставка и екипът му са се
противопоставили на доводите на други министри относно това колко финансиране е необходимо за възстановяване на
щетите от пандемията от COVID-19.
Прогнозата за бюджетния дефицит на Канада ще достигне 343.2 млрд. канадски долара – най-големият от Втората световна
война насам.
√ Спад на европейските борси във фондовата търговия
Европейските акции се понижиха във вторник, под влияние на тревогите на инвеститорите от напрежението между САЩ и
Китай и повишението на новите случаи заразени с коронавирус, предаде Ройтерс.
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Паневропейският индекс STOXX 600 се понижи с 0,5%, като банките, нефинансовите предприятия и автомобилните
компании се понижиха с около 1%. Германският индекс DAX отбеляза ръст от 0,4%, британският FTSE100 се понижи с 0,29%,
а френският CAC40 бе надолу с 0,05%.
Оценката на търгуваната на борсата в Лондон минна корпорация BHP Group се понижи 2,2%, след като обяви спад на
приходите от 4%. Акциите на датския производител на бижута Pandora се сринаха с 6%, след като веригата обяви
увеличение на броя затворени магазини. Стойността на британската компания Marks & Spencer пък се повиши с 1,8% след
като разкри планове да съкрати 7000 служители.
По-рано през деня азиатските пазари се движеха разнопосочно, след като американското правителство съобщи, че ще
увеличи ограниченията за китайската компания Huawei, за да спрат достъпа им до чипове.
√ Американската борса е на ръба отново да постави исторически рекорд
Водещият индекс на американската фондова борса S&P500 беше близо до преодоляване на историческия си най-висок
рекорд, който беше поставен през февруари тази година. Преди избухването на глобалната пандемия от коронавирус и
въвеждането на ограничителни мерки, които силно повлияха на икономическата активност в средата на март, показателят
постигна пик от 3386 пункта. След това спадът достигна 34% до началото на април. В търговията вчера S&P500, който следи
представянето на 500-те най-големи и ликвидни акции на борсата, постигна повишение от 0,3% и търговията затвори при
3381,99 пункта.
За разлика от това обаче индексът Nasdaq Composite достигна своят най-висок пик от 11 129, докато индустриалният индекс
Dow Jones Industrial Average се понижи с 0,3% до 27844, което е далеч от пика от 29389, регистриран през февруари.
При търговията се отличи повишаването в рамките само на деня на акциите на златодобивната компания Barrick Gold,
които повишиха цената си с 12%, след като инвеститорската компания на Уорън Бъфет Berkshite Hathaway обяви, че
е закупила голям дял в компанията. Акциите на технологичните компании като Amazon, Alphabet, Microsoft регистрираха
ръст от поне 0,6%.
Cross.bg
√ Предстои водна криза, обяви екоминистърът
Министърът на околната среда и водите Емил Димитров предупреди, че в страната предстои водна криза, ако тази година
не вали достатъчно дъжд и сняг. Пред "Нова телевизия" той обясни, че в неговия мандат, който трябва да приключи през
март следващата година, няма да има подобни проблеми, но не завижда на наследника си на поста.
Като най-проблемен район Димитров посочи Източна България. По думите му там има места, където от години не е валял
дъжд. Всичко това води до пресъхване на язовирите. Той даде за пример пресъхналото поречие от язовир "Копринка" до
река Тунджа. Екоминистърът каза още, че решението на проблема е ремонт на някои земеделски язовири и пренасочване
на водите им за питейно-битови нужди.
За пореден път той подчерта, че Черноморието е най-застрашено от водна криза, тъй като нивата на водата на захранващия
го яз. "Камчия" продължават да падат. Димитров уточни, че дори и без сериозни валежи тази година водата по
Черноморието ще стигне до края на следващата година.
"Трябва да решим проблема за десетилетие напред. "Камчия" дава вода на цялото Черноморие. Опцията е да я намалим
за Варна, а те да взимат от яз. "Цонево", както и да се ремонтират два земеделски язовира и те да се закачат за Бургас",
обясни Димитров.
Той коментира и предложението на ГЕРБ за свикване на Велико народно събрание (ВНС), за да се направят промени в
Конституцията. "Мечтата на мнозина депутати мандатът да бъде пожизнен и онаследяван е на път да се случи, ако се
започне едно ВНС, което не се знае кога ще се разпусне", заяви екоминистърът.
"Мисля, че ще се стигне до Велико народно събрание, но не се знае какъв ще е резултатът. Дават се едни идеи, обсъждат
се, а накрая се оказва, че са лоши и няма консенсус. Колко време ще продължи едно ВНС? Въртележка до безкрай", заяви
Димитров, като добави, че не е толкова наложително да се променя Конституцията, тъй като с приемането или промяната
на отделни закони в Обикновеното народно събрание може да се постигне същият резултат.
√ Жълт код за силни бури и валежи в Северозападна България
Жълт предупредителен код е обявен за силни бури и валежи в Северозападна България днес.
Той е в сила за София-град, София-област, Ловеч, Враца, Монтана и Видин.
Очаква се рязка промяна на времето. Ще захладнее, на много места ще има валежи, възможно е да са интензивни и с
гръмотевици. Ще бъде ветровито, като западен вятър ще донесе дъждовните облаци.
Минималните температури ще са между 13 и 25 градуса, за района на София минимална около 15, а максимална – 21
градуса.
По Черноморието се очаква слънчево време с максимални температури около 25 градуса по Северното, и около 27 градуса
по Южното.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Недоволството на улицата и намерението на управляващите за рестарт на държавата;
Какви са електоралните нагласи и кои институции се ползват с обществено доверие?;
Как фирмите ще излязат на борсата за ток - коментар на експертите;
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Защо в условията на пандемия се увеличават местата в детските градини - на живо от Благоевград.

√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Президентите Стоянов и Плевнелиев, ексшефът на ЮНЕСКО Бокова и още 200 лидери пишат до Световната
банка, МВФ и правителствата на богати и бедни държави: Заделете милиарди за образование на трагичното "COVID
поколение";
в. Труд - ЦИК саботира машинния вот;
в. Телеграф - Бира и лимонада за 30 лева на морето;
в. Монитор - Без звънец в училище заради COVID-19;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Докато стоя вкъщи по време на локдауна, българинът сви всички харчове без тези за алкохол и цигари;
в. 24 часа - "Терорист от ГЕРБ или "жертва на изроди" е доктор Мицева?;
в. Труд - Раздор сред протестиращи след нападение над жена с деца;
в. Труд - Кирилов отказва да поправи гафа с герба;
в. Телеграф - Трима протестъри в ареста след нападение над майка с деца;
в. Телеграф - Коронавирусът погуби митрополит Амвросий;
в. Монитор - Откриха 100 тона загробени пестициди в бивши ТКЗС-та;
в. Монитор - Десет локомотива наемници возят до Бургас;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Боряна Боецова, прокурор в Софийска градска прокуратура: 180 души са имали достъп до дома на Бойко
Борисов в "Бояна" за 2 г.;
в. Труд - Професор Александър Шурбанов, поет, преводач и англицист, пред в. "Труд": Европа в българската история е
била и маяк, и разочарование;
в. Телеграф - Професор Емил Ботев, сеизмолог: Трусовете в Солун за от местно огнище;
в. Монитор - Стефан Стефанов, главен инспектор в ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" на МВР: Силен
полъх на вятъра може да разнесе искрата на 100 метра;
Водещи анализи
в. 24 часа - Протестите на бъдещето ще пазят правителствата;
в. Труд - Какво правителство ни е нужно и с каква програма;
в. Телеграф - Няма цел, за която да посегнеш на дете;
в. Монитор - Държавата на отровите или без отровите.
√ Предстоящи събития в страната на 19 август
София
От 10.00 ч. чрез видеоконферентна връзка ще се проведе редовно правителствено заседание.
***
Бургас./ местност Петрова нива
От 13.30 часа в храм костница „Света Петка“ в местността Петрова нива ще бъде отслужена Заупокойна молитва
в памет на загиналите преображенци по повод 117-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание.
Заедно ще забият камбаните на църквите във всички населени места в община Малко Търново. В поклонението
ще участва вицепрезидентът Илияна Йотова.
От 14.00 часа ще се състои поднасяне на венци и цветя пред мемориала на преображенците.
***
Бургас
От 10.00 часа до 13.00 часа в Галерия „Георги Баев“ на бул. „Демокрация“ № 6 ще се проведе Арт ателие
„ЦвЕтНо“ с ръководител Таня Стоянова.
От 18.30 часа в Експозиционен център „Флора“ Държавен куклен театър представя „Часът на куклите“- "На
двора".
От 18.30 часа в Галерия „Георги Баев“ на бул. „Демокрация“ № 6 ще се проведе „Wine Gogh“ – ателие за
рисуване и вино.
От 20.00 часа в Летния театър ще се проведе Фолклорна вечер с Ансамбъл "Търговище" - град Добрич.
От 20.00 часа на стадион „Лазур“ ще се състои футболен мач между отборите на „Нефтохимик“ - Бургас и
„Локомотив“ - София.
***
Варна
От 20.30 часа в Ботевата градинка с прожекция на българския филм „Доза щастие“ ще започне инициативата
„Лятно Кино в Квартала“, която ще представи 12 прожекции на 9 европейски ленти и 12 късометражни филма от
19 август до 5 септември.
***
Враца
От 10.00 часа в парк „Зеленчука“ ще се проведе лятна читалня за деца на Регионална библиотека „Христо Ботев”.
***
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Видин
От 10.30 ч. кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков ще направи оглед на ремонтирани общински обекти в
централната градска част, на СУ "Цар Симеон Велики" и на жилищна кооперация на ул. "Райна Княгиня“ № 6.
***
Пловдив
От 11.00 часа в района на летище „Чешнегирово“ участниците в съвместната българо-американска подготовка
„Тракийско лято - 2020“ ще демонстрират способности.
***
Сливен
От 18.00 часа до Стария бряст ще се състои семейното състезание „Откриватели на сливенски тайни“.
***
Стара Загора
От 10.00 часа в детския отдел на библиотека „Родина“ ще се проведат инициативи от програмата „Лято в
библиотеката“.
От 14.00 часа в музей „Литературна Стара Загора“ ще се състоят занимания за деца - илюстрации по сюжети от
любими приказки и моделиране с пластелин на обичани герои, организиране на дидактични настолни и
подвижни игри, рисуване на асфалт, прожектиране на научнопопулярни и развлекателни филмчета и
подреждане на пъзели.
***
Търговище
От 17.00 часа пред Драматичния театър ще се проведе инициативата „Весело лято“.
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.

17

