Важни обществено-икономически и политически теми
БНТ
√ Правителството отпусна пари за добавки към пенсиите и инфраструктурни проекти
Всички български пенсионери ще получат добавка от 50 лева и към пенсиите си за септември. Това беше потвърдено на
вчерашното правителствено заседание. Парите веднага ще бъдат преведени по сметките на НОИ.
След като получиха по 50 лева към пенсиите за август, 2 100 000 пенсионери ще получат сега същата сума и за септември.
Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2020 г.
"Това са 106 милиона за абсолютно всички пенсионери по 50 лв. Така че още днес ще бъдат заредени сметките в НОИ, каза
министър-председателят Бойко Борисов.
Предвижда се да има и добавка за октомври. Въпреки че заради пандемията ситуацията в света не е лека, правителството
продължава да подкрепя най-уязвимите български граждани, изтъкна премиерът.
Той подчерта, че инфраструктурните проекти също остават неотменен приоритет. Днес правителството отпусна 379
милиона лева за модернизацията на 69 км от пътя Видин-Ботевград
"Успях да се преборя и от новия европейски бюджет допълнително 200 милиона евро идват за Северозапада, тази отсечка
Ботевград-Враца-Монтана-Видин ще е като пълноводна река, по която хората и бизнеса ще се върне в региона. Така че по
най-бързия начин да се уведомят хората в тези населени места, че сме изпълнили ангажимента си, че се обезпечава
строежът на целия лоб", каза Борисов.
Допълнителни 4 милиона лева се отпускат и на Община Сандански за ремонт на пътя в района на местността Златолист, за
да подпомогне развитието на туризма.
В профила си във фейсбук Борисов коментира, че в момент, в който световните икономики отчитат рекорден спад,
правителството подпомага индустрията, гражданите, увеличава доходите и строи в цялата страна. И всичко това - без да е
теглен заем, пише Борисов.
Премиерът добавя, че докато в цял свят пандемията от COVID-19 расте, България е от малкото страни, които я управляват
правилно. Той цитира данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, според които България
бележи 32.8% спад в заболеваемостта от COVID-19 в сравнение с последните две седмици.
√ Борисов: България бележи 32.8% спад при заболелите от COVID-19
По данни на European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC, България бележи 32.8% спад в заболеваемостта от
COVID-19 в сравнение с последните две седмици. Това написа в профила си във Фейсбук премиерът Бойко Борисов.
За същия период Хърватия има ръст на заразените с 181%, Франция - 106%, Нидерландия 46% и Гърция 51%.
Докато пандемията в целия свят расте, България е една от малкото страни, които я управляват правилно, пише още
премиерът.
"Ние първи въведохме ограничителни мерки. Te бяха гъвкави и така икономиката продължи да работи. Реорганизирахме
индустрията си, презапасихме се със защитни средства и лекарства. Гарантирахме, че болниците ще издържат на натиска.
В същото време благодарение на разумната си финансова политика, държавата продължава да отпуска средства за
социално-икономически мерки в отговор на кризата. В момент, в който световните икономики отчитат рекорден спад, ние
подпомагаме индустрията, гражданите, увеличаваме доходите и строим в цялата страна. И всичко това - без да сме теглили
заем", допълва Борисов.
√ Д-р Георги Миндов: Проблем е, че хората не могат да бъдат тестувани при общопрактикуващите лекари
Спад на заболеваемостта с Covid-19 у нас с близо 33% за последните две седмици. На какво се дължи това и може ли да
стане устойчив процес по снижаване на заразяването с коронавирус? Това е свързано и с курортния сезон, правят се повече
тестове на здрави хора, които пътуват извън страната, каза в Сутрешния блок председателя на Сдружението на
общопрактикуващите лекари д-р Георги Миндов.
"Проблемът идва от хора, които са с някакви симптоми на Covid, не могат да бъдат тестувани в първичната помощ, т.е. при
общопрактикуващите лекари. Има една бариера и тя е финансова и административна, поставена пред първичната помощ
и тези хора остават в момента в обществото неизследвани и разнасят вируса", заяви д-р Миндов.
Причината да не се тестват са и при личните лекари, които не могат да издадат направление за тестване, механизмът за
издаване на такова направление е твърде сложен, посочи председателят на Сдружението на общопрактикуващите лекари.
Пациент с Covid бива изолиран в домашни условия, в зависимост от неговото състояние. Около 95% от заразените са в
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добро клинично състояние, в повечето случаи заболяването протича в лека форма и хората остават вкъщи под
наблюдението на личния лекар, увери д-р Миндов.
"Проблемът е до поставянето на теста - първия тест, вторият тест се прави на 14-ия ден от РЗИ и той е безплатен, при първия
тест се къса връзката", посочи той. За да се получи направление за тест, човек трябва да обикаля по кабинети на
специалисти и така заразява хора.
√ Правителството одобри списък с 504 иновативни училища
Правителството одобри списъка на иновативните училища за учебната 2020/2021 година. Това са 504 училища от 183
населени места, от 132 общини в 28 области, които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието
в тях.
Иновациите са насочени към разработване на нововъведения по отношение на организацията или съдържанието на
обучението, организиране на управлението и обучението по нов или усъвършенстван начин, използване на нови методи
на преподаване.
Иновативните процеси в училищните проекти ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от
участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са описани етапите на напредъка и
резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с развитието на учениците.
Проектите са оценени от Комисията за иновативните училища, в която участват психолози, социолози, педагогически
специалисти, представители на научната общност, лица е доказан опит в областта на образованието, науката и
технологиите.
√ Въпреки по-ниското ДДС - клиенти масово се оплакват от високи цени в заведенията
Месец и половина заведенията работят с намалено ДДС за храна и напитки - от 20 на 9% . Клиенти обаче се оплакват от
високи цени.
Ако гледаме данните на Националния статистически институт цените през юли в ресторантите са се вдигнали с 2% спрямо
цените на същите ястия през юли миналата година. От бранша обаче са скептични към тази статистика. Някои от тях
твърдят, че не са променяли цените в менюто си от миналата година. Други казват, че ако са вдигнали нещо, то е заради
поскъпване на някои от храните. Отново според Националния статистически институт обаче храните като цяло са
поевтинели почти процент и половина. Попитахме хората и тук, и на морето - как усещат цените по своя джоб. Попитахме
и ресторантьорите къде отиват тези 11% ДДС, което държавата им спести.
И това лято касови бележки обиколиха социалните мрежи. Супа - 8,50 лв., кафето - 3,50 лв., а доматите - близо 10 лева.
Според ресторантьорите в София - това е изключение и е валидно предимно за морето.
Ричард Алибегов, председател на Българска асоциация на заведенията: Всяко заведение си определя неговата политика.
Има супа от 1,20 до 8,50. Абсолютно всички морски курорти в Европа, знаете, са по-скъпи от градовете.
И по морето, и далеч от него, има клиенти, които са недоволни, че ДДС-то за заведенията е намаляло, а цените се движат
в обратната посока. Други пък смятат, че цените не са помръднали.
Това твърдят и ресторантьорите. И казват, че ако има промяна в цените - тя е минимална и не ощетява клиента.
Юлия Лазарева, собственик на заведение: Миналата година кафето при нас беше 2 лв, тази година сме го пуснали на 1,20
лв., почти двойно сме смъкнали цената.
Георги Мицов, мениджър на ресторант: В някои цени имаме известно намаление, в някои цени имаме известно
увеличение. Има поевтиняване при някои сезонни зеленчуци, обаче има увеличение при качествените меса.
Ричард Алибегов, председател на Българска асоциация на заведенията: Сега едно вдигане на цените би довело само до
по-голям отлив и няма да има никаква логика.
Напомнят и че никога не са обещавали, че намаленото ДДС ще намали и цените.
Ричард Алибегов: Цените няма да се свалят. Идеята е да не се вдигат.
А разликата от 11% в данъка отивала обратно в бизнеса.
Ричард Алибегов: За да може той да се стабилизира, да поеме тези загуби от 3-те месеца, да възстанови персонала си на
работа.
Повечето клиенти и някои ресторантьори са на едно мнение - супа за 8,50 лв. не е умно решение. Защото би намалило така
или иначе намалелите клиенти.
От бранша цитират Националния статистически институт и казват, че юни 2020 г. сривът в туризма клони към 90% и има
намаление на чуждестранните посещения у нас с около 75%.
√ Чартърната програма за германски туристи във Варна е прекратена предсрочно
Сезонът за германците за дестинация Варна приключи с последните чартърни полети, които ще върнат обратно туристите.
Това е мнението на представители на германски концерн, в който влизат големи туроператори.
Според тях прогнозата и за следващото лято не е оптимистична, защото записвания за сезон 2021 все още няма. Чартърната
програма е прекратена предсрочно с един месец. Причината е, че Германия е поставила в забранителния списък за
пътувания Варна и Добрич заради увеличения брой заразени с Covid-19. В района на тези градове се намират и найголемите ни курортни комплекси.
"След обявяването на Добрич, Варна и Благоевград за рискови региони за пътуване от страна на немските здравни власти,
туроператорите бяха принудени да влязат в режим на активно анулиране на почивките и за голямо съжаление не успяхме
да предотвратим тази мярка и да разграничим морските ни курорти от големите градове", заяви за Сутрешния блок на БНТ
Калин Сутев, представител на германския концерн, в който влизат и туроператори.
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Няма как да се отдели броят на заразените в курортите от тези в градовете и немските туропертори са длъжни да се
съобразят с наложеното от немските власти ограничение, поясни Калин Сутев. Предлага се пренасочване на туристите към
южните курорти и Бургас. Дали ще се приеме от тях е въпрос на личен избор.
√ Туристите от Румъния и България първи по позитивни случаи на коронавирус в Гърция
Румъния, България, Сърбия, Албания и Швеция са първите пет държави с най-голям брой положителни случаи на COVID19 в Гърция, сочат данни на Генералния секретариат за гражданска защита.
В периода от 1 юли до 16 август 615 посетители в Гърция са регистрирани с коронавирус, от които 364 при от тестове на
летищата, 234 на сухопътните граници и 17 в пристанищата.
От тези 615 заразени туристи, 88 са от Румъния, 86 от България, 80 от Сърбия, 63 от Албания и 29 от Швеция.
Според данните за конкретния период от време 233 случая са активни, 303 туристи са се завърнали в страната си, а 79 са
неактивни и остават в Гърция.
Гръцкият заместник-министър на гражданската защита Никос Хардаляс заяви вчера, че увеличението на броя
на положителните случаи на коронавирус в страната не се дължи на туризма, тъй като от общия брой на заразените от 1
юли 17% са сред туристите в Гърция, а останалите 83 процента са местни случаи.
БНР
√ Над 1000 заявления в първия ден на мярка за извънредно подпомагане
Над 1000 заявления са подадени в първия ден от приема по мярката за подпомагане на земеделските стопани и малки и
средни предприятия, засегнати от ковид кризата, съобщиха от земеделското министерство.
Мярката за извънредно подпомагане е от програмата за развитие на селските райони.
Във всяка от областите Бургас, Хасково и Силистра са подадени по над 100 заявления, а в Пловдив - близо 170. Към момента
в областите Видин, Враца и Кюстендил няма земеделски производители, заявили помощ по мярката.
Фермерите могат да кандидатстват до 21 септември.
√ Фирми от България и Гърция на протест за отваряне на ГКПП „Илинден-Ексохи“
Представители на български и гръцки фирми се събраха на протест от двете страни на граничния пункт "Илинден-Ексохи"
с искане той да бъде отворен за товарни автомобили.
В момента пунктът е затворен до 31 август с решение на властите в Гърция, като част от предприетите мерки срещу
разпространението на коронавирус.
Десетки камиони и над 50 представители на търговски, превозвачески фири, както и фермери, са преди зоната за граничен
контрол на пункта с настояване да бъде спазен основният принцип на ЕС - за свободно движение на хора, стоки и капитали.
Този пункт е затворен от 22-ри юли за всички превозни средства, включително и за пешеходци, както и за сезонни
работници с аргумента за неразпространение на коронавируса. Решението е на гръцките власти.
Според протестиращите, логика в това няма, тъй като три пункта в момента работят на българо-гръцката граница и
камионите минават без никакъв проблем, без PCR-тестове, а само с проверка на документи.
Хората настояват дипломатите на двете държави - на България и на Гърция, по най-бързия начин да решат проблема, тъй
като следващата им закана е, че ще блокират работещия граничен пункт "Кулата-Промахон".
По около 200 евро са загубите на всеки камион на ден, да не говорим за часовете, които харчим в чакане на "КулатаПромахон", казаха протестиращите, които искаха да преминат през границата, за да се видят с техните партньори на гръцка
територия. Това обаче се оказа невъзможно, тъй като заграждения и плътен кордон от гранична полиция беше в зоната за
граничен контрол с аргумент, че в гранична зона протестът е невъзможен, а само на пътя.
"Около 300 километра е разликата при отиване и връщане на един товарен автомобил. Отделно има много чакане на ГКПП
"Кулата-Промахон". Това изключително много утежнява финансово фирмите", обясниха потърпевшите шофьори.
Бизнесът е категоричен, че затварянето на пункта „Илинден-Ексохи“ не е с цел ограничаване на заразата от коронавирус,
тъй като шофьорите на камиони стоят в кабините и се връщат за няколко часа. Кръстьо Веселинков, един от организаторите
на протеста, заяви:
"Фирмите проявиха търпение. Първо беше 4-ти август, стана 15-и, сега 31-ви август, а не се знае и докога ще продължи.
Настояването ни е да се вземат бързи и адекватни мерки за отваряне на "Илинден-Ексохи".
√ Шефът на БЕХ подаде оставка
Досегашният изпълнителен директор на Български енергиен холдинг (БЕХ) ЕАД Жаклен Коен подаде молба за
освобождаване на заеманата от него длъжност, съобщиха от Министерството на енергетиката. Изложените от него мотиви
за решението му са лични причини.
Министър Петкова е приела депозираната молба за освобождаването му като член на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД.
Предстои издаване на протоколно решение на енергийния министър в качеството му на упражняващ правата на държавата
като едноличен собственик на капитала на БЕХ ЕАД, се уточнява в съобщението.
√ След седмица пускат първите 8 км от третата линия на метрото
Първите 8 километра от третата линия на метрото ще бъдат пуснати в експлоатация след седмица. Това обяви кметът на
София Йорданка Фандъкова. Линията ще свързва кварталите "Хаджи Димитър" и "Красно село".
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Общинският съветник от „Демократична България“ Тома Белев публикува във Фейсбук официалната си покана за
откриването на третата линия на софийското метро - на метростанция "Медицински университет" на 26 август от 19.00
часа.
Столичният "Метрополитен" изгражда допълнително стъпало с рампа на няколко станции на метрото с цел
предотвратяване на наводнения. Съоръженията се поставят на два входа на станция "НДК" и на три входа на метростанция
"Европейски съюз". Подобни задигания са били направени и по време на изграждането на някои от новите станции от
третия лъч на метрото.
√ ЕС одобри нови санкции за Беларус
Нови европейски санкции срещу отделни лица в Беларус, отговорни за изборни измами и насилие срещу демонстранти,
подкрепа за мирното предаване на властта и солидарност за народа на Беларус сам да определи бъдещето на страната си.
За това се договориха европейските лидери на извънредна среща на върха, посветена на кризата в Беларус.
Европейският съюз пренасочва 53 милиона евро от средствата за властите Беларус в помощ на гражданското общество. От
тази сума 2 милиона евро ще получат жертвите на насилието, 1 милион евро получават граждански организации и
независими медии и 2 милиона евро се пренасочват за борба с коронавируса.
Това съобщиха на брифинг след извънредния съвет председателите на Европейския съвет и на Еврокомисията Шарл
Мишел и Урсула фон дер Лайен.
Фон дер Лайен подчерта, че парите ще бъдат "препрограмирани далеч от властите на Беларус в посока гражданското
общество на страната". Шефът на ЕК посочи, че Европейският съюз желае мирен преход на властта в страната.
Шарл Мишел обясни, че в момента Беларус е в "национална криза" и добави, че хората имат право да избират своя
президент свободно.
Той каза, че тъй като изборите не са били свободни или честни, ЕС не признава официалните резултати, които показват, че
настоящият президент Лукашенко е спечелил 80% от гласовете.
Европейските лидери разчитат Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа да открие комуникационни канали
между властта и опозицията в Беларус за диалог, който да намери изход от кризата.
Всички единодушно определиха провелите се президентски избори нито като честни, нито като справедливи, но на въпрос
дали това означава, че трябва да има нов вот - отговорът беше, че това е решение единствено на беларуския народ.
„Тези избори не бяха нито свободни, нито честни и не отговарят на международните стандарти. Не признаваме
резултатите, обявени от властите в Беларус“, каза Шарл Мишел след края на продължилия 2 часа извънреден съвет. Три
са основните послания от заседанието на Европейските лидери. Първото е за налагане в най-скоро време на санкции срещу
отделни лица, отговорни за насилието над демонстранти и за изборни резултати. Обсъжда се дали и в списъка да бъде
включен президентът Александър Лукашенко, допълни Шарл Мишел:
„Скоро ще наложим санкции срещу съществен брой физически лица, отговорни за насилието и репресиите, оказвани от
президента Лукашенко ще бъдат оценени и обсъдени в този процес“.
Второто послание е за подкрепа на гражданското общество. Европейският съюз вече предоставя финансова помощ на
Беларус по Източното партньорство, средства ще бъдат пренасочени от властта към обществото, заяви председателят на
Еврокомисията Урсула фон дер Лайен:
„ЕК ще мобилизира допълнителни 53 милиона евро в подкрепа на народа на Беларус. 2 милиона евро в помощ на
жертвите на репресия и неприемливо насилие, 1 милион евро в помощ на гражданското общество и независимите медии
и 50 милиона евро за извънредна подкрепа в борбата срещу коронавируса“.
Европейските лидери се договориха да подпомагат мирното предаване на властта, а Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа ще отвори комуникационни канали между опозицията и властта в страната. На въпрос дали
Европа се обявява за повтаряне на президентския вот, Урсула фон дер Лайен отговори така:
„Именно народът на Беларус иска повтаряне на изборите, които да са честни и свободни. Искам да съм много ясна – нашият
подход е да подкрепяме беларусите в избора им за пътя, по който искат да поемат“.
След срещата на европейските лидери германският канцлер Ангела Меркел заяви, че няма да има външна намеса в
Беларус:
„Ще окажем подкрепа на гражданското общество в Беларус чрез програмата за Източно партньорство. Но за нас е ясно, че
Беларус трябва да намери своя път, това трябва да стане чрез диалог и не трябва да има намеса отвън.“
На заседанието 27-те европейски лидери са обсъдили ситуацията в Източното Средиземноморие и отново обявиха
подкрепа за Гърция и Кипър срещу действията на Турция в региона. Тази тема ще бъде обсъждана на срещата им през
септември, когато всички опции ще бъдат на масата, заяви председателят на Европейския съвет.
√ Помпейо уведомява СС на ООН за решението на САЩ да върне международните санкции срещу Иран
Американският държавен секретар Майк Помпейо се очаква да уведоми днес Съвета за сигурност на ООН за решението
на страната му да започне процедура по връщане в действие на международните санкции срещу Иран, съобщиха
световните агенции.
В съобщение на Държавния департамент се посочва, че в срок от 30 дни след уведомяването на Съвета ще бъдат
възстановени редица санкции, в това число и изискването Иран да спре всички дейности, свързани с обогатяване на уран.
√ СТО: Търговията със стоки удари рекордно дъно през второто тримесечие
Световната търговска организация заяви в сряда, че нейният барометър за търговия със стоки достигна рекордно ниско
ниво, което предполага, че световната търговия със стоки регистрира исторически спад през второто тримесечие на 2020
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г., когато бяха наложени повсеместни строги ограничителни мерки и блокади, целящи ограничаване на коронавирусната
пандемия.
"Допълнителните индикатори обаче сочат за частичен подем в световната търговия и производството през третото
тримесечие, но силата на всяко подобно възстановяване остава много несигурна. Не може да бъде изключено това
възстановяване да придобие "L-форма" вместо очакваната от мнозина "V-форма", посочва СТО на своя уебсайт, визирайки
възможността драматичният спад да бъде последван от слаб или нулев подем ("L- форма") вместо резкият спад да бъде
последван от аналогичен силен подем ("V-форма).
Текущият барометър за стоковата търговия, определян от СТО, е на ниво от 84,5 пункта, което е с 15,5 пункта под базовата
стойност на индекса от 100 пункта и с 18,6 пункта под неговото ниво точно преди година.

Трябва да се има предвид, че при нормални времеви периоди този индекс предвижда промени на траекторията на
търговията в рамките на няколко месеца, но нестабилността, предизвикана от коронавирусната пандемия, намали
значително неговата прогнозна стойност.
Според световната търговска организация това е най-ниското ниво на барометъра за търговията на стоки от 2007 година
насам и наравно с рекордното дъно по време на финансовата криза през 2008—2009 г.
Индексът в голяма степен съответства на статистическите данни на СТО, публикувани през юни, според които световната
стокова търговия през второто тримесечие на годината се очакваше да отбележи спад с 18,5% в сравнение със същия
период на миналата година.
Точният мащаб на спад ще стане ясен едва когато са налични официалните данни за търговията за периода април - юни,
допълни СТО.
През април СТО прогнозира, че глобалната търговия със стоки ще спадне с между 13% и 32% през 2020 г., преди да се
възстанови с между 21% и 24% през 2021 г., но през юни международната организация посочи, че бързите реакции на
правителствата означават, че най-песимистичният сценарий за тази година е малко вероятен.
"Юнската статистика на СТО предполага спад от 14% в обема на търговията в световен мащаб между първото и второто
тримесечие на тази година. Тази оценка, заедно с новото отчитане на барометъра за стоковата търговия, предполага, че
световната търговия през 2020 г. се развива в съответствие с по-малко песимистичния от двата сценария, очертани в
прогнозата на СТО през април", се посочва в сайта на Световната търговска организация.
√ Скок на британската инфлация през юли до 4-месечен връх
Потребителската инфлация във Великобритания се повишиха изненадващо през юли до 4-месечен връх след поскъпване
на дрехите и на бензина, показват данни на официалната британска статистика ONS.
Индексът на потребителските цени CPI нарасна през юли до 1,0% спрямо година по-рано от 0,6% през юни и очаквания на
финансовите пазари за запазване на инфлацията на ниво от 0,6 на сто. Това е най-високата инфлация във Великобритания
от март насам.
В рамките на миналия месец потребителската инфлация се повиши с 0,4% спрямо юни, когато нарасна с 0,1% и при
очаквания за понижение с 0,1 на сто.
За по-високата юлска инфлация допринесоха по-високите цени на дрехите, бензина, както и на мебелите и домакинските
стоки.
Изключвайки енергийните и цените на храни, напитки и тютюневи изделия, основната потребителска инфлация се повиши
през юли с цели 1,8% от 1,4% през юни.
През повечето години търговците на дребно намаляваха цените на дрехите между юни и юли, за да изчистят летните си
наличности в подготовка за есенния сезон. Тази година обаче спадът в цените на дрехите и обувките беше необичайно
малък, което може би се дължи на направените големи ценови отстъпки в началото на въведената в Обединеното кралство
блокада и карантина заради коронавирусната пандемия.
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По-високите цени на бензина, както и по-големите разходи за подстригване, стоматология и физиотерапия, също
допринесоха за по-висока инфлация, заявиха от британската статистика.
Според икономисти и анализатори, рязкото "V-образно" нарастване на инфлация не е добра новина за британските
потребители в момент, когато те и британската икономика като цяло продължават да страдат от негативните ефекти на
развиващата се коронавирусна пандемия.
√ Пореден двуцифрен спад на японския износ през юли
Японският износ през юли отбеляза силен двуцифрен спад за пети пореден месец, макар и малко по-сдържано спрямо
юни, тъй като коронавирусната пандемия нанесе силен удар върху доставките на автомобили за САЩ. Това сякаш парира
надеждата за водено от търговията възстановяване от дълбоката рецесия на третата по сила световна икономика.
Данните на Министерството на финансите показват, че японският експорт през юли се сви с 19,2% на годишна база след
срив с 26,2% през предходния месеци и очаквания за спад с около 21 на сто. Това известно забавяне на износа все пак
изглежда като сигнал, че външното търсене на стоки и услуги може би вече е оформило дъно по-рано през годината.
Износът за САЩ продължава да бележи силен спад от 19,5% в резултат на много слабо търсене на японски автомобили и
двигателите, което е знак, че японската автомобилна индустрия и респективно експорт продължават да страда от слабото
възстановяване на американската икономика от коронавирусата криза.
В световен мащаб производителите на автомобили понесоха тежък удар от коронавирусната пандемия, която доведе през
предходните месеци до затваряне на редица автомобилни заводи и не позволи на клиентите да посещават автокъщите.
Така например компанията Suzuki Motor Corp заяви по-рано този месец, че нейната оперативна печалба почти се е стопила
напълно през второто тримесечие (април - юни) поради срив при продажбите на автомобили в Индия, която е найголемият пазара на японската автомобилна компания.
Японският износ в посока Китай обаче нарасна през юли с 8,2% на година база, отбелязвайки първо повишение от седем
месец насам с оглед на силно търсене на оборудване за производство на миркопроцесори и чипове, както и на
автомобили. Това е пореден знак, че Пекин успя да овладее коронавирусната пандемия, която избухна в китайския град
Ухан в началото на годината, намирайки се през последните месеци в етап на икономическо възстановяване.
Японският износ за останалата част на Азия обаче се сви с 8,2%, подсилвайки опасенията, че ще отнеме време, преди да
последва цялостно възстановяване на регионалната търговия.
В същото време вносът в Япония спадна през юли с цели 22,3% след понижение с 14,4$ през юни и очаквания за спад с
22,8 на сто, подчертавайки наличието на слабо вътрешно потребление на фона на продължаващата коронавирусна
епидемия в страната.
Всичко това доведе до японски търговски излишък от 11,641 трлн. йени през юли спрямо дефицит за цели 268,8 млрд.
йени през юни.
Investor.BG
√ За година дълговете на държавата към бизнеса намаляват с 99 млн. лв.
В края на юни забавените задължения на централното правителство са в размер на 76,438 млн. лв., а на общините 143,827 млн. лв.
Дълговете на държавата намаляват с близо 99 млн. лв. за година. Това показва справка на Investor.bg в данни на
Министерство на финансите.
Към края на второто тримесечие на 2020 г. просрочените задължения на администрацията към бизнеса и граждани
възлизат на близо 220,265 млн. лв.
За същия период на миналата година неразплатените договори са за почти 319 млн. лв.
От разбивката за второто тримесечие на 2020 г. става ясно, че забавените задължения на централното правителство са в
размер на 76,438 млн. лв., а неразплатени средства от социалноосигурителните фондове (в това число и на НЗОК) няма,
при 109 млн. лв. година по-рано.
Към края на юни 2020 г. общините пък са забавили плащания за 143,827 млн. лв. Спрямо същия период на миналата година
обаче те са повече с близо 20 млн. лв. повече. В края на шестия месец от 2019 г. задълженията на общините са били 123,885
млн. лв.
√ Концепция представя нова визия за изкуствения интелект в България до 2030 г.
Документът за развитието и внедряването на изкуствения интелект у нас е публикуван за обществено обсъждане
Научните и научно-приложни изследвания, интелигентното селско стопанство, интелигентно извличане на данни в
здравеопазването са приоритетни сектори за първия етап на изпълнение на Концепция за развитието на изкуствения
интелект в България до 2030 г. Според проекта на Концепцията, публикувана за обществено обсъждане, първият етап
продължава в периода 2021-2023 г.
Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица
в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Срокът за за обсъждане е 30 дни.
Развитието и широкото внедряване на изкуствения интелект (ИИ) е приоритет за страните в Европейския съюз, посочва се
в документа, разработен от екип от представители на Българската академия на науките (БАН), заедно с външни експерти.
Проектът на документ за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г. „Изкуствен интелект за интелигентен
растеж“ е с положителни становища от заинтересованите държавни институции.
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Концепцията предлага цялостна визия за развитието и използването на изкуствения интелект в България. Основава се
върху стратегическите и програмни документи на Европейската комисия, които разглеждат ИИ като един от основните
двигатели на цифровата трансформация в Европа и значим главен фактор за осигуряване на конкурентоспособността на
европейската икономика и високо качество на живот.
Представени са основните предпоставки и предизвикателства за развитието на ИИ в България за периода 2020-2030 г.
Определени са основните области на въздействие и специфичните мерки - изграждане на надеждна инфраструктура за
развитие на ИИ; развитие на изследователски капацитет за върхови научни постижения; създаване на знания и умения за
развитие и използване на ИИ; подкрепа за иновации с цел внедряване на ИИ в практиката и др.
Предлага се изпълнението на Концепцията да се координира от Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията (МТИТС).
Проектът на Концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г. е добра основа за разработването на
Национален план за действие/Пътна карта в областта на ИИ с конкретни срокове и финансово подкрепени мерки, пишат
вносителите.
На практика всеки сектор, използващ цифровизация, е потенциален консуматор на някакъв вид ИИ, защото в такъв сектор
се внедряват софтуерни продукти за интелигентни услуги или устройства за автоматизация на рутинни повтарящи се
дейности.
Това се отнася и за големите и средни компании, които обикновено генерират обемни масиви от фирмени данни. Малките
и средни предприятия също са потенциални потребители на ИИ, който помага да се анализират данни за клиентите им и
предлага начини за персонализация на услугите и продуктите. Проучване за възприемане на ИИ във фирмите, проведено
през декември 2019 г. с представители на 25 отрасъла, показва, че интерес към ИИ проявяват 85% от интервюираните с
най-голям дял на софтуерната индустрия, следвана от финансите и банкирането. ИИ се използва предимно за анализ или
е интегриран в процеса на производство. Като най-голяма пречка за внедряването на ИИ се посочва липсата на поддръжка
от страна на организацията.
Концепцията дава примери за разнообразните начини, по които ИИ трансформира индустрията, услугите и обществото.
Разглеждат се секторите на електронната търговия, Съвременни платформи (в Интернет) - технологичните гиганти като
Google, Microsoft и Lenovo, които използват ИИ за улесняване на комуникацията с клиентите си, производството,
логистиката, здравеопазването, Селско стопанство, интелигентни градове.
Координатор на дейностите, свързани с навлизане на цифровите технологии в икономиката и обществото, е
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС). В действие е програмата „Цифрова
България 2025“ с Пътна карта, която чертае пътя за модернизиране и повсеместно въвеждане на интелигентни ИТ решения
във всички сфери на икономиката.
На 21 юли 2020 г. Министерският съвет прие Национален стратегически документ „Цифрова трансформация на България
за периода 2020-2030 г“. Документът залага принципите на цифрова промяна в основните сфери на икономическия и
обществен живот.
Подобряването на свързаността ще позволи развитието на иновативни бизнес модели в множество сектори като научните
изследвания, индустрията, цифровото и дистанционното здравеопазване, сигурността, логистиката, автономните и
свързаните превозни средства, цифровото управление и цифровото образование, както и развитието на „умни“ градове.
Подкрепата за цифровизация ще бъде придружена от мерки за повишаване на цифровите умения и стимулиране на
търсенето на интернет базирани услуги от гражданите и бизнеса, пише още в документа.
Основната цел на Концепцията за развитието на ИИ в България 2020-2030 г. (ИИ-БГ) е да фокусира усилията по създаване
на научен и експертен капацитет, разработка и внедряване на системи с ИИ.
Очаква се ИИ-БГ да има важна роля в изпълнението на политиките за развитие, заложени в България 2030 в следните
направления: наука и научна инфраструктура; образование и умения; интелигентна индустрия; електронна публична
администрация; устойчиво селско стопанство; електронно здравеопазване.
√ Годишната инфлация в ЕС се ускорява до 0,9% през юли
В България и еврозоната показателят нараства до 0,4%
Годишната инфлация в Европейския съюз, изчислена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, се е
ускорила до 0,9% през юли. През отчетния период мерките за ограничаване разпространението на COVID-19 продължиха
да се премахват, макар че се зародиха страхове от втора вълна на заразата.
В България инфлацията се е ускорила до 0,4% на годишна база. Същият ръст отчита и показателят в еврозоната през юли.
Това показват данните на Евростат, статистическата служба на Европейския съюз, публикувани в сряда.
Докато в България на месечна база потребителките цени са нараснали с 0,8%, общо за ЕС и еврозоната те отчитат спад
съответно от 0,2% и 0,4%, показва още докладът на Евростат.
Най-ниските проценти на годишната инфлация са регистрирани в Гърция (-2,1%), Кипър (-2,0%) и Естония (-1,3%). Найголемите си ръстове потребителските цени отчитат в Унгария (3,9%), Полша (3,7%) и Чехия (3,6%).
В сравнение с юни годишната инфлацията е спаднала в десет държави членки, останала е непроменена в три и се е
повишила в четиринадесет.
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През юли най-голям принос към годишната инфлация в еврозоната имат неенергийните промишлени стоки и услугите (по
+0,42 процентни пункта), следвани от храните, алкохолът и тютюнът (+0,38 п.п.), докато енергията е отнела 0,83 п.п. от
растежа.
√ Bloomberg: Турция е открила ново енергийно находище в Черно море
Най-вероятно става дума за природен газ, съобщават двама запознати източници за агенцията
Турция е открила енергийно находище в Черно море, най-вероятно на природен газ, съобщават двама запознати
източници за Bloomberg. За момента обаче не се знае нито размерът, нито дълбочината на находището, нито колко труден
ще е добивът.
Двамата запознати са направили коментара си, след като президентът Реджеп Ердоган обеща „добри новини“ в петък,
които ще отбележат началото на нова ера за страната. В изказване той също така обеща да бъдат продължени
проучванията за енергийни източници в Средиземно море, които предизвикаха и последния спор на Анкара с Европейския
съюз. От кабинета на президента са отказали коментар за Bloomberg.
Турската лира увеличи поскъпването си спрямо долара след новините и към 20:30 ч. българско време се търгува при цена
от 7,2906 лири за долар. Водещият индекс на борсата в Истанбул Borsa Istanbul 100 пък напредна с близо 3%.
По-рано миналия месец турският енергиен министър Фатих Донмез заяви, че корабът „Фатих“ е започнал проучвания в т.
нар. зона Tuna-1 край бреговете на турския черноморски град Ерегли.
„Имало е открития на газ в Черно море и преди, но с ограничен размер“, написа в Twitter Тимъти Аш, стратег на BlueBay
Asset Management LLP. „Като се има предвид годишната сметка за внос на енергия от 35-50 млрд. долара, Турция се нуждае
от нещо голямо, за да промени играта“, посочи още той.
Зоната Tuna-1, която е на около 150 км от турското крайбрежие, се намира в близост до мястото, където се засичат
морските граници на България и Румъния, като също така е близо и до румънското находище Neptun - най-голямото
находище на газ в Черно море от години, открито през 2012 г. от Petrom и Exxon.
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Румъния разработва някои плитководни газови проекти, но по-значимо находище в дълбоки води на OMV Petrom SA
отпреди осем години тепърва предстои да бъде проучено по-обстойно. Компания, подкрепена от мениджъра на активи
Carlyle Group, също проучва водите край Румъния с надеждата да започне добив на газ до 2021 г. „Роснефт“ също проучва
руските черноморските води, но засега без конкретни резултати.
„Не смятам, че е изненадващо, че още открития идват оттам“, посочва Кристоф Меркел, управляващ директор на
консултантската компания Merkel Energy. „България, Украйна, Гърция може да са сред много заинтересованите от купуване
на този газ, ако Турция реши да го добива“, посочва той. „В зависимост от размера на откритието очаквам поне един транш
от „Турски поток“ да бъде незает“, допълва Меркел, задавайки въпроса: „Защо Турция ще иска да продължава да внася
газ от Русия?“.
Газовият гигант „Газпром“ започна проекта „Турски поток“ през Черно море в опит да увеличи пазарния си дял в Турция и
да намали зависимостта на Русия от Украйна като транзитен маршрут.
Турското откритие се появява във време на пореден ожесточен териториален спор с Гърция и Кипър в Източното
Средиземноморие, където Анкара активно търси нефт и газ в оспорвани с Атина и Никозия води. Франция временно
увеличи военното си присъствие в региона в опит да блокира действията на Анкара, а германският канцлер Ангела Меркел
предупреди в сряда, че ЕС е притеснен заради нарастващото напрежение в региона.
Анкара поднови търсенето в сердиземноморски води миналата седмица, след като преговорите с Атина под егидата на
Берлин пропаднаха. Това стана след като Гърция обяви споразумение за делимитация с Египет в отговор на сходен договор
между Турция и Либия. Ердоган обяви по-рано, че натискът от страна на Европа няма да го накара да промени действията
си.
√ Европейските индекси отново се завърнаха към ръстовете
Банковият сектор напредна с почти 1,4%, но за сметка на това секторите на търговията на дребно и
потребителските стоки бяха на червена територия
Европейските пазари завършиха борсовата сесия в сряда с ръстове, като начело на повишенията застана банковият сектор,
съобщава CNBC.
Паневропейският индекс Stoxx 600 записа повишение от 0,6%. Банковият сектор напредна с почти 1,4%, но за сметка на
това секторите на търговията на дребно и потребителските стоки бяха на червена територия.
Британският измерител FTSE напредна също с 0,6%, а германският бенчмарк DAX отчете ръст от 0,7%, а френският CAC – от
0,8%.
Доброто настроение в Европа последва силната вторнишка сесия на Wall Street, където индексите S&P 500 и Nasdaq
Composite отбелязаха нови рекорди. По-рано в сесията в сряда пък технологичният гигант Apple а първата борсово
търгувана компания, която мина прага на пазарна капитализация от 2 трлн. долара.
Междувременно инвеститорите продължават да следят с интерес развитието на търговската война между САЩ и Китай.
Американският президент Доналд Тръмп заяви във вторник, че отлага преговорите с Пекин не желае да разговаря с
китайската страна за момента. По-късно началникът на кабинета в Белия дом Марк Мийдоус заяви, че няма насрочени
нови преговори на високо равнище между Вашингтон и Пекин.
Двете най-големи световни икономики договориха първа фаза на търговското си споразумение през януари, но с
нарастването на геополитическото напрежение около коронавирусната пандемия се появиха съмнения дали условията по
него ще могат да бъдат спазени.
В Европа британската инфлация неочаквано се ускори до четиримесечен връх през юли от 1%, изпреварвайки очакванията
за 0,6%.
При индивидуалните акции тези на Maersk – най-голямата спедиторска компания в света, поскъпнаха с 5%, след като тя
представи по-добра от очакваното печалба за второто тримесечие и обяви, че очаква търсенето да се ускори през третото
тримесечие.
Най-големият печеливш в рамките на Stoxx 600 бе холандската компания за кафе Royal Unibrew, чийто книжа поскъпнаха
с близо 10%, след като тя увеличи прогнозата си след силно представяне през юни.
На обратния полюс бяха акциите на фармацевтичната компания Galapagos, които се сринаха с 24%, след като
Американската служба по храните и лекарствата отхвърли нейният медикамент за лечение на ревматоиден артрит.
√ Сушата и дъждовете променят глобалните маршрути за търговия със зърно
Русия ще си върне първото място сред най-големите износители в света, сочат прогнози
Глобалната търговия със зърно отново е разтърсена, след като крайното време е нанесло щети на реколтата в Европейския
съюз, докато в други части на света тя е изобилна, пише Bloomberg.
Малко след като изпревари Русия като водещ износител, ЕС ще изпадне до трето място този сезон, след като сушата и
наводненията са намалили значително реколтата. Картината е съвсем различна в други ключови износители – Канада се
готви за рекордни продажби, Австралия ще изнесе най-много зърно от четири години насам, а Русия ще си върне първото
място, сочат данни на американското министерство на земеделието.
„След като има толкова много производители, някой винаги е изненадван от Майката природа”, коментира Дан Бас,
президент на базираната в Чикаго консултантска компания AgResource. „Няма съмнение, че ще се появят други, които да
запълнят празнината“, допълва той.

9

Bloomberg прави преглед как се оформят реколтата и доставките при големите износители.
Австралия
След като прибирането на реколтата приключи само преди няколко месеца, пазарът гледа към Австралия за запълване на
оставената празнина от ЕС, коментира по време на уебинар стратегът в Rabobank Стефан Вогел. През юни правителството
прогнозира, че производството ще нарасне със 76% до 26,7 млн. тона, тъй като дъждовете са помогнали на реколтата след
години на суша, а фермерите са се отказали от ечемика заради търговски спор с ключовия купувач Китай.

Производството дори може да достигне 30 млн. тона, казва Оле Ху, главен изпълнителен директор на консултантската
компания IKON Commodities. Това ще помогне на австралийската пшеница да си върне силните позиции в Югоизточна
Азия, отбелязва Бас.
Русия
Анализатори повишават очакванията за производството на фона на продължаващото прибиране на реколтата, като се
предвижда тя да е на второ място по големина в историята на Русия. Страната вече продава на над сто държави и доминира
ключовия египетски пазар, където отново изпреварва румънското и френското зърно от началото на сезона.
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Американското министерство на земеделието очаква износът да нарасне с 10% този сезон, въпреки че засега темпът е побавен спрямо миналата година. Това може да се дължи на факта, че прибирането на реколтата започна по-късно, отколкото
през 2019 г. и южните области, които първи започнаха да прибират реколтата, отчетоха слаб добив.
Русия продава повече на традиционни пазари за износители от ЕС като Северна Африка и Близкия изток, което може да
остави по-малко налично жито за доставка в Азия, благоприятствайки продажбите на Австралия там, казва Андре Дьофоа,
президент на компанията за анализи Strategie Grains.
Северна Америка
Прибраната реколта в Канада е на най-високото си равнище в историята и американското министерство на земеделието
прогнозира, че износът на страната ще подобри рекорда от началото на 90-те години на миналия век.
Това означава, че доставките ще се конкурират с австралийското зърно в Югоизточна Азия. Силните перспективи за
производството подлагат на натиск цените в краткосрочен план, счита Strategie Grains.

За американската пшеница слабият долар може да подкрепи продажбите, а износът към Китай нарасна през последно
време. Като цяло доставките на САЩ, макар и почти непроменени спрямо миналата година, трябва да надминат ЕС през
този сезон.
Европейски съюз
Най-големият производител в региона Франция продължава да изнася на традиционни пазари като Алжир, а товарите към
Китай, който се превърна в голям клиент миналия сезон, продължават. Но френският износ може да намалее наполовина
този сезон след слаба реколта, въпреки че по-добрата реколта в Полша и балтийските страни може да смекчи част от
недостига в ЕС. Фючърсите върху пшеницата в Париж са поскъпнали с около 6% на годишна основа.
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√ Регулатор иска по-строги правила за трансграничното управление на фондове в ЕС
ESMA се обяви за поправки в законодателството по отношение на делегираното управление на алтернативни
фондове след Brexit
Защитите след Brexit за стопирането на мениджърите на активи във Великобритания да управляват алтернативни
инвестиционни фондове в Европейския съюз, за да запазят достъпа си до пазарите му, трябва да бъдат включени в
законодателството на ЕС, обяви в сряда регулаторът на ценните книжа на блока.
След като Великобритания гласува през 2016 г. за напускане на ЕС, Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA)
издаде насоки за фондовете на ЕС, чието управление е „делегирано“ на Лондон, припомня Ройтерс.
„Освен това, в светлината на излизането на Обединеното кралство от ЕС, вероятно делегирането на функции за управление
на портфейли на субекти извън ЕС вероятно ще продължи да се увеличава“, заявиха от ESMA в писмо до заместникпредседателя на Европейската комисия Валдис Домбровскис.
ESMA заяви, че има заслуга в осигуряването на „по-ясна редакция“ в законите на блока относно изискванията за
делегиране в съответствие с предишните насоки след Brexit.
ЕС може да иска да подкрепи „качествените“ критерии по същество с ясни количествени критерии или да предостави
списък на основните или най-важните функции, които не могат да бъдат делегирани на алтернативни и взаимни фондове,
заявиха от ESMA.
Предстоящият преглед на правилата на ЕС за алтернативни фондове, които обхващат хедж фондовете и фондовете за
частен капитал, е възможност за „по-голяма хармонизация“ с регламенти, регулиращи взаимните фондове, известни като
Предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), заявиха от ESMA.
Алтернативните фондове трябва да отчитат експозициите си към недвижими имоти и корпоративен дълг, за да могат
властите да преценят дали те имат достатъчно ликвидност при пазарна криза.
ESMA характеризира като „неоптимално“ това, че няма достъп до подобни данни за ПКИПЦК без обширни специални
заявки за данни, които забавят анализа.
В момента ESMA извършва проверки за ликвидността в ПКИПЦК.
„Тази оценка трябва да се основава на анализа на това как са реагирали фондовете от началото на пандемията от COVID19 и тяхното текущо състояние, както и тяхната издръжливост към бъдещ шок“, заявиха от ESMA.
Мениджър
√ Изменят се изискванията за качеството на течните горива
Промени в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол прие
на редовното си заседание правителството днес. С тях се въвеждат измененията и допълненията към Закона за чистотата
на атмосферния въздух (ЗЧАВ), обнародвани в ДВ бр.81- от 15 октомври 2019 г., съобщи пресслужбата на кабинета.
Ще бъдат въведени процедури при оспорване на резултатите от изпитване на проби на течни горива и за привеждане в
съответствие на течно гориво с изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) от крайните
разпространители.
Разписан е ред, както и санкции за случаите, в които крайните разпространители във връзка с дадената възможност,
предприемат мерки, според които течното гориво, което отговаря на изискванията на ЗЧАВ, но не и на изискванията на
ЗЕВИ, се смеси с партида гориво на бензиностанцията, за да се изпълни регламента за съдържание на биогориво в течно
гориво.
√ ЕС не признава изборите в Беларус. Ще накаже със санкции виновните за репресиите и изборните измами
Европейският съюз не признава резултатите от президентските избори в Беларус, състояли се на 9 август, застава на
страната на протестиращите и ще наложи санкции на всички лица, отговорни за насилието, репресиите и електоралните
измами. Това стана ясно съвместна пресконференция на председателите на Европейския съвет и Европейската комисия
след днешната извънредна виртуална среща на лидерите на ЕС, свикана заради кризата в Беларус.
Общността на 27-те ще отпусне и помощ в размер на 53 млн. евро в подкрепа на гражданите на страната – 50 млн. от тях
са за здравния сектор за борбата с пандемията от COVID-19, други 2 млн. са за жертвите на репресиите в Беларус,
останалият 1 млн. е за независимите медии.
„Тези избори не бяха нито свободни, нито честни и не отговаряха на международните стандарти. Не признаваме
представените от беларуските власти резултати. Хората на Беларус заслужават нещо по-добро, заслужават
демократичното право да избират лидерите си и да формират бъдещето си“, категорично обяви председателят на Съвета,
Шарл Мишел и добави, че насилието към демонстрантите в страната е било „шокиращо и неприемливо“, затова ЕС очаква
пълно и прозрачно разследване по случая.
„Протестите в Беларус не са свързани с геополитика. Това е, на първо място, национална криза. Става дума за правата на
хората свободно да избират лидерството си“, каза Мишел. Освен това Европейският съюз е готов да подкрепи и мирните
диалози за разрешаването на кризата.
Председателят на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен, също коментира ситуацията в Беларус. „Хората в Беларус
искат промяна и я искат веднага. Впечатлени сме от куража им. За точно 10 дена след провеждането на президентските
избори те по улиците се стекоха безпрецедентен брой хора“, отбеляза тя. „Готови сме да се ангажираме по всички
възможни начини да съпроводим мирен демократичен преход на властта в Беларус“, добави още фон дер Лайен.
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След срещата на европейските лидери германският канцлер Ангела Меркел коментира, че не вижда себе си като медиатор
в Беларус, тъй като президентът Александър Лукашенко не отговаря на запитванията ѝ да проведат телефонен разговор.
„Съжалявам за това. От наша страна, ще направим всичко да предизвикаме национален диалог“, коментира Меркел,
цитирана от „Ройтерс“.
Лукашенко отвръща с още по-твърди заповеди
Беларуският президент Александър Лукашенко заяви днес, че е наредил на вътрешното министерство да сложи край на
размириците в Минск, предаде „Ройтерс“, като се позова на агенция БелТА. Президентът каза, че на група служители в
държавни медии, участвали в стачка като част от протестите, няма да бъде разрешено да се върнат на работа.
Държавният глава разпореди също на властите да засилят сигурността по границата, за да се попречи на „навлизането в
Беларус от други страни на бойци, оръжия, боеприпаси, пари за финансиране на безредиците“, предаде БелТА, цитирана
и от ТАСС.
Освен това възложи на беларуския Комитет за държавна сигурност (КГБ) да пресече действията на организаторите на
уличните протести да прекъсне каналите за финансирането им от чужбина. Според Лукашенко с тези пари се плаща на
някои участници в протестите. „Не искам да кажа, че всички са такива. Но големи суми се получават, при това открито“,
отбеляза той.
Президентът поиска от МВР да не допуска безредици, особено в столицата Минск. „Хората се умориха, хората искат мир и
тишина“, каза той.
„Беларус не е Европа“
По-рано днес еврокомисарят, отговорен за вътрешния пазар и услугите, Тиери Бретон, обяви готовността на лидерите на
Европейския съюз за затягане на санкциите срещу Беларус.
„Ясно е, че (резултатът от президентските избори в Беларус) не е в съответствие с желанието на народа, има неприемливо
насилие и не се спазва върховенството на закона. Санкциите вече са решени и без съмнение ще бъдат засилени този
следобед“, заяви Бретон в ефира на радио „Европа 1“.
Той отбеляза още, че по време на дискусиите с руския президент Владимир Путин ще се вземе предвид естеството на
отношенията на Беларус с Русия. „Беларус не е Европа, тя е на границата с Европа, между Европа и Русия, и ситуацията не
може да се сравни с Украйна и Грузия. Беларус е наистина силно свързан с Русия“, заяви еврокомисарят.
По отношение на отпуснатия пакет от 750 млрд. евро на страните членки на европейската общност за справяне с
коронакризата Бретон подчерта, че помощите ще се обуславят от спазването на принципа на правовата държава. „На всеки
шест месеца проверяваме дали страните спазват определен брой критерии, по-специално върховенството на закона“,
коментира той.
Желанието на опозицията
Междувременно кандидатката за президент на опозицията в Беларус, Светлана Тихановская, публикува свое видео
обръщение към Европейския съвет в платформата YouTube. „Призовавам ви да не признавате тези измамни избори“ обяви
тя, цитирана от ТАСС, и добави, че за да „улесни мирния преход на властта“ е инициирала Национален координационен
съвет, който обединява около 70 опозиционни фигури, чието формиране беларуският държавен глава Александър
Лукашенко отказа да признае.
√ Стабилен долар свали цената на златото
Цената на златото се понижи под 2000 долара за тройунция днес, тъй като доларът се стабилизира, а инвеститорите очакват
протоколите на Управлението за федерален резерв (УФР) от последното му заседание, предаде Ройтерс.
Спотовата цена на златото бе надолу с 0,7% до 1987,36 долара за тройунция преди обяд днес, след като вчера постигна
едноседмичен максимум от 2014,97 долара. Американските златни фючърси поевтиняха с 0,8% до 1997,7 долара.
Златото е надолу, тъй като доларът се стабилизира леко тази сутрин. В краткосрочен план възстановяването на долара
може да спъне поскъпването на златото, каза Маргарет Йонг от ДейлиЕфЕкс (DailyFx).
Доларът, който също е смятан за сигурно убежище, изгуби привлекателността си неотдавна, след като американската
централна банка задейства вълна от фискални мерки и намали лихвите почти до нула, за да се смекчат последиците за
икономиката от коронавируса. Инвеститорите очакват протоколите от последното заседание на УФР, които ще бъдат
публикувани в 21 часа българско време.
Среброто поевтиня с 0,3% до 27,57 долара за тройунция, цената на платината спадна с 0,7% до 949,95 долара, а на
паладиума Ц с 1% до 2167,38 долара.
√ Европейските пазари тръгнаха плахо нагоре
Европейските фондови пазари последваха добрия пример отвъд океана и се оцветиха в зелено по време на търговията
вчера, след като основният индекс на борсата в Ню Йорк S&P500 достигна исторически най-високото си ниво, изтривайки
цялата загуба, регистрирана в средата на март при началото на глобалната пандемия от коронавирус.
Германският DAX все пак отбеляза ръст, макар и само с 0,3%, британският FTSE100 също има ръст от 0,26% малко преди
края на търговията, френският CAC40 се повиши 0,14%, а пан-европейският Eurostoxx600 – с 0,26%.
Разликата с американския индекс, който вече е на плюс спрямо резултата си от преди шест месеца обаче е чувствителна.
Към момента DAX е със 6,3% под нивото си от преди големия срив в средата на март.
Британският FTSE100 се представя най-зле в тази „класация“, като той все още е с цели 21% под пика си в средата на март.
Френският CAC40 има да догонва още 19% спад, а пан-европейският индекс Eurostoxx600 трябва да изтрие 15% от загубата
си, която го върна на нивото точно от преди 1 година.
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Припомняме, че всички основни индекси загубиха между 30% и 40% от стойността си в рамките на няколко дни след като
Световната здравна организация обяви, че разпространението на коронавирус е глобална пандемия, което стана на 12
март.
Сред най-интересните акции днес по европейските борси бяха тези на белгийската биотехнологична компания Galapagos.
Оценката на компанията се понижи 26%, след като американските регулатори отхвърлиха неин продукт за лекуване на
артрит.
Датската компания за корабен транспорт Maersk обяви финансов отчет, по-добър от очакваното. Оценката на компанията
се повиши с 5%.
Акциите на Британските Авиолинии и EasyJet се повишиха, след като британският здравен министър заяви, че
правителството работи с летището Хийтроу по план за въвеждане на тестове за COVID-19, с който да се намалят дните
карантина на пътуващите.
Петролните компании BP, Total, Royal Dutch Shell се понижиха след като цените на петрола отново тръгнаха надолу.
Cross.bg
√ Премиерът Борисов участва в извънредното заседание на Европейския съвет за обстановката в Беларус
„Продължаваме да следим със загриженост обстановката в Беларус след проведените на 9 август президентски избори“,
заяви министърпредседателят Бойко Борисов по време на извънредното заседание на Европейския съвет, което се
проведе чрез видеоконферентна връзка.
Държавните и правителствени ръководители на ЕС обсъдиха събитията в Беларус след президентските избори, които
според тях не бяха проведени по свободен и честен начин.
Премиерът Борисов изтъкна, че въвеждането на санкции трябва да е насочено към отговорните за недемократичните
подходи в Беларус, а не към гражданите, които минават през много трудности в този кризисен период. Конкретните
измерения на санкциите предстои да бъдат обсъдени от външните министри на ЕС.
България подкрепя цялостен преглед на отношенията на Европейския съюз с Беларус, но промяната в страната трябва да
идва от нейните граждани, а не отвън, категоричен беше Борисов. Той напомни, че подкрепата, която ЕС от години оказва
на Беларус е именно в помощ на гражданското общество и за развитие демократични структури.
Българският министър-председател подчерта пред колегите си, че е недопустимо използването на насилие срещу мирни
протестиращи и такова не трябва да бъде допускано. Премиерът Борисов изтъкна и значението на политическия диалог с
властта и с опозицията, за да се избегне по-нататъшна ескалация на напрежението. Всички канали за диалог трябва да
останат отворени, подчерта Бойко Борисов.
Министър-председателят отбеляза важната роля на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа за разрешаване
на кризисната ситуация в Беларус. По думите му трябва да се използват всички инструменти на европейката политика за
съседство, които биха допринесли за деескалация на кризата.
Премиерът Борисов изрази подкрепа за предложението за изпращане в Беларус на мисия на ЕС за установяване на
фактите.
√ Възможно ли е технически да се осигури машинно гласуване за изборите?
Коментар на изпълнителния директор на фирмата, доставила машините за гласуване за европейските избори
Осигуряването на машинно гласуване предизвика разгорещени дебати. Това е едно от основните искания на
протестиращите, редом с оставките на кабинета и на главния прокурор. На този етап обаче все още няма осигурено
финансиране за машини.
Към настоящия момент управляващите внесоха законопроект за изменение на Изборния кодекс, в който е записано, че
машини трябва да има във всички секции, които са с над 300 избиратели, като те ще могат да избират дали да гласуват
машинно или на хартия.
„Ако трябва да има машини във всички секции с над 300 избиратели, които са около 9 000 и сложим резерв – ще са ни
необходими общо 10 000 машини”, каза Веселин Тодоров, който е изпълнителен директор на фирмата, доставила
машините за гласуване за европейските избори.
„За да се случи това обаче за следващите избори е добре ЦИК вече да пусне поръчка, за да има време да бъдат изработени
и доставени до България, независимо дали се продават на държавата или се дават под наем”, посочи още той.
По думите му процедурата за осигуряване на машините трае около 5-6 месеца. „Ако поръчката се пусне в началото на
септември, има време нещата да се случат до март. Има и по-бърза процедура, стига ЦИК да не изчаква насрочването на
изборите, което става два месеца преди тях. За два месеца няма как да се осигури машинно гласуване”, обясни Тодоров.
„Напълно е възможно да има осигурени машини за вота през март. За предсрочни избори също е възможно да се осигурят,
стига ЦИК да пусне поръчка в първите дни на септември”, допълни той.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Пътят на пациентите с ковид сиптоми от кабинетите на личните лекари до болничната помощ;
Как ще започне учебната година и при какви условия ще учат учениците;
Протестите, блокадите в София и проектът за нова конституция - лидерът на ВОЛЯ Веселин Марешки;
Политически ходове в условия на обществено недоволство. Какъв е изходът?;
Световната оперна звезда Соня Йончева избра да излезе на сцената с баса Божидар Божкилов.
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√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Как морето да не остане на сухо като Перник - нов план;
в. Труд - ПО 28 000 евро върви наше бебе в Гърция;
в. Телеграф - Тетрадки пазят от COVID-19;
в. Монитор - Столичното парно крие фактурите за топлото;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - ГЕРБ май събра 120 депутати, за да внесе конституцията;
в. 24 часа - IT спецът, трошил тойотата с децата, искал тежка присъда за шофьорка, убила 6-има. Сега ще се отърве с
глоба;
в. Труд - Съдят ЦИК за машините;
в. Труд - Борисов: Даваме по 50 лв. за всички пенсионери;
в. Телеграф - Откраднаха тухлите за ремонт на манастир;
в. Телеграф - Последната ни подводница "Слава" стана музей;
в. Монитор - Готвач и програмист нападнали колата на майката с децата;
в. Монитор - За да избегнат воден режим в края на 2021 г.: Правят ново разпределение на водата от язовирите по
Черноморието;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Мая Манолова, учредител на "Изправи се.БГ": Изборите да са 2 дни?! Ще има депутати с чували като
торбалани и мъртви души през нощта;
в. Труд - Проф. д. ю. н. Димитър Радев от ЮФ на УНСС пред "Труд": Валиден е гербът, нормиран в по-висшия акт Конституцията;
в. Телеграф - Проф. д-p Пламен Киров, бивш конституционен съдия: Приемането на нова конституция не е дребна
работа;
в. Монитор - Доц. Стоян Андонов, зам.-министър на младежта и спорта и председател на Националната комисия по
водно спасяване към НС на БЧК: 3800 спасители са получили талони да работят това лято;
Водещи анализи
в. 24 часа - Неизвестните пред политическите сили в идните месеци;
в. Труд - Няма как да има промяна без алтернатива;
в. Телеграф - Златните и Слънчака изоставени като Чернобил;
в. Монитор - Горещ душ от лятното парно.
√ Предстоящи събития в страната на 20 август
София
От 10.00 часа Централната избирателна комисия ще проведе онлайн заседание.
От 10.00 часа в Бест Уестърн Плюс Сити Хотел ще се проведе заключителна пресконференция за представяне на
изпълнените дейности и постигнатите резултати по проект „Насърчаване на използването на медиацията като
алтернативен способ за решаване на спорове“, изпълнен от Министерството на правосъдието, в партньорство с
Висшия съдебен съвет.
От 16.00 часа в Гьоте-институт България ще бъде открита изложбата „Win/Lose“.
От 16.00 часа в Южен парк II зад музея „Земята и хората“ ще се състои откриването на фестивала Sofia Summer
Fest.
От 21.30 часа на стадион „Юнак“ ще се състои киновечер на открито с прожекция на филма „Лудетини“.
***
Видин
От 10.00 часа в клуба на БТА ще се проведе пресконференция за отчет на дейността на ПП НФСБ и актуални
проблеми в развитието на областта.
***
Враца
От 09.15 часа пред паметната плоча на видния революционер Никола Войводов ще бъдат отбелязани 178 години
от рождението на врачанския борец за свобода и 153 години от гибелта му.
***
Сопот
От 17.30 часа на площад „Иван Вазов" ще се проведе обществено обсъждане за намиране на решение на
проблема с незаконните сметища.
***
Стара Загора
От 14.00 часа в музей „Литературна Стара Загора“ ще се проведат занимания за деца в рамките на кампанията
„Ваканция в Музей „Литературна Стара Загора“.
***
Ямбол
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-

От 18.30 часа, на спортна площадка „Диана“ /северно от блок 14 на жилищен квартал „Диана“/ ще бъде
сглобено игрище с изкуствена настилка, което се състои от модули bounce back.

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.

16

