Важни обществено-икономически и политически теми
БНР
√ МС заседава отново с видеоконферентна връзка
Отново чрез видеоконферентна връзка и дистанционно ще заседава днес Министерският съвет.
Очаква се министрите да одобрят годишния доклад за напредъка по изпълнението на актуализираната стратегия за
развитие на електронното управление. Допълнителни трансфери по бюджетите си ще получат министерствата на
вътрешните работи и на образованието.
Ще бъде допълнена и наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование.
√ ЦИК чака среща с Томислав Дончев за машинното гласуване
Централната избирателна комисия настоява за среща с вицепремиера Томислав Дончев по въпроса за машинното
гласуване.
В комисията, чрез дружеството "Информационно обслужване", са били препратени оферти за машини, постъпили миналия
месец в МС. Документите са на английски език.
Според председателя на ЦИК Стефка Стоева всички тези въпроси трябва да бъдат обсъдени с правителството, като
държавата трябва да купи, а не да наема машини за гласуване:
„Винаги съм считала и съм го повтаряла, че държавата е тази, която трябва да закупи машините. Това е сериозно дело,
отговорен въпрос, става дума не само за закупуване, но и за логистиката, съхранението не е еднократен акт. Считам, че
трябва да комуникират органите на законодателната и изпълнителната власт с ЦИК, защото не е само наше дело“.
Остро изказване по проблема направи заместник- председателят на ЦИК Севинч Солакова. Тя подчерта, че комисията е
водещ орган по организацията на предстоящите парламентарни избори, но, според нея, е пренебрегната от
изпълнителната и законодателната власт.
„Интересно как така заместник министър-председателят има среща с правна комисия в Народното събрание относно
изменение в Изборния кодекс без да е необходимо, дори да бъде информирана Централната избирателна комисия без
коментар. Интересно, пак казвам, как се възлага на частно дружество с държавно участие извършването на международно
пазарно проучване на производиетли на машинно гласуване и цени без да се информира ЦИК“, каза Севинч Солакова в
днешната дискусия по темата за машинния вот и организацията му.
√ Близо 1500 служители в туризма искат компенсации от държавата
Заявления за компенсации на близо 1500 служители в сферата на туризма са постъпили в Регионалната агенция по
заетостта в Бургас. Исканията са по мярката 80/20.
Заявленията в сферата на туризма по новия дизайн на схемата, действаща от средата на юли са 72. Заместник директорът
на Агенцията по заетостта в Бургас Гергана Костадинова поясни:
„Това са хотели и места за настанявяне, ресторанти и заведения, туристическа агентска дейност, туроператорска дейност
и дейности, свързани с пътувания и резервации“
Продължава да е голям и интересът към класическата мярка 60/40:
„За първия период на мярката от март до юни в бюрата от Бургаска област са одобрени 640 заявления за 12 617 души, а от
старта на мярката в новия дизайн от 15 юли са приети над 190 заявления за предоставяне на средства на над 7 500
служители общо“
По първоначалния вариант на мярката 60/40 по данни на НОИ изплатените средства за страната са около 185 млн лв.
√ Ураганът Лаура - най-голямата заплаха за петролната индустрия в САЩ от 15 години
Американската енергийна промишленост започна да се подготвя за сериозен ураганен удар, като намали рязко петролното
производство до нива, приближаващи се до тези по време на урагана Катрина от 2005 г., и преустанови работата на
нефтените рафинерии по крайбрежието на щатите Тексас и Луизиана, съобщава Ройтерс.
Очаква се бурята Лаура бързо да набере сила и да се превърне в голям ураган с ветрове от 185 километра в час, когато
удари бреговата ивица в началото на четвъртък, според Националния център за урагани.
Също така се очаква поне триметров бурен воден прилив на тексаския бряг и може да доведе до засилването на бурята в
пагубен ураган от четвърта категория..
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В понеделник бурята наложи спирането на добив на суров петрол за 15,5 млн. барела на ден, което представлява 82% от
офшорното производство в Мексиканския залив - близо до 90-те процента по време на урагана "Катрина" преди 15 години.
Бяха спрени рафинерни съоръженията, които преработват най-малко 1,8 млн. барела петрол на ден или 10% от общия
капацитет на САЩ, според Ройтерс.
Това доведе до ръст на цените на бензина във вторник с цели 10,3% спрямо тези от петъчни ден.
Бурята Лаура ще навлезе на сушата в район, който представлява повече от 45% от общия капацитет за преработване на
петрола в САЩ и 17% от американското производството, според Администрацията за енергийна информация.
Всичко това доведе до поскъпване на петрола през днешната търговия към 5-месечни ценови върхове.
Фючърсите на американския лек суров петрол WTI с доставка през октомври нарастват с 1,83% към $43,40 за барел, а
аналогичните фючърси на петрола Брент се повишават с 1,79% към $46,00 за барел. Така и двата типа петролни фючърси
се търгуват в най-високи нива от началото на месец март.
Дарик
√ Менда Стоянова за Конституцията и ВНС: Тепърва предстоят разговорите по същество
В предложенията си за нова Конституция ГЕРБ се е съсредоточил върху области, които са критични. Това заяви пред NOVA
депутатът от ГЕРБ Менда Стоянова.
„Става въпрос за съдебната система, където могат да се допълнят и променят още много неща, с цел постигане на
конституционна независимост на съдебната система. Има и няколко предложения, към които всички български граждани
заявиха подкрепата си на референдума преди няколко години”, допълни още тя.
По нейните думи вчера при консултациите с отделните партии е било уточнено, че това, което е внесено до момента, е
минимално, а смисълът е бил да се повдигне въпросът за ВНС и нова Конституция.
„От ВМРО ясно изразиха своята принципна подкрепа за свикване на Велико народно събрание и подготовка за нова
Конституция. Нормално е те също да имат някакви свои предложения, които да искат да бъдат включени”, поясни
Стоянова.
Тя допълни, че НФСБ също са заявили, че имат подобни предложения. „Вероятно и другите групи, ако успеем да внесем
предложението за свикване на ВНС и нова Конституция в парламента, също ще имат своите идеи. Тепърва предстоят
разговорите по същество”, заяви още Менда Стоянова.
Според нея, Велико народно събрание с 400 депутати ще бъде много по-легитимно да проведе дебата и гласуването за
промени в Конституцията от настоящото редовно.
Стоянова категорично опроверга обвиненията, че ГЕРБ са се насочили към ВНС, за да печелят време. „Затова ние искаме
още на 2 септември – първият работен ден на НС, да внесем, ако успеем да съберем 120 подписа, това предложение. За
да може в най-ранния срок – 2 ноември, да има яснота дали ще има подкрепа и да е ясно какво ще се случи”, каза още
депутатът от ГЕРБ.
Ако не бъде събрана необходимата подкрепа за промени в Конституцията до 2 ноември Стоянова посочи, че ГЕРБ ще вземе
своите решения в друга фактическа обстановка.
√ Тръгва третият лъч на метрото
От днес тръгва третият лъч на метрото в София от "Хаджи Димитър" до "Красно село". В деня на откриването на новите
станции на столичната железница пътуването за гражданите ще бъде безплатно, а първите мотриси ще потеглят точно в
14:00 часа.
Новите станциите са "Хаджи Димитър", "Театрална" на Театър София, "Орлов мост", "Патриарх Евтимий", НДК,
"Медицински университет", бул. "България", "Красно село".
Нови модерни табели за информация на пътниците в метрото ще посрещат всички ползващи новата линия. Новите схеми,
табели и карти ще улесняват пътниците в софийското метро.
Превозването на пътници ще се осъществява с двайсет чисто нови, модерни метровлака "Инспиро" с възможност за
безпилотно управление. На пероните са монтирани автоматични, предпазни врати. Пътниците ще имат възможност да
закупуват билети и с банкови карти.
Общото времетраене на пътуването от квартал "Хаджи Димитър" до квартал "Красно село" ще отнема около 15 минути.
News.bg
√ Петкова обеща проверка на КЕВР на сметките за парно октомври месец
Енергийният министър Теменужка Петкова коментира в студиото на БиТиВи разминаването между очакваните и
получените изравнителни сметки за парно, като увери, че в края на месец октомври КЕВР ще извърши проверка на всички
топлофикационни и газоразпределителни дружества, за да провери дали има проблеми с фактурите за крайните
потребители.
"До края на този месец хората могат да подадат жалба, ако не са удовлетворени от отговора, могат да се обърнат и към
Министерството на енергетиката, където контролните органи на министерството могат да извършат проверка по всеки
един конкретен случай", допълни тя.
Относно договора между България и Гърция за включването на страната ни в проекта за терминал за втечнен природен
газ край Александруполис, Петкова обясни, че по този него се работи от три години. Тя уточни, че на подписването на
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договора в Атина са присъствали двама американски посланици - на България и Гърция, но договорът и проектът са изцяло
в защита на българските национални интереси.
"Проектът е успех за България и за целия регион, той е гаранция за енергийната ни сигурност, тъй като е в основата на
диверсификацията на енергийните източници."
Различни доставчици водят до конкурентни цени, а това предполага по-добри цени и за българските потребители, увери
Петкова и допълни, че България разчита от този терминал да купува на конкурентни цени. "Не бих казала, че Русия не
харесва този проект. България е суверенна страна и взима решенията си самостоятелно. Ще купуваме от този, който
предложи по-ниска цена", увери Петкова.
За проекта "Балкански поток" енергийният министър увери, че той се реализира на територията на България съобразно
регулаторната рамка на ЕС и представлява реално разширение на българската газопреносна система. Инфраструктурата е
само и единствено българска и няма никакви притеснения чия е. Тя посочи, че проектът отговаря на всички изисквания на
Европейския съюз, като осигурява и над 10% свободен капацитет. 22% е свободният капацитет на изхода, затова е не може
да се говори за никакъв монопол, бе категорична Теменужка Петкова.
На въпрос за освобождаването на Жаклен Коен като изпълнителен директор на БЕХ, Теменужка Петкова посочи, че
причините за оставката са му единствено и само лични. "Всички ние сме хора и имаме чисто човешки основания, обясни
Петкова. Действително Жаклен Коен е освободен от Петкова през 2016 година с основания забавянето при осигуряване на
финансирането за разплащането с американските централи. След това обаче също лично Теменужка Петкова го е
помолила да се върне на позицията, тъй като БЕХ е имал нужда от човек, който познава системата.
√ КЕВР проверява всички топлификации в страната
Във връзка с изнесени в медиите информации за възникнала обществена дискусия и запитвания от клиенти относно
сумите, които "Топлофикация София" ЕАД следва да възстанови след промяната на цените на природния газ, Комисията
за енергийно и водно регулиране ще извърши проверка на всички топлофикационни предприятия, включени в съответните
решения на КЕВР за изменение на цената на топлинната енергия за периода от 1 юли 2019 г. до 31 март 2020 г.
Проверката е в изпълнение на § 2, ал. 9, т. 2, ал. 10 и ал. 12 и § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 25 от 2020 г.).
Целта на проверката е установяване на размера на възстановените надвзети суми за консумирана топлинна енергия във
връзка с прилагането на Решение № Ц-24 от 10.06.2020 г. и Решение № Ц-25 от 24.06.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на
цени на топлинната енергия за периода от 1 юли 2019 г. до 31 март 2020 г. и основателността на свързаните с това жалби
на клиенти.
От КЕВР уточняват, че предвид изискването на чл.70, ал. 8 от Наредба № Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. за топлоснабдяването,
който предвижда рекламации и възражения да се приемат в срок до 31.08.2020 г., проверката ще започне през месец
септември и ще приключи до 16.10.2020 г.
На основание чл. 52, ал. 2 и 3 и чл. 54 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, с
писмо от 19.08.2020 г. КЕВР изиска от всички топлофикационни дружества подробна информация и данни за готовността
за предстоящия отоплителен период, както и отчет за изпълнението на приетите от Комисията показатели за качество на
топлоснабдяването през отоплителен сезон 2019 - 2020 г, в т.ч. - норми за качество на топлинната енергия, непрекъснатост
на снабдяването с топлинна енергия и качество на търговските услуги.
Припомняме, че по-рано през деня енергийният министър Теменужка Петкова обеща проверка на КЕВР на сметките за
парно октомври месец.
Омбудсманът Диана Ковачева пък поиска извънредна проверка на "Топлофикация София" заради изравнителните сметки
за парно.
√ Германия: Нови мерки за бизнеса и икономиката заради COVID-19
Германските коалиционни партии се споразумяха във вторник да разширят мерките за смекчаване на последиците от
коронавируса върху най-голямата европейска икономика, включително удължаване на краткосрочната схема за
запазването на работните местта и замразяване на правилата за несъстоятелност, отбелязва "Ройтерс".
Германската икономика се сви с най-бързите си темпове през второто тримесечие и правителството се опитва да
смекчи максимално ефектите от пандемията, особено преди предстоящите избори през есента на 2021 г.
"Коронавирусът остава реалност и предизвикателство", заяви Анегрет Крамп-Каренбауер, лидер на консервативните
християнски демократи (ХДС) след около седем часа разговори с техните коалиционни партньори от лявата центристка
партия.
"Днес се договорихме, че ще разширим важни и ефективни мерки за това как се справяме с коронавируса", добави тя.
Сред основните решения бяха удължаване на краткосрочните субсидии за работа, които трябваше да изтече през март
2021 г. до края на следващата година и удължаване на мостовите помощи за малки и средни предприятия до края на тази
година.
Партиите също се съгласиха да удължат мерките, насочени към предотвратяване на фалити, като позволяват на фирми,
които са изпаднали във финансови проблеми поради пандемията, да забавят подаването на документи за несъстоятелност
до края на годината.
Правителството на германския канцлер Ангела Меркел също предложи масивен стимулиращ пакет на стойност над 130
милиарда евро, с който се надява да помогне на икономиката да се върне към растеж.
Коалиционните партии също се договориха за избирателна реформа, насочена към намаляване на броя на депутатите в
долната камара на парламента - Бундестага.
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В. Труд
√ Според анкета сред бизнеса: Хотелите харчат повече от приходите си
15% ще затворят поне временно
Близо 74 на сто от хотелите и къщите за гости у нас не могат да посрещнат разходите за дейността си и имат нужда от
финансова помощ, за да оцелее бизнесът им. Това става ясно от проведена анкета от Националния статистически институт
относно дейността и състоянието на местата за настаняване през юли 2020 г.
44 на сто от анкетираните са категорични, че приходите им покриват едва половината от направените разходи за дейността
им, а други близо 25 на сто, че въобще не могат да се справят без финансова помощ или нови заеми.
От анкетата става ясно, че 15 на сто от местата за настаняване вече планират или да замразят дейността си временно, или
въобще да затворят. Все пак данните са оптимистични, предвид факта, че през март близо половината от анкетиралите са
отговорили, че категорично прекратяват работа за определен период и няма да приемат туристи в управляваните от тях
места за настаняване. Други 42 на сто от анкетираните заявяват, че ще продължат дейността си, но при намален обем. През
март този отговор са дали 35 на сто от отговорилите на въпросите в проучването.
Относно направените, но неосъществени резервации заради мерките, свързани с ограничаване на разпространението на
коронавируса, над половината места за настаняване са заявили, че ще предложат на своите клиенти алтернативен период
за ползване на предплатената услуга. Над 64 на сто са категорични, че имат намерение да намалят цените на предлаганите
в местата за настаняване, а над 50 на сто и на нощувката.
В анкетата са взели участие една четвърт от регистрираните към НСИ 3195 категоризирани места за настаняване – хотели,
къщи за гости, бунгала, вилни селища, къмпинги, хостели, почивни домове и частни квартири.
√ От 1 септември: Преброяват земеделците у нас
От 1 септември започва преброяването на земеделските стопанства в страната. Анкетите ще продължат до 18 декември и
ще се проведат на два етапа. Първият ще обхване периода до 18 септември и ще се извършва онлайн, чрез предоставяне
на данни от земеделските стопани с помощта на приложение и попълване на електронен въпросник.
За регистрация и идентификация в информационната система за агростатистика (ИСАС) е необходимо земеделските
стопани
да
попълнят
заявка
за
участие
в
Преброяване
2020
на
следния
линк:
https://www.agrostat.bg/ISASPublic/FarmRegistrationRequest
След 31 август те ще получат линк на посочената в заявката електронна поща за достъп до системата. Вторият етап ще
започне от 18-ти септември, като данните ще бъдат събирани от анкетьори чрез интервю със стопанина или управителя на
стопанството.
√ Норвегия изпадна в рецесия, изгуби 6,3% от БВП за три месеца
Брутният вътрешен продукт (БВП) на Норвегия се е свил с рекорден темп през второто тримесечие на годината, а усилията
за ограничаване на разпространението на коронавируса са довели до рецесия, сочат актуални данни, цитирани от Ройтерс.
Икономиката, без добива на петрол и газ, се е свила с 6,3 процента в периода април-юни спрямо предходните три месеца.
Прогнозата на икономистите, анкетирани от Ройтерс, бе за спад от 6,1 на сто.
Свиването на норвежката икономика през второто тримесечие е рекордно голямо, посочва в съобщение статистическата
служба, допълвайки, че разполага с данни за тримесечния растеж от 1978 година. Това е второ поредно свиване на БВП на
страната. За първото тримесечие спадът е преразгледан от 2,1 на сто до 2,2 на сто.
За да спре разпространението на коронавируса, на 12 март норвежкото правителство затвори много държавни и частни
институции, налагайки най-строгите ограничения на гражданите в мирно време. Ограниченията постепенно се вдигат, а
това води до частично възстановяване на икономиката, която е нараснала през юни с 3,7 на сто спрямо май, но очакванията
бяха за растеж с 3,9 на сто.
√ Гърция и Турция в игра на нерви
Провеждат паралелни маневри в Средиземно море. Маас на совалка в Атина и Анкара. Външните министри от ЕС се
събират на спешна среща
Гърция и Турция обявиха днес паралелни маневри в Средиземно море, край бреговете на остров Крит, на фона на
засилващото се напрежение между двете страни, породено от спорове за енергийните ресурси в Източното
Средиземноморие, предаде Би Би Си.
Напрежението се повиши, след като Анкара разположи своя проучвателен кораб „Оруч Рейс“ във водите, за които
претендира, което Атина оспорва. В неделя Турция удължи до 27 август операциите на кораба, на което Гърция реагира с
указ за провеждането на военни учения в същия район.
Нажежаването на обстановката предизвика намесата на германското председателство на ЕС. Външният министър Хайко
Маас спешно пристигна в Атина, след което предстоеше да посети и Анкара. „Сегашната ситуация в Източното
Средиземноморие е еквивалентна на игра с огъня и най-дребният инцидент може да има катастрофални последици. Никой
няма интерес от военна конфронтация между партньорите от НАТО и съседи. Всяка малка искра може да доведе до
катастрофа“, посочи Маас след срещата си с гръцкия си колега Никос Дендиас.
Той пък заяви, че Гърция иска да разговаря с Турция, но няма да го направи „под заплаха“ и посочи, че страната му е готова
да защити суверенните си права. Дендиас подчерта, че спорът за Източното Средиземноморие не е само двустранен
въпрос, а въпрос за целия ЕС. „Засяга европейското семейство като цяло, засяга суверенните права на ЕС, неговата
сигурност“, отбеляза гръцкият първи дипломат.
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От своя страна турският президент Реджеп Ердоган обвини Гърция, че „сее хаос“ в региона и бе категоричен, че флотът на
Турция няма да отстъпи.
На 27-28 август външните министри от ЕС ще обсъдят кризата на среща в Берлин.
Investor.bg
√ Паричното предлагане сви растежа си през юли до 8,7% за година
Депозитите в банковата система достигат 87,840 млрд. лв., а заемите - 63,479 млрд. лв., отчете БНБ
Паричното предлагане през юли се увеличава на годишна база с 8,7% при 9,5% годишното нарастване през юни 2020
година. Това става ясно от паричната статистика на Българската народна банка (БНБ).
За сравнение годишното нарастване през май беше 9,9%, през април - 8,1%, през март - 8,1%, през февруари – 7,8%, а през
януари – 8,3%. В края на миналата година паричното предлагане отбеляза 9,9% годишен ръст, през ноември – 9,3%, а през
октомври – 8,5%, отчитат в централната банка.
За един месец „широките пари" (паричния агрегат М3) достигат 106,074 млрд. лв. при 104,943 млрд. лв. към юни.
Най-бързоликвидният им компонент – т. нар. „тесни пари“ (М1), който включва парите извън банките и безсрочните
депозити на фирми и разплащателни влогове на домакинствата, през миналия месец се увеличава с 33,2% на годишна база
(36,4% годишен ръст през юни).
Според прогнозните данни на Министерство на финансите брутният вътрешен продукт за тази година трябва да достигне
126,7 млрд. лева.

края на миналия месец депозитите на неправителствения сектор са 87,840 млрд. лв., като годишното им увеличение е 8,4%
(8,3% годишно повишение през юни).
Спестяванията на фирмите към 31 юли са 26,563 млрд. лв. За една година те растат с 10% (11,9% годишно повишение през
юни).
Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 8,9% на годишна база през юли (8,6% годишно понижение през юни)
и в края на месеца достигат 3,810 млрд. лв.
Спестяванията на домакинствата и фирмите, които ги обслужват, са 57,466 млрд. лв. в края на юли, като за една година
растат със 7,7% спрямо същия месец на 2019 г. (7,8% годишен ръст през юни).
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В БНБ отчитат, че нетните вътрешни активи са 65,396 млрд. лв. в края на юли 2020 година. Те се увеличават с 11,3% на
годишна база (10,9% годишно повишение през юни). В края на месеца основният им компонент – вътрешният кредит,
възлиза на 66,112 млрд. лв. и нараства спрямо юли 2019 г. с 13,3% (12,4% годишно увеличение през юни).
През миналия месец вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 6,4%, като достигат 65,455 млрд. лв. (7%
годишно увеличение през юни).
В края на юли кредитите за неправителствения сектор са 63,479 млрд. лв. при 63,325 млрд. лв. към юни 2020 г. Заемите се
увеличават на годишна база с 6% (6,7% годишно повишение през юни 2020 година).
Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други
парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 541,3 млн. лева.
На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 541,3 млн. лв. (в т. ч. 22,4 млн. лв. през юли 2020 година) като за
последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити.
Кредитите за бизнеса нарастват с 1,8% на годишна база през юли (2,8% годишно повишение през юни) и в края на месеца
достигат 34,352 млрд. лв.
Заемите за домакинствата са 24,754 млрд. лв. в края на юли и на годишна база се увеличават със 7,7% (8% годишно
повишение през юни).
Към 31 юли жилищните кредити са 11,406 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 12,7% (13,3% годишно увеличение през
юни).
Потребителските заеми възлизат на 11,657 млрд. лв. и се увеличават с 6,7% спрямо година по-рано (7,1% годишно
повишение през юни 2020 година).
На годишна база другите кредити намаляват с 25,6% (29,9% годишно понижение през юни 2020 г.), като достигат 447 млн.
лева.
Заемите, предоставени на финансови предприятия, са 4,373 млрд. лв. в края на юли. В сравнение с година по-рано те се
увеличават с 40,3% (39% годишно повишение през юни).
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Нетните чуждестранни активи са 63,444 млрд. лв. в края на юли при 62,095 млрд. лв. в края на юни. Те нарастват с 5,7% в
сравнение с юли 2019 г. (6,5% годишно повишение през юни), изчисляват в централната банка.
През юли чуждестранните активи се увеличават с 4,5% (5,3% годишен ръст през юни), като достигат 72,556 млрд. лева.
Чуждестранните пасиви са 9,112 млрд. лв. и на годишна база намаляват с 2,9% (2,6% годишно понижение през юни 2020
година).
√ Как с 90 млрд. евро "Хоризонт Европа" ще финансира науката и иновациите?
ЕК не прави много за затварянето на иновационната пропаст между Западна и Източна Eвропа, смята Евгени
Евгениев от постоянното представителство на България в ЕС
Европейската комисия не прави много за затварянето на иновационна пропаст между Западна и Източна Eвропа. Тя, обаче,
може да бъде преодоляна в следващия рамков период на програма "Хоризонт Европа" 2021-2027 г. Това мнение в ефира
на Bloomberg TV Bulgaria изрази Евгени Евгениев, първи секретар в сектор "Наука" в постоянното представителство на
България в ЕС.
Според него разликата във финансирането и политиките за наука и иновации между София и регионалните областни
центрове в нашата страна датира от десетилетия и е огромна.
"София съсредоточава над 70% от финансирането и около 75% от научния потенциал, за останалите региони остава малко",
обоснова се той.
По думите на Евгениев Пловдив получава десет пъти по-малко от средствата в сравнение с тези, с които се финансира
столицата.
Евгениев коментира проблемите в регионалните центрове по отношение на науката и иновациите, като посочи, че те са
свързани с липсата на достатъчно международни партньорства.
Първият секретар в сектор "Наука" в постоянното представителство на България в ЕС изтъкна важността на
научноизследователската и образователната система за успеха на иновационната екосистема на местно ниво. Към тях той
добави и ролята на финансирането от страна на местните власти.
"Варна, Пловдив, Русе и Бургас могат да направят свои научноизследователски центрове, а Ямбол и Сливен имат
перспективи за развитие в областта на земеделието и ИКТ услугите", отбеляза Евгениев.
Като иновационен лидер той посочи Финландия, която е успяла да диверсифицира отделни сектори на ИКТ индустрията и
да се открои като лидер в сегмента с видеоигрите.
Евгени Евгениев открои значимостта на стратегията за интелигентна специализация, която трябва да има всеки регион,
когато кандидатства по европейски програми. Той съобщи, че многогодишната финансова рамка на "Хоризонт Европа" ще
бъде 90 млрд. евро.
√ Икономиките са твърде слаби, за да се завърне инфлацията
Ако централните банки обаче се огънат пред правителствата, цените в крайна сметка може да скочат
Изминаха почти 40 години откакто САЩ и по-голямата част от Европа се бориха със сериозна инфлация. През последното
десетилетие по-големият риск от двете страни на Атлантическия океан бе цените да паднат. След пандемията от
коронавирус обаче масираните стимули от централните банки и правителствата породиха очаквания, че настъпва промяна,
пише Financial Times в редакционен коментар.
Златото, класическият хедж срещу обезценката на парите, достигна номинален исторически връх, макар че цената все още
не е надминала в реално изражение рекорда от 1980 г. Паричните агрегати, използвани от Английската централна банка и
Бундесбанк през следвоенният период като предвестници за ценови натиск, но до голяма степен игнорирани през
последните десетилетия, отново са на мода. Широките пари - мярка, която освен пари и депозити включва и някои силно
ликвидни активи - нараснаха в развитите икономики, тъй като властите раздуха държавните баланси в отговор на
пандемията. Някои икономисти, обръщайки се към учебниците по история, смятат, че инфлацията ще ги последва. Не е
задължително.
Заплахата от повсеместно и устойчиво повишаване на цените сега е по-важна от всякога. Инфлацията изостря социалните
разделения, засягайки най-много най-лошите от тях. Тя също така влияе на икономическото доверие и вземането на
решения - едва ли желан ефект в среда, в която бизнесът разбираемо се колебае. Със смекчаването на блокажите, цените
могат да скочат. Бизнесът може да иска да се възползва максимално от отложеното търсене, тъй като правилата за
социално дистанциране са облекчени. Шоковете във веригите за доставка могат да увеличат производствените цени.
Но за да се окаже този инфлационен натиск постоянен и опасен, заплатите също трябва да се повишат. Двигател на
двуцифрената инфлация през 70-те години на миналия век бяха очакванията за вдигане на цените, които бяха толкова
силни, че предизвикваха все по-гласовити искания за по-високи заплати. Отличителен белег на ерата на ниска инфлация
междувременно бе слабият растеж на заплатите, въпреки ниската безработица. Това ограничи инфлацията главно до
активите, като пълното въздействие на печатането на пари от централните банки предстои да се усети в цената на
ежедневните стоки и услуги.
Сега, когато трудовият пазар е разстроен, спиралата на заплатите и цените изглежда крайно невероятно. Икономистите
трябва да помнят също, че паричните агрегати бяха загърбени основателно. Парите имат значение, но не са всичко определянето на политика на базата на агрегати се оказа трудно, като те бяха по-малко надеждни показатели за
инфлацията, отколкото се разчиташе.
Дефлацията остава по-голямата заплаха в момента. Но огромната дългова тежест носи инфлационни рискове, като найголемият е фискалната доминация. Централните банки често получават похвала за контролирането на цените, което
обвързват с друга характеристика на нискоинфлационната ера: тяхната независимост да определят политиката си, както
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сметнат за добре. По-малко внимание се отдава на степента, в която тази независимост е в унисон с политическите
настроения на деня. А такава тенденция е в ход, особено в САЩ, където Доналд Тръмп използва Twitter, за да напада
Федералния резерв.
Нито един технократ не работи напълно независимо. В крайна сметка те се назначават от политици. Бившият председател
на Фед от 80-те години Пол Волкър похвално устоя на общественото негодувание и поддържаше лихвите високи, за да се
бори с инфлацията, но можеше да разчита на подкрепата на президента Роналд Рейгън. Предшественикът на Волкър,
Артър Бърнс, от друга страна, беше притиснат от президента Ричард Никсън да понижи ставките преди изборите през 1972
г. - и го направи. Някои правителства си гарантираха ниски разходи по финансирането, като емитираха облигации, които
падежират след 30, 50 или дори 100 години, но не всички бяха толкова разумни. Когато дойде време централните банки
да повишат лихвите, това поколение регулатори - както техните предци - ще изпитат натиск. Ако се поддадат, инфлацията
може най-накрая да се завърне.
Дневник
√ Кредитирането се забавя
През юли кредитирането в България също отбелязва ръст както и през юни, но темпът продължава да се забавя, показват
данните на БНБ. Ръстът през юли е с 0.15%, а през юни той бе 0.5%. Процесът е валиден както за фирмите, така и за
домакинствата, съобщава "Капитал", което може да означава свито потребление и въздържане от инвестиции.
Спрямо юли 2019 г. ръстът в кредитирането е с 4.17%, но това е най-слабият темп от началото на 2018 г. насам.
Заемите за домакинства на месечна база се увеличават с 0.8%, или 196.4 млн. лв., до общ обем от 24.75 млрд. лв. От тях
потребителските вземания се увеличават с 0.81%, а жилищните кредити - с 0.93%, или 105 млн. лв., на месечна база.
Общият обем лоши и преструктурирани заеми намалява до 5.13 млрд. лв., което е с 2.3% под нивото от предходния месец
и се равнява на дял от 8.69% от общия обем кредити в страната. Изданието посочва, че въведеният мораториум отлага
възможната вълна от лоши кредити за края на годината, след като домакинства и фирми се възползват от възможността
за 6-месечна отсрочка на плащанията си.
Към края на полугодието кредити за общо 8.1 млрд. лв. са получили одобрение за мораториум по плащанията по тях. През
юли БНБ обяви, че срокът за заявления се удължава до 30 септември.
√ Проект предлага да няма специален надзор над банките и дава повече права на БНБ
БНБ ще разполага с детайлна процедура, по която ще може да налага допълнителни капиталови изисквания за конкретна
банка. Настоящият текст за целта е доста общ и създава риск от съдебна атака на подобни решения. Това съобщава
"Капитал" като се позовава на подготвени от Министерството на финансите промени в законодателството, част от които
отразяват промяна в европейските регламенти, а други - български особености.
В проекта е посочено, че допълнителното капиталово изискване се налага въз основа на надзорния преглед и оценка, в
рамките на който БНБ оценява всички рискове, свързани с банката, включително рисковете, идентифицирани при стрес
тестове. Изданието посочва, че БНБ след проверка определя нивото на собствен капитал на съответната институция и
отправя препоръка за това. Ако тя не бъде спазена, регулаторът може да трансформира препоръката в допълнително
капиталово изискване.
Една от внесените от Брюксел промени е въвеждането на изискване за издаване на одобрение на финансов холдинг и
финансов холдинг със смесена дейност - предприятие - майка на група, в състава на която влиза банка или инвестиционен
посредник.
Ако се приемат промените в този им вид, вероятно КТБ ще е последната българска банка, преминала през специален
надзор. Идеята е цялата глава, ръководеща тази процедура, да отпадне напълно, а аргументът е, че тя е в колизия с
европейските директиви, предвиждащи при проблеми банките да минават през преструктуриране, а за несистемно
важните директно да се пристъпва към отнемане на лиценза и ликвидация.
Чувствително разширява кръга на т.нар. вътрешни кредити на банката - такива са отпусканите на акционери, членове на
управителни органи, техни роднини и т.н. Така реално всеки, който е в борда на компания съвместно с някой голям
акционер или директор или дори с техен близък роднина, попада под специалния режим. "Вътрешните кредити" не са
забранени, но за отпускането им се изисква единодушно решение на управителния съвет и предварително одобрение от
надзорния съвет, ако са за над 300 хил. лв.
Измененията предвиждат още БНБ да може да изиска незабавна замяна на одитор на банка, който не изпълнява
задълженията си по Закона за кредитните институции, а именно да уведомява веднага БНБ за нарушения на закони и
наредби на БНБ, за обстоятелства, които могат да засегнат функционирането на банката, или за действия на
администратори на банката, които причиняват или могат да причинят вреди на банката, както и за неверни данни в отчети.
Общественото обсъждане на проектите е до средата на септември. В самия законопроект е предвидено новите текстове
да важат от края на тази година, а за част от тях е предвидено да влязат в сила от средата на следващата. За целта обаче
парламентът трябва да ги одобри междувременно.
БНТ
√ Министър Вълчев: Ще осигурим невзаимодействие между паралелките в училищата и групите в детските градини
Дни преди началото на учебната година министърът на образованието обяви какви противоепидемични мерки ще бъдат
въведени в учебните заведения във връзка с разпространението на коронавируса. Според Красимир Вълчев най-добрата
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форма на обучение остава присъствената, както смятат и мнозинството от родителите. Дистанционната форма все още не
е достатъчно разработена. Затова през предстоящата учебна година ще се даде превес на присъственото обучение, но при
определени противоепидемични мерки.
Въвежда се принципът на невзаимодействие между паралелките в училищата и групите в детските градини. Ако има болно
дете, стремежът ще бъде да се ограничат физическите контакти на децата извън паралелката или групата. Освен това ще
има задължителни и пожелателни мерки за безопасност, като задължително ще се носят предпазни маски, но не в
класните стаи, а в общите помещения.
По отношение на оборудването за поддържане на здравословна среда министър Вълчев очерта възможностите с оглед на
отпуснатите допълнителни средства. На по-късен етап вероятно ще бъдат закупени и пречистватели за въздуха в
училищата, допълни той.
Ще остане възможността за онлайн обучение, тъй като вероятно ще се налага превключване на системата от обучение в
присъствена в обучение в електронна среда, особено в случай на поява на сезонни вируси.
Що се отнася до необходимите изследвания за постъпване в детска градина, министърът обясни, че ще се мисли за поблагоприятен режим, за да няма струпване на хора пред лекарските кабинети. Вероятно ще бъде удължен срокът за
подаване на бележките за детските градини.
Матурите засега остават каквито са, но поради автономията на висшите училища, те имат правото да преценяват дали да
използват резултатите от зрелостните изпити при бала за кандидатстване. Остава възможността висшите училища да
решават дали да имат собствени кандидат-студентски изпити, както и да се полагат допълнителни кандидат-студентски
изпити. Ще бъде преразгледано и заплащането на лекторите на базата на нови принципи.
"Наредбата, която ще утвърдя вероятно вдругиден... предвижда възнагражденията на лекторите да зависят от
изпълнението на определени цели и задачи, които са важни за развитието на висшето училище и на обществото, например
колко са променили и актуализирали учебните програми, колко са затегнали изискванията към студентите, каква политика
за насърчаване на научните изследвания имат, за развитие на млади преподаватели...", каза министър Вълчев.
√ Караянчева: Искаме на 2-ри септевмври да имаме 120 подписа, за да не губим време
Започнаха вчера консултациите за свикване на Велико Народно събрание, което да промени конституцията.
Управляващите получиха подкрепата от партньорите си от ВМРО и НФСБ и така събират 116 души от нужните 120 за
стартиране на процедура за ВНС и промени в конституцията.
От ВМРО поставиха условия, но предстои да направят изводи и предложения, които ГЕРБ ще изслушат отново. Този проект
беше покана за разговори и те започнаха. Миналата седмица много хора се изказаха по това, което ние предложихме, то
разбира се не е най-доброто. Това каза в Сутрешния блок председателят на Народното събрание Цвета Караянчева.
"Надявам се колегите от ВМРО да размислят, защото предложенията, които имат могат да бъдат приемливи и
неприемливи. Но каква е цената? Цената е да имаме нова Конституция, върху която да работим", призова Караянчева.
"След като съберем 120 подписа, за да направим своето предложение за нова Конституция, ще продължим да разговаряме
с групите, има много групи, които ще имат предложения. Този проект ще е основа за нова конституция. Тези 400 човека
ще бъдат избрани да работят по цяла конституция, а не за определени глави", каза още тя.
"Нека съберем подписите и после в тези от 2 до 5 месеца може да се дебатира и да се правят предложения. Ние още не
сме изчистили процедурата. Дали ще минава през правна комисия, дали ще минава през нова комисия. Призовавам
колегите - нека преосмислят решението си. Те имат политическата воля. Да, имаме проект, той не е съвършен, никога не
сме казали, че е такъв. Всичко зависи от народните представители", каза председателят на НС.
"Този проект е начало, това няма да е краен проект, който ще гласуваме с решението за свикване на ВНС. Това е просто
първата стъпка, за да може да се инициира този разговор. Това не е нашата конституция или крайния вариант. На нас не
ни е необходимо да си познаваме, че това е нещо, направено от ГЕРБ. Това трябва да бъде направено от всички
парламентарно представени партии.
Провели сме разговори с коалиционните партньори, очакваме разговори с независимите представители. ДПС не са решили
дали да влязат в този разговор, БСП нямат желание, но пък има отделни народни представители, които могат да подкрепят
предложението. Има отделни народни представители, които в частни разговори са заявили подкрепа, обясни Караянчева.
До 2 септември предстоят още разговори. "Воля" искат да преосмислят позицията си, за да могат на 2 сутринта да я заявят.
Не съм говорила с колеги от ДПС, г-жа Дариткова се е чула с техния председател, нямаме дата за разговор с тях, очакваме
да заявят позиция", каза още Караянчева.
"В определени позиции имаме припокриване в определени политики с ДПС. В пленарна зала сме гласували по един и
същи начин, но не могат да ни обвинят в тайни заговори", каза тя.
"За мен най-важно е какво показваме като резултати. Мислите ли, че ако бяхме с ДПС, хората в смесените региони щяха
да ни повярват. Къде са резултатите на "Да, България" и на някои от партньорите, на БСП. Има региони, където БСП дори
не издигат кандидати, а издигат кандидати на ДСП. Не можеш да бъдеш политик само във Фейсбук, трябва да бъдеш на
терен и тогава се виждат нещата", каза още председателят на НС.
"Какво ще спечели държавата, отивайки на избори в този момент? Кой е най-подготвен за избори в този момент? ГЕРБ!
Ние преди няколко месеца имахме два избора и бяхме първа политическа сила. От 12 години съм член на тази партия,
знам, че структурите са в кондиция. Събирането преди няколко седмици показа силата на партията. Социологическите
проучвания показват, че ГЕРБ ще бъде първа политическа сила. Ние имаме важна задача към държавата - имаме здравен,
социален, икономически проблем в лицето на COVID-19. Говорим в момента за рестарт, защото премиерът предложи да
вкараме проект за нова конституция. Той го предложи като член на партията, не като премиер да разясни на Румен Радев,
защото се оказа, че той много не чете конституцията. Вкарваме този проект, което възможност за разговор на всички
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политически сили и отваряме дебата за рестарт на държавата. Искаме на 2 септември да имаме 120 подписа, за да може
да не губим време. Никога не сме седели на власт на всяка цена. Трудно е на най-големите критици да признаят, че през
тези 3 години се случиха хубави неща. Притесняваме се, че няма да има парламент", каза тя.
"Не бива президентът да е толкова остър политически. Това е негов избор. Да стоиш на"Дондуков" и да живееш в Бояна
не те прави президент", каза Караянчева.
Мениджър
√ Здравното министерство иска удължаване на извънредната епидемична обстановка
Доклад с искане за удължаване с месец на извънредната епидемична обстановка ще бъде внесен от Министерството на
здравеопазването в Министерски съвет утре. Това съобщи във Варна ресорният министър проф. д-р Костадин Ангелов,
информира БНР.
"Не възнамеряваме да засилваме мерките, ако цифрите останат такива", каза още здравният министър.
"Математическите модели, които в момента се правят, показват, че дори при сериозно увеличаване на случаите, системата
ще издържи. Важното, което трябва да кажем е, че в последните две седмици в сравнение с предходните две
заболеваемостта в България намалява", добави той.
Министърът определи грозна лъжа определи твърденията, че наесен маските на открито отново стават задължителни.
От утре във Варна ще заработи координационен център, чрез който ще бъдат разпределяни пациентите по болничните
заведения. Новото звено ще се помещава в Инфекциозната клиника към МБАЛ „Св. Марина“, която е разположена на
територията на комплека на МБАЛ „Св. Анна“.
"Всяка една линейка, която пристигне с пациент, който има нужда от лечение, ще се преценява на място от дежурния
инфекционост. Той ще разпределя този пациент към кое болнично заведение да бъде насочен за лечение", обясни
Ангелов.
√ И българският, и гръцкият бизнес настояват за отварянето на ГКПП "Илинден-Ексохи"
Представители на търговски, транспортни и земеделски фирми от района на Гоце Делчев и близките общини отново се
събират на протест с настояване за отварянето на граничния пункт “Илинден-Ексохи“. Същото искане има и бизнесът от
гръцките райони на Драма и Кавала, предава БНР.
След протеста миналата седмица, на който представителите на бизнеса заявиха, че „търпението им е свършило и загубите
им са непоносими, недоволните се опитаха да влязат поне в българската част на неработещия повече от месец граничен
пункт, но бяха спрени от заграждения и полицейски кордон. Те обвиниха българските институции в бездействие и липса
на адекватна комуникация с южните ни съседи. Часове след това външното ни министерство поиска официално от
гръцките власти пунктът да бъде отворен за товарните превози.
Вчера премиерът Бойко Борисов също постави въпроса за отпадане на забраните, които пречат на търговските и
туристически пътувания, пред колегата си Кириакос Мицотакис по време на срещата им в Атина.
Въпреки раздвижването на дипломатическите среди по проблема, представителите на бизнеса продължават с протестите.
Засега те няма да блокират работещия граничен пункт „Кулата- Промахон“, но днес в 17 часа излизат на пътя Банско-Гоце
Делчев, в района на село Господинци.
Последното удължаване на забраната за преминаване на всички видове превозни средства, както и на хора през граничния
пункт „Илинден-Ексохи“ е до идния понеделник, 31 август. Хората от пограничния район обаче имат опасения, че това
отново няма да е краят.
√ Израел и ОАЕ обсъдиха сътрудничество в областта на сигурността
Високопоставени представители на Израел и Обединените арабски емирства в областта на отбраната водиха вчера първия
си публично огласен телефонен разговор след споразумението за нормализиране на двустранните отношения, предаде
Ройтерс.
Разговорът между държавния министър по въпросите на отбраната на ОАЕ Мохамед ал Бауарди и израелския министър
на отбраната Бени Ганц е продължил 10 минути и в него е било обсъдено подобряването на комуникацията в полза на
двете страни в частност и на региона като цяло, съобщи държавната информационна агенция на ОАЕ.
Канцеларията на Ганц го цитира, че двамата министри са се договорили да поддържат отворен канал за връзка, предаде
БТА.
"Споделяме значителни интереси в областта на сигурността и сътрудничеството би укрепило регионалната стабилност", се
казва в изявлението.
Според ОАЕ споразумението би трябвало да премахне всякакво препятствие пред закупуването на високотехнологични
американски оръжия, защото с него отпада всякаква възможност за враждебни действия между арабската страна и
Израел.
Високопоставен представител на Държавния департамент на САЩ заяви, че за САЩ е напълно логично да укрепят
отбранителната способност на ОАЕ в момент, когато тази страна е подложена на нови заплахи заради решението си да се
помири с Израел.
Представител на израелското министерство на отбраната заяви, че Израел е твърдо против продажба на стелт изтребители
Ф-35 на ОАЕ, но правителството на Нетаняху проучва възможността за разширяване на критериите за продажба на
израелска военна продукция на тази държава.
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√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Какъв е резултатът след първите разговори за нова конституция? Управляващите и протестите - в очакване на
следващи стъпки. Председателят на НС Цвета Караянчева.
Ще има ли нова COVID вълна? Изпитанията пред здравната система. Говори главният здравен инспектор доц.
Ангел Кунчев.
Новата учебна година в епидемична обстановка. Министърът на образованието Красимир Вълчев.
Топлофикация София и сметките за парно в столицата.
Банско срещу Разлог в спор за Неофит Рилски?
БТВ, "Тази сутрин"
Кметът на София Йорданка Фандъкова за блокадата на „Орлов мост", новия лъч на метрото и края на ремонтите.
Как ще завършат политическите преговори за нова Конституция? Коментар на председателя на Парламентарната
група на ГЕРБ Даниела Дариткова.
Защо адвокатската колегия не подкрепя проекта за основен закон?
Новите COVID правила в училище. Как да подготвим децата си?
Има ли опасност Поморийското езеро да бъде заличено от 100-те национални туристически обекта?
Банско и Разлог влязоха в спор къде е роден Неофит Рилски.
√ Предстоящи събития в страната на 26 август
София
От 10.00 ч. ще се проведе заседание на Министерски съвет чрез видеоконферентна връзка.
Oт 10.00 ч. в хотел „Анел" кандидатът за председател на БСП Корнелия Нинова ще се срещне с депутати от 7-то
Велико народно събрание.
От 21.00 ч. на стадион „Юнак" ще бъде прожектиран филма „Малкият Буда".
***
Балчик.
От 14.00 ч. ще бъде открита Национална филателна изложба в Туристическия информационен център
„Мелницата".
***
Бургас.
20.30 ч. в Летния театър Хилда Казасян, Христо Йоцов, Живко Петров, Димитър Карамфилов, Михаил Йосифов и
със специалното участие на Теодосий Спасов и Васил Петров ще представят "Да послушаме кино".
***
Велико Търново
От 23.30 ч. на пл. „Цар Асен I" ще се състои аудиовизуален спектакъл „Царевград Търнов - звук и светлина".
***
Пловдив.
От 10.00 ч. в заседателната зала на Общината кметът Здравко Димитров и зам.- кметът по транспорт Тодор Чонов
ще се с представители на фирмитепревозвачи, обслужващи автобусните линии на градския транспорт. От 10.30 ч.
ще се проведе брифинг след срещата.
***
Разград.
От 10.00 ч. в зала 102 на Общината ще се проведат консултации за определяне на състава на секционната
избирателна комисия за частичните избори в Киченица.
***
Стара Загора
От 14.30 ч. в зала 2 на Областна администрация ще се проведе работна среща на министъра на околната среда и
водите Емил Димитров с областните управители на Сара Загора, Ямбол и Сливен и с кметовете на три общини от
област Ямбол - Стралджа, Тунджа и Елхово.
***
Шипка
От 13.00 ч. пред храм-паметник Рождество Христово Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит
Киприан ще направи изявление пред представителите на медиите.
Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2020 г. до днес може да намерите на
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен
архив на изданията от 2011 г. до 2019 г.
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