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√ Правят концепция в подкрепа на малките и средни предприятия
Работната група ще се ръководи от 10-те принципа на "Акта за малкия бизнес" на ЕС
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Асоциацията на индустриалния
капитал, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България и Съюзът за стопанска инициатива учредиха работна група, която ще разработи проект
Концепция за реализиране на мерки, насочени към подкрепа и облекчаване дейността на малките и средни предприятия
(МСП) в съответствие с принципа "Мисли първо за малките" към "Акта за малкия бизнес" на Европейския съюз. Това
съобщиха от Агенцията.
По време на среща, състояла се в сградата на ИАНМСП, членовете на работната група са обсъдили настоящото състояние
на сектора на МСП у нас и възможностите за изготвяне на Концепцията, чиято цел е да насърчи предприемачеството, да
улесни достъпа до нови пазари и финансиране, да подкрепи дигитализацията, да регулира бизнес средата и да повиши
осведомеността относно кръговата икономика и иновациите.
В рамките на първата сесия на работната група всички страни са се обединиха около мнението, че Концепцията ще
подпомогне възстановяването на българската икономика от последствията от пандемията от COVID-19 и ще спомогне за
растежа и в дългосрочен план.
Целта на участниците от групата, създадена с решение на Националния икономически съвет (НИС) към Министерския
съвет, е да представи Концепцията до края на 2020 г., за да може тя да окаже благоприятен ефект върху малкия и средния
бизнес у нас в максимално кратки срокове с оглед на усложнената икономическа ситуация.
Изготвяйки стратегическия документ, работната група ще се ръководи от 10-те принципа на "Акта за малкия бизнес" на
Европейския съюз, а именно:
- да се създаде среда, в която предприемачи и семейни предприятия могат да преуспяват и предприемчивостта се
възнаграждава; да се гарантира, че честните предприемачи, които са били обявени в несъстоятелност, ще получат бързо
втори шанс;
- да се изготвят разпоредби в съответствие с принципа "Мисли първо за малките";
- да се създаде готовност от страна на държавните администрации да откликват на нуждите на МСП;
- да се приспособят механизмите за провеждане на публичната политика към нуждите на МСП:
- да се улесни участието на МСП в процедури по възлагане на обществени поръчки и да се използват по-добре
възможностите за държавна помощ по отношение на МСП;
- да се улесни достъпът на МСП до финансиране и да се развие правна и икономическа среда, която спомага навременните
плащания по търговските сделки;
- да се помага на МСП да се възползват в по-голяма степен от възможностите, които предлага единният пазар;
- да се насърчава усъвършенстването на уменията в МСП, както и всички форми на иновация; да се създаде възможност за
МСП да превърнат предизвикателствата на околната среда във възможности;
- да се насърчават и подпомагат МСП да се възползват от растежа на пазарите

Важни обществено-икономически и политически теми
БНР
√ Извънредна епидемична обстановка до края на септември
До края на месец септември се удължава извънредната епидемична обстановка в страната, породена от
разпространението на Covid-пандемията, реши вчера правителството.
Кабинетът проведе редовното си заседание чрез видеоконферентна връзка. Предложението на здравния министър беше
одобрено, но то не предвижда нови ограничителни мерки.
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√ До 30 август може да се кандидатства по Програмата за лидерство и предприемачество
"Залагаме на социалния елемент в нашата програма и искаме нашите участници да разгърнат мрежата си от контакти и да
изградят връзка с останалите кандидатстващи“, каза в предаването „Преди всички“ по „Хоризонт“ Яна Перпериева,
проектен лидер на предприемаческа програма, инициатива на българските лидери и предприемачи.
До 30 август се удължава срокът за кандидатстване по Програмата за лидерство и предприемачество.
„30 или 20 участници ще бъдат приети по програмата. Ако трябва да направя ретроспекция, най-важното за участниците
ни е това как се променя светогледът им. Програмата е с продължителност два месеца с шест на брой учебни уикенди. Те
са посветени на лидерски потенциал и предприемачество. Формираме идеи, учим се как да откриваме пазарните ниши,
болните места на потребителя, как да създаваме услуги или продукти с добавена стойност. Завършваме с практическите
занятия – бизнес модел, ценообразуване, стъпване на пазар, маркетингова стратегия – продажби и преговори. Накрая се
раздават сертификатите и участниците стават членове на Асоциацията на българските лидери и предприемачество“.
Яна Перпериева обърна внимание на това, че в процеса се насърчава екипната работа, а не индивидуалните идеи, защото
партнирането с останалите е ключово.
„Курсът е изключително насочен практически. Обучението се води от известни и утвърдени ментори.“
За участниците по време на обучението са взети всички противоепидемични мерки.
√ Световният икономически форум в Давос се отлага за лятото на 2021 г. заради Covid-19
Следващата среща на бизнес лидери и политици на Световния икономически форум в Давос, която трябваше да се проведе
през януари догодина, беше отменена поради пандемията от коронавирус, като организаторите планират да пренасрочат
ежегодното събитие за началото на следващото лято.
"Съветът на експертите е, че не можем да бъдем домакин на събитието през януари", се казва в изявление на Световния
икономически форум, цитирано от Ройтерс..
Срещата в швейцарските Алпи, която е домакин на съперничещи си държавни глави, включително на президента на САЩ
Доналд Тръмп и на китайския президент Си Цзинпин през последните години, се провежда в швейцарския ски курорт
Давос от 1971 г. насам.
Това събитие се превърна през годините в топ място за света на бизнес и на световния политически елит, на което се
обсъждат глобалните предизвикателства.
От групата заявиха, че решението за забавяне на събитието "не е взето лесно, тъй като необходимостта глобалните лидери
да се съберат, за да създадат общ път за възстановяване и да оформят "Голямото рестартиране" в ерата след Covid-19, е
толкова спешна".
Вместо обичайната януарска среща, Световният икономически форум в Давос ще бъде домакин на виртуални дискусии на
високо ниво през седмицата от 25 януари 2021г., посочиха от организацията, като добавиха, че ще представят конкретната
дата и местоположението на пренасрочената среща, след като се уверят в условията на здравна безопасност.
√ Франция представя план за икономическо възстановяване на 3-ти септември
Френското правителство ще представи на 3-ти септември план за икономическо възстановяване, заяви в сряда премиерът
на страната Жан Кастекс в сряда, като целта е да се съживи бизнес активността на фона на очертаващата се нова
коронавирусна пандемия.
Кастекс заяви пред рдио France Inter, че пакетът ще включва 2 милиарда евро за подкрепа на изкуствата и културата.
Правителството заяви в събота, че ще представи подробности за плана си на обща стойност 100 милиарда евро през
първата седмица на септември, вместо на 25-и август, тъй като то се фокусира върху подготовката на новата учебна година.
Жан Кастекс също така заяви, че властите ще направят всичко възможно, за да избегнат ново блокиране и строги
карантинни мерки за ограничаване на разпространението на епидемията.
Той отбеляза, че вирусът не е отслабнал по отношение на неговата вирулентност.
Професор Жан-Франсоа Делфраси, който ръководи научния съвет, съветващ правителството за Covid-19, заяви, че втора
вълна от епидемията може да удари страната през ноември.
Неговите коментари, направени пред телевизия France 2, идват след като френският премиер Жан Кастекс заяви, че няма
нужда от паника, въпреки че е очевидно възраждането на коронавирусната епидемия.
√ Икономиката на еврозоната нараства в съответствие с прогнозата на ЕЦБ
Икономиката на еврозоната нараства в съответствие с базовата прогноза на Европейската централна банка, направена
през юни, заяви в сряда представителят на ЕЦБ Петер Казимир, цитиран от Ройтерс.
Той също така посочи, че схемата на банката за закупуване на облигации, известна като т.нар. "Пандемична програма за
извънредни покупки" (PEPP), работи по предназначение.
Петер Казимир добави, че ЕЦБ не е задължена да похарчи всичките 1,35 трилиона евро, заделени за закупуване на дългови
книжа по тази програма за "количествени улеснения".
"В миналото съм казвал, че след като имаме подходящ отговор от фискалната страна, тогава, разбира се, не сме длъжни
да използваме целия пакет, заложен в PEPP", посочи членът на ЕЦБ пред репортери.
Според него няма смисъл ЕЦБ да предприема някакви допълнителни действия в основна на постъпващите данни за
второто тримесечие.
Неговите коментари потвърждават повечето прогнози, че ЕЦБ продължава да възприема подход на изчакване и вероятно
ще го запази, освен ако няма сериозни проблеми с икономическото възстановяване на еврозоната, или ако това
възстановяване не се окаже по-силно, отколкото първоначално се очакваше.

2

Това предполага, че ЕЦБ ще остане в изчаквателна позиция най-малко до последното тримесечие на 2020 година, преди
да разгледа евентуални промени в своята парична и лихвена политика.
БНТ
√ Закриват Държавната комисия по хазарта
Правителството прие постановление за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Държавната комисия по
хазарта. С него се изпълнява задължението на Министерския съвет, съгласно последното изменение на Закона за хазарта,
а именно - създаването на ликвидационна комисия и определяне на нейните функции.
Предвижда се председател на ликвидационната комисия да бъде главният секретар на Министерството на финансите, а
поименният състав на ликвидационната комисия да се определи със заповед на министъра на финансите. Уреждат се
функциите на комисията за тримесечния срок на работа, както и основните функции на нейния председател.
С щатните бройки, включени в общата численост на персонала на закритата Държавната комисия по хазарта, се извършват
компенсирани промени в числеността на Министерството на финансите и НАП - повишава се експертният капацитет на
министерството с 18 допълнителни щатни бройки, а в НАП ще има 34 допълнителни щатни бройки.
Необходимите разходи по ликвидацията, включително за възнагражденията и обезщетенията по Закона за държавния
служител и по Кодекса на труда, ще се изплащат чрез бюджета на Националната агенция за приходите за сметка на
средствата по утвърдения бюджет на Държавната комисия по хазарта за 2020 г., въз основа на одобрени от председателя
на ликвидационната комисия документи.
√ Екатерина Захариева ще участва в среща на външните министри на ЕС в Берлин
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева пристигна вчера на летище "Тегел" в Берлин. Тя ще
участва в неформална среща на външните министри от ЕС във формат "Гимних" на 27-28 август 2020 г. във Федерална
република Германия.
Двудневният форум е първата присъствена среща в рамките на Германското председателство на Съвета на ЕС ще започне
с работен обяд на външните министри с техния нов колега от Държавата Израел Габи Ашкенази.
През първия ден са предвидени и две работни сесии, по време на които първите дипломати ще обсъдят ситуацията в
Беларус, както и отношенията на ЕС с Турция с акцент върху ситуацията в Източното Средиземноморие.
На 28 август външните министри ще направят преглед на отношенията ЕС-Русия и ще обсъдят геополитическите последици
от COVID-19 и стратегическия отговор на ЕС.
Очаква се първите дипломати да дискутират и други актуални въпроси от международния дневен ред.
Неформалната среща на външните министри от ЕС във формат „Гимних" е под председателството на Върховния
представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Жозеп Борел и по традиция се провежда
в страната, ротационен председател на Съвета на ЕС.
√ Висшият адвокатски съвет критикува предложения от ГЕРБ проект за нова конституция
Висшият адвокатски съвет в своя позиция критикува предложения от ГЕРБ проект за нова конституция. Позицията е
подписана от председателя на Съвета Ралица Негенцова.
От съвета подчертават, че става въпрос за документ, който не е окончателен, но изразяват безпокойството си, че
предложението на управляващите отстъпва от основни принципи на конституционното право и съдържа немотивирани
предложения за промени, които отстъпват от демократични постижения на конституционализма у нас.
От Висшия адвокатски съвет призовават за широк обществен дебат за това дали и какви промени в Конституцията са
необходими. С позицията може да се запознаете на сайта ни.
Публикуваме целия текст:
Конституцията е основен закон и засяга пряко правата на всички български граждани.
Публично обявеният проект за нова конституция не е внесен като предложение по реда на чл. 159, ал. 1 от Конституцията,
а представлява покана към останалите парламентарно представени партии в 44-ото Народно събрание. Независимо от
този ранен етап на процедурата, проектът дава основните насоки за желаните промени в основния закон на страната от
най-голямата парламентарно представена партия в действащото Народно събрание.
Висшият адвокатски съвет, воден от своята конституционна роля да отстоява и защитава правата и законните интереси на
българските граждани и след като се запозна с публично обявения от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ
проект на нова конституция, намира за наложително да изрази следната позиция:
Освен грешки и неточности, проектът съдържа отклонения от основни принципни на конституционното право и
немотивирани предложения за промени в демократични инструменти, традиционни за най-новата история на България,
чиято полза и значимост е доказана през годините и които са в унисон с най-добрите европейски образци. Това
отстъпление от достиженията на конституционализма у нас Висшият адвокатски съвет счита за изключително тревожно.
Внесеният проект съдържа твърде спорни предложения, свързани с мястото и ролята на основните права в бъдещ нов
конституционен модел, със спазване на принципа на разделение на властите, с правото на законодателна инициатива, с
механизмите, които се очаква да усъвършенстват дейността на съдебната власт, с реда и начина, по който индивидуалната
конституционна жалба ще бъде въведена у нас, и най-вече с предлагания механизъм за изменение и допълнение на новата
конституция и на основни положения в нея, свързани с нейната конституционна идентичност.
Същевременно проектът за нова конституция не засяга други важни въпроси, широко обсъждани в правната и академична
общност и в обществото като цяло, свързани с действието на решенията на Конституционния съд, с изричното
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конституционно закрепване на правото на справедлив съдебен процес, както и съобразяването на конституционните
разпоредби с практиката на Европейския съд за защита правата на човека по ключови дела, по които България е осъждана,
което от дълго време се очаква да бъдат предмет на конституционна промяна.
Висшият адвокатски съвет призовава всички български депутати, независимо от тяхната принадлежност към една или
друга политическа партия, преди да изразят политическа воля за евентуални бъдещи промени в Конституцията или за
приемане на нова конституция, да подходят разумно, отговорно и достойно – да извършат задълбочен експертен анализ
на предлагания проект, като осигурят провеждането на широк обществен и професионален дебат, с участието на
академичната общност, Адвокатурата, Омбудсмана, представители на синдикатите и работодателите, на институциите и
на гражданското общество. Експертен и обществен дебат следва да съпътства цялата нормотворческа дейност, но когато
се предлага проект за нова Конституция, която ще засегне по фундаментален начин всички граждани – такъв дебат е
задължителен.
В рамките на този дебат следва най-вече да се отговори дали изобщо са необходими промени в Конституцията, дали
предложените промени не са от компетентността на обикновено Народно събрание да променя действащата Конституция
и дори да се окаже необходимо да бъде свикано Велико народно събрание – да има ясен обществен консенсус дали
неговият мандат да обхваща създаването на изцяло нова конституция или да е само за промени в конкретни разпоредби
на сегашната.
Общественият и професионален дебат не може да замести волята, експертизата и автономията както на действащото
Народно събрание, така и на едно бъдещо Велико народно събрание, но в интерес на цялото общество е дискусията да
бъде прозрачна и открита, да съпътства целия процес по изготвяне на концептуалните предложения и конкретните
текстове, за да може промените в основния закон да бъдат резултат от действителен обществен консенсус.
Висшият адвокатски съвет заявява, че внимателно ще следи всички предложения за промени в Конституцията и ще
продължава да работи за защита на правата и законните интереси на гражданите и да отстоява принципите на правовата
държава.
Обществото извървя твърде дълъг път в демократичното си развитие, насочено към постигане върховенство на правото и
укрепване на конституционните ценности. Всяко отстъпление от постигнатото е немислимо, защото би отдалечило
Република България от общността на европейски държави, а евентуалните промени в Конституцията могат да бъдат
подкрепени само ако отстраняват констатираните недостатъци в уредбата и приближат българския конституционен модел
към най-добрите европейски образци.
√ EП: Без евросредства за правителствата, които не спазват върховенството на закона
Лидерите на четирите най-големи политически групи в Европейския парламент изпратиха вчера писмо до председателя
на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и до германския канцлер Ангела Меркел, която в момента
председателства Съвета на Европейския съюз, в което предупреждават, че Европейският парламент няма да подкрепи
многогодишния бюджет на ЕС, ако в него няма ефективен и силен механизъм за обвързването на евросредствата със
спазването на принципите на правовата държава.
В писмото си лидерите на групите на Европейската народна партия, Алианса на социалистите и демократите, Обнови
Европа и Зелените изразяват съжаление, че на последната среща на върха през юли европейските лидери са отстъпили от
намерението на Комисията и Парламента да обвържат получаването на евросредства със спазването на принципите на
правовата държава.
В писмото си Манфред Вебер, Ираче Гарсия, Дачиан Чолош, Ска Келер и Филип Ламбертс предупреждават, че
Европейският парламент има последната дума при одобрението на Многогодишната финансова рамка. “Дошло е времето
да засилим битката срещу ерозията на демокрацията, за правовата държава и основните човешки права”, пишат
евродепутатите.
Според тях изборната победа на която и да е политическа сила в държавите-членки не й дава право да действа срещу
принципите на правовата държава и срещу европейските ценности.
Европарламентаристите смятат, че най-ефективният механизъм за справяне с проблеми, свързани с върховенството на
закона, е обвързването евросредствата с резултатите от мониторинга, който Европейската комисия ще прави на всяка една
държава членка всяка година.
Очаква се през септември Европейската комисия да представи първия доклад по новия механизъм за върховенството на
закона във всички държави-членки на ЕС. Той ще замени сега съществувания мониторинг само върху България и Румъния.
Брюксел ще наблюдава не само съдебната система и борбата с корупцията, но и свободата на медиите и плурализма и
междуинституционалните отношения.
√ Еврокомисарят по търговия подаде оставка
Еврокомисарят по търговията, ирландецът Фил Хоган, подаде оставка.
Причината - остри критики, след като Хоган наруши ирландските правила за борба с COVID-19. Еврокомисарят е участвал в
гала вечеря, което е в нарушение с мерките срещу разпространение на заразата. Той беше подложен на продължителен
натиск да подаде оставка, а темата беше обсъдена и от Европейската комисия.
√ САЩ включиха в черния списък 24 китайски компании
Министерството на търговията на САЩ включи в черния санкционен списък 24 китайски държавни компании за това, че се
твърди, че помагат на Пекин да извършва строителни дейности в Южнокитайско море. Това се посочва в изявление на
ведомството.
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"Бюрото за промишленост и сигурност на Министерството на търговията на САЩ включи в черния списък 24 китайски
компании заради ролята им в подпомагането на КНР за изграждането и милитаризирането на изкуствени острови в
Южнокитайско море, което беше осъдено в международен план", се казва в документа.
Успоредно с това държавният секретар Майкъл Помпео обяви въвеждането на визови ограничения за китайски граждани,
участващи в строителни работи в Южнокитайско море.
Дарик
√ Вълчев и Фадъкова с подробности за старта на учебна година
Образователният министър Красимир Вълчев и кметът на София Йорданка Фандъкова ще дадат брифинг за началото на
новата учебна година в условията на пандемията от Covid-19 и предстоящите промени в Закона за предучилищното
образование.
В 11.00 часа министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и кметът на София Йорданка Фандъкова ще дадат
брифинг в Националната природоматематическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов", съобщиха от пресцентъра на МОН.
√ Сърбия вече изисква от българите PCR тест за влизане в страната
Сърбия засилва санитарния контрол на всички гранични пунктове поради завръщането на туристите от летни ваканции от
страни с нарастващ брой пациенти с Covid-19.
Сръбското правителство въвежда мерки за пътници от страни с неблагоприятни епидемични условия, между които
Република Северна Македония, България, Румъния и Хърватия. Гражданите на тези страни, влизащи в Сърбия, трябва да
имат отрицателен PCR тест, направен не по-късно от 48 часа преди датата на заминаване.
News.bg
√ Борисов обеща нов водопровод за Свищов до зимата
До началото на зимата държавата ще изгради нов довеждащ водопровод за Свищов, съобщава БНР.
Това ще се случи през "Български ВиК холдинг".
Ангажимент е поел лично премиерът Бойко Борисов, който днес по телефона участва в срещата между кмета на Свищов
Генчо Генчев и изпълнителния директор на държавния ВиК холдинг Илиян Илиев.
Новото водопроводно трасе ще е с дължина 12 км и ще струва около 3 млн. лева.
Шефът на държавния ВиК холдинг Илиян Илиев обясни, че строителните дейности ще започнат в ранната есен, за да е
готов водопроводът до зимата и да бъде решена водната криза, засегнала 30 000 жители на Свищов и околните села.
Той посочи, че след анализ на ситуацията е било решено довеждащият водопровод да бъде изграден изцяло и наново, а
старият, строен през 2012 г., е в обсега на прокуратурата.
От тук нататък държавата в лицето на правителството се ангажира да изгради нов водопровод за града, заяви Илиев.
Припомняме, от три дни 30 000 жители на Свищов и три села са без вода за неопределено време след поредната авария.
√ Драстичен спад на круизния туризъм по Дунав
Драстичен спад бележи круизният туризъм по Дунав, съобщава БНТ.
Повече от 95% от заявките за екскурзии на единствената компания за речен туризъм у нас са отменени. От началото на
сезона на понтона в Русе са акостирали едва 3 кораба при заявени 233.
Причината е кризата с коронавируса.
Росен Осенов - директор "Туристическо обслужване", обясни, че в началото на сезона много от корабособствениците са
замразили дейността си, защото нямат финансова изгода.
Очакванията са, че туристическият сезон ще приключи по-рано. Компанията планира традиционните за края на годината
два круиза само за българи на преференциални цени.
√ САЩ: Русия умишлено търси сблъсък с коалицията в Сирия
Говорителят на Националния съвет по сигурността на САЩ Джон Улиот обвини Русия, че е провокирала пътно
произшествие в Сирия, съобщи "The Guardian".
По-рано от видеоклипове, разпространени в Twitter, се видя как руски автомобил удря превозно средство на водената от
САЩ антитерористична коалиция, а руски хеликоптер лети ниско над американските военни. Няколко американци
пострадаха при инцидента.
"Руският автомобил удари защитено от мини и засади превозно средство и причини травми на екипажа му. С цел
деескалация на ситуацията коалиционният патрул напусна зоната. Такива непрофесионални
действия демонстрират нарушаване на протоколите за предотвратяване на конфликти, с чието изпълнение САЩ и Русия
се ангажираха през декември 2019 г." - посочи Улиот.
По думите му, руските сили през последните дни постоянно пречат на американските конвои, макар че армията на САЩ
досега не е реагирала публично на провокациите.
√ Вицепрезидентът на САЩ Майк Пенс прие номинацията за втори мандат
Вицепрезидентът на САЩ Майк Пенс официално прие номинацията на републиканците за кандидат-вицепрезидент на
президента Доналд Тръмп на изборите през ноември, съобщава "ТелеТрейдър".
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В третия ден на националната конвенция на Републиканската партия Пенс обвини демократите в "нападение на
Америка" през предходната седмица, по време на конгреса на тяхната партия. Пенс разкритикува кандидата за президент
на демократите Джо Байдън за това, че не отделя достатъчно време да говори за дневния си ред.
В речта си Пенс призова нацията да гласува за настоящия държавен глава. По негови думи Тръмп е единственият, който
заслужава да е начело на страната през следващите четири години. Пенс подчерта, че през първия си мандат настоящият
президент е претърпял неумолими атаки от опозицията, но въпреки това продължава да се бори за своя народ
Investor.bg
√ Правосъдният министър Данаил Кирилов подаде оставка
Решението на премиера дали ще я приеме, ще бъде взето след разговори с коалиционните партньори
Данаил Кирилов подаде оставка като министър на правосъдието след разговор с министър-председателя Бойко Борисов.
Това съобщиха от правителствената информационна служба.
Решението на премиера дали да приеме оставката, ще бъде взето след разговори с коалиционните партньори.
Оставката на Данаил Кирилов идва в 49-ия ден от протестите с искания за оставка на правителството и на главния прокурор.
В момента текат разговори и по предложението на ГЕРБ за нова Конституция.
Наскоро протестиращи нахлуха в сградата на Министерството на правосъдието. Те бяха подготвили оставката на Данаил
Кирилов и искаха да се срещнат с него, за да я подпише.
Самият Данаил Кирилов отказа коментар за оставката си пред репортер на БНТ с аргумента, че моментът за говорене ще
дойде от само себе си.
"За мен е изненада тази оставка на министър Данаил Кирилов", заяви пред БНР депутатът от "Обединени патриоти"
Христиан Митев, който е и заместник-председател на правната комисия в Народното събрание. Той посочи, че не може да
я коментира, защото не са ясни мотивите за нея.
"Не виждам причина за подаване на оставка в резултат на работата му. Не откривам съществени пропуски в неговата
работа. Като правосъден министър той се справя добре", категоричен беше Митев.
По думите му Министерството на правосъдието е в квотата на партия ГЕРБ и те трябва да решат кой да замени Данаил
Кирилов на поста министър, но посочи, че в Коалиционното споразумение е записано, че оставката се коментира с
партньорите в управлението. "Въпрос на бъдещи разговори е дали "Обединени патриоти" ще подкрепим тази оставка",
уточни депутатът.
Оставката коментира и лидерът на „Да, България“ Христо Иванов. По думите му няма никакво значение, когато един
анимационен герой бъде заменен с друг анимационен герой.
„С изхвърляне зад борда на подобни торби с пясък няма да се спаси корабът, няма да стане успокояването на протеста.
Ако нещо може да направи тази оставка - то е само да даде на хората усещането, че този протест има смисъл да продължи“,
коментира Христо Иванов пред БНР. Социологията показва стабилна подкрепа на исканията на протеста, а кризата на това
управление днес взима поредната си жертва, допълни той.
„Ако трябва ясно да дефинираме какво „изяде“ Данаил Кирилов – това е неговото собствено безсмислие и готовността му
до безкрай да обслужва прокуратурата и задкулисието в България“, каза още Иванов.
Запитан за варианти за овакантения пост на правосъден министър той посочи, че очевиден кандидат ще бъде Екатерина
Захариева, която така или иначе е била на този пост. „Вече циркулира и името на проф. Близнашки - това също е вариант.
Проф. Близнашки е човекът, който 2014 година е започнал да пише някакъв конституционен вариант за ГЕРБ“, обясни още
лидерът на „Да, България“.
От ДПС отказват коментар за оставката.
От БСП определиха оставката на Кирилов като опит на премиера Бойко Борисов да тушира протестното недоволство.
"Основното искане на протестиращите това е, ние сме го заявявали, това е оставка на целия кабинет", каза депутатът от
левицата Филип Попов.
В писмена позиция лидерът на "Воля" Веселин Марешки посочва, че "кърпенето на парче на правителството не е изход от
създалата се ситуация". "Най-разумното в момента е съставяне на правителство от експерти с високо обществено доверие,
което да е подкрепено от възможно най-много партии, включително и извънпарламентарни. Един такъв широк кабинет
трябва да има две основни задачи - да преведе страната през кризата есента и зимата, и второ - да организира честни и
прозрачни избори", отбелязва той.
Кой е Данаил Кирилов
Данаил Кирилов е български юрист и политик. Служи като народен представител от парламентарната група на ГЕРБ в 42ро, 43-то и 44-то Народно събрание и председател на Комисията по правни въпроси от ноември 2014 г. до април 2019 г.
На 5 април 2019 г. Данаил Кирилов бе избран за министър на правосъдието от 44-ото Народно събрание и пое поста
след Цецка Цачева, която подаде оставка като правосъден министър.
√ Глобализацията не трябва да означава дерегулация
Задава се свят на нова търговска политика, в който САЩ, ЕС и Китай се конкурират при определянето на правилата
Ако Джо Байдън спечели президентските избори в САЩ през ноември, ще бъде изкушаващо да погледнем на мандата на
Доналд Тръмп в Белия дом като на временно отклонение от американската ангажираност към света и готовността на
страната да поддържа либерален икономически ред, основан на правила. Джо Байдън не само въплъщава по-стара, посътрудничеща позиция на САЩ. Той дори постави климатичните промени - основна грижа за либералите, подкрепящи
многостранния подход - в центъра на своята кампания, пише Мартин Сандбю за Financial Times.
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Победа за демократическия съперник на Тръмп може да възстанови глобализацията, основана на правила, като режим по
подразбиране за международното икономическо сътрудничество. Но тази глобализация ще изглежда много по-различно
от онази през 90-те години. Дори ако САЩ отново се ангажират с ред, основан на правилата, конфликтът за това какви да
бъдат тези правила ще стане много по-ожесточен.
Както търговската война на Тръмп, така и непосредственият му икономически импулс след пандемията, бяха свързани с
репатриране на американски производства. След Тръмп битката ще се измести от мястото на производството към
осъществяването му. Добре дошли в новата търговска политика: насърчаване на търговията, но с цел разширяване
регулаторния обхват на трите блока, които определят правилата - САЩ, ЕС и Китай.
Признаци за тази смяна вече има в изобилие. Актуализацията на Споразумението за свободна търговия в Северна Америка
(NAFTA) обвърза преференциалния достъп на Мексико до веригата за доставки с плащането на по-високи заплати в
автомобилната му индустрия. Търговската сделка на ЕС с блока MERCOSUR (в който повечето южноамерикански страни са
пълни или асоциирани членове - бел. прев.) ще наложи изисквания, вариращи от стандарти за хуманно отношение към
животните до спазване на Парижкото споразумение за климатичните промени. Камбоджа бе лишена от безмитен достъп
до пазарите на ЕС заради нарушения на правата на човека. Инициатива на Китай „Един пояс, един път” цели да обвърже
държавите с неговите търговски и финансови мрежи.
Както показват горните примери, когато големите търговски блокове защитават своите стандарти, по-малките икономики
биват притискани. Развиващите се страни нямат друг избор освен да се съгласят с изискванията на най-големите световни
пазари. Дори големи икономики могат да бъдат хванати в менгеме, както показва илюзорната надежда на Великобритания
да има тесни търговски отношения и с ЕС, и със САЩ, като същевременно остане напълно свободна да определя каквито
стандарти си иска.
Новото е, че страните са все повече принудени да привеждат в съответствие цели сектори с някой от големите блокове. В
миналото, когато търговията беше предимно с основни суровини и завършени промишлени стоки, износителите можеха
да нагаждат производството си към всеки чужд пазар. Но поради много причини правилата все повече обхващат целия
процес на производство. Вземете нарастващата търговия с услуги, която сега се въплъщава дори от физически стоки, като
например богати на софтуер автомобили. Това повишава залозите за трите големи блока да бъдат сигурни, че се следват
техните правила. Исканията към държавите да направят своя избор няма да отминат с Тръмп.
Напрежението ще нарасне дори в област, в която завръщането на Америка е най-желано. Като президент, Байдън би
върнал САЩ към Парижкото споразумение, а и може да провежда амбициозна политика относно климатичните промени
у дома. Той обещава въглеродни данъци върху вноса от страни, които не изпълняват своите климатични ангажименти политика, която ЕС също възнамерява да въведе. Но сключването на мир с Европа повишава риска от конфронтация с
Китай. То разчиства полето за отново обединен запад, който да сформира „въглероден клуб“, изискващ Пекин да намали
вредните си емисии или да загуби пазарен достъп.
Грешка е да се мисли за това като протекционизъм. По-скоро то е по-дълбока форма на глобализация, при която
трансграничната икономическа дейност е придружена от трансгранични правила за нейното управление. Това прекомерно
регулиране на трансграничните икономически потоци е естествена и потенциално здравословна последица от по-ранната
грешка за съчетаване на глобализацията с дерегулацията.
Има много възможни резултати от задаващите си регулаторни битки. Единият е хармонизацията: държавите се
споразумяват за (достатъчно) сходни правила. Това е моделът на европейската икономическа интеграция, но е
изключително малко вероятен в глобален мащаб. Климатът обаче може да бъде изключение. Западен въглероден клуб,
обхващащ половината от световната икономика, може да бъде достатъчно силна икономическа сила, за да принуди
другите да се съобразят.
Втори резултат е страните извън трите блока да бъдат погълнати от сферата на влияние, до която са най-близки
икономически. Това създава дилеми за държавите, които са близки до повече от една сфера - помислете как Латинска
Америка избира между Китай и САЩ, или Африка - между Китай и Европа. Последният пример е Бразилия, на която САЩ
казаха да избягва китайската телекомуникационна група Huawei.
Трети възможен резултат е отцепването. В някои области правилата на трите основни търговски блока са несъгласуеми и
вероятно ще останат такива. Това изглежда е така при обработката на лични данни, където европейците дават превес на
потребителите пред дигиталните оператори, САЩ предпочитат технологичните гиганти, а Китай улеснява държавния
надзор.
Една последна, по-оптимистична, възможност е страните да се сближат по отношение на най-взискателните стандарти.
Следвайки тенденцията, известна като „Брюкселски ефект“, понякога държавите приемат правила в европейски стил,
благодарение на които компаниите им биха могли да изнасят и на други пазари. Както Нейт Пърсили, професор по право
от Станфорд, заяви пред New Yorker: „Европа е единственият действащ регулатор на Силициевата долина.“
Предишната фаза на глобализацията често беше критикувана за предизвикване на надпревара в посока безконтролност.
През следващата фаза би могло титаничната борба за регулаторно господство парадоксално да доведе до състезание за
по-високи стандарти.
Дума
√ Фирмите съкращават работници и заплати
Почти 35 на сто от компаниите отчитат намаление в приходите
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И през юли предприятията са продължили да съкращават работници, да пускат служители в неплатен отпуск и да въвеждат
дистанционна работа. Даже се увеличават фирмите, които вземат тези мерки заради намалените приходи от
коронакризата. Фирмите са продължили и да намаляват и възнагражденията.
Това показват данните на Националния статистически институт от проведеното за пети път през август кратко бизнес
изследване сред нефинансовите предприятия. Целта на изследването е да предостави информация за ефекта на
извънредното положение и епидемичната обстановка, свързана с КОВИД-19, върху засегнатите сектори на икономиката в
страната.
От анкетата на НСИ става ясно, че освобождаване/съкращаване на наети са извършили 7,9% от анкетираните. 23,4% от
нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на платен отпуск. Служителите на 12,7% от компаниите са
пуснати в неплатен отпуск, а дистанционна форма на работа са въвели 10,7% от запитаните дружества. Намаляване на
заплати са предприели 3% от предприятита. През първите два месеца на извънредното положение - март и април, делът
на фирмите, предприели тези мерки, бе двойно по-висок.
От участвалите в анкетата предприятия 34,7% посочват, че през юли са имали намаление в приходите от продажби на стоки
или услуги в сравнение с юни, 46,5% са посочили, че не е имало промяна в приходите от продажби, а за 18,4% е имало
увеличение. Разпределението по икономически дейности показва, че 44,6% от фирмите в културата, спорта и
развлеченията, ремонта на домакински вещи и други дейности имат спад в приходите. За индустрията този относителен
дял е 37,6%, а за търговията, транспорта, ресторантьорството и строителството съответно по 32,8%.
За следващия месец 93,4% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си
дейност, 3,4% - че ще преустановят временно дейността си, а 1,4% - че ще прекратят дейността си.
√ БHБ ще може да уволнява шефове на банки при съмнения за пране на пари
Бългapcкaтa нapoднa бaнкa (БHБ) дa yвeличи пpaвoмoщиятa cи, зa дa oтгoвopи нa пocлeднитe eвpoпeйcки диpeктиви и дa
зacили финaнcoвия cи нaдзop дo нивoтo нa ocтaнaлитe нaдзopни opгaни в cтpaнитe oт Eвpoпeйcкия cъюз. Toвa пpeдвиждa
зaкoнoпpoeкт зa измeнeниe нa Зaкoнa зa кpeдитнитe инcтитyции, пyбликyвaн зa oбщecтвeнo oбcъждaнe. C пpeдлoжeнaтa
ypeдбa ce цeли дa бъдaт aдpecиpaни някoи “пpoпycки в дeйcтвaщaтa нopмaтивнa ypeдбa”. Cпopeд мoтивитe зa
зaкoнoпpoeктa дeйcтвaщoтo зaкoнoдaтeлcтвo нe cъдъpжa вcички пpeдвидeни в eвpoпeйcкитe диpeктиви мepки, кacaeщи
дeйнocттa нa бaнкитe.
Става ясно още, чe в cлyчaй чe Бългapия нe тpaнcпoниpa диpeктивaтa в cpoк дo 28 дeкeмвpи и нe cпaзи пoeтитe oт нeя
зaдължeния, възниквa pиcк oт нaлaгaнe нa caнкции. Ocвeн тoвa щe ce cъздaдe и peпyтaциoнeн pиcк зa cтpaнaтa, тъй кaтo
нямa дa e изпълнила aнгaжимeнтитe, пpoизтичaщи oт пpaвoтo нa EC.
Cпopeд зaлoжeнитe пpoмeни ce възлaгaт нoви пpaвoмoщия нa БHБ и Koмиcиятa зa финaнcoв нaдзop (KФH) във вpъзкa c
пpoтивoдeйcтвиeтo нa изпиpaнeтo нa пapи или финaнcиpaнeтo нa тepopизъм в paмкитe нa ocъщecтвявaния нaдзop въpxy
дeйнocттa нa бaнкитe, cъoтвeтнo инвecтициoннитe пocpeдници. Пpи cъмнeниe зa извъpшвaнe нa пpaнe нa пapи или
финaнcиpaнe нa тepopизъм или пpи пoвишeн pиcк oт тaкивa дeйcтвия БHБ, cъoтвeтнo KФH, мoжe дa пpepaзглeдa
квaлификaциятa нa хората, кoитo yпpaвлявaт и пpeдcтaвлявaт бaнкaтa или инвecтициoнния пocpeдник, и пpи нeoбxoдимocт
дa paзпopeди ocвoбoждaвaнeтo им.
Пpи ocнoвaния зa cъмнeниe, чe във вpъзкa c oпpeдeлeнa бaнкa или инвecтициoнeн пocpeдник ce извъpшвa, билo e
извъpшeнo или e имaлo oпит дa ce извъpши изпиpaнe нa пapи или финaнcиpaнe нa тepopизъм или чe e нaлицe
пoвишeн pиcк зa тoвa, БHБ или KФH yвeдoмявaт нeзaбaвнo Дъpжaвнaта aгeнция “Haциoнaлнa cигypнocт” и Eвpoпeйcкия
бaнкoв opгaн.
√ Обезлюдяването стопи със 100 хил. земеделските стопанства
От 1 септември започва новото преброяване
Над 300 хил. са били земеделските стопанства, участвали в преброяването през 2010 г., сега включените в списъците за
преброяване през 2020 г. са близо 200 хил. стопанства, заяви пред БНР Николай Маринов, директор на "Земеделие и
регионални политики" в Министерството на земеделието и храните.
Предварителната подготовка по оформянето на списъците на общинско и местно ниво довела до извода, че фермите у нас
намаляват. По думите му изчезналите близо 100 хил. земеделски стопанства са в резултат на обезлюдяването на
населените места. Едновременно с това се наблюдава оптимизация и уедряване на земеделските стопанства. Ако през
2007 г. обработваемата земя е била 30 млн. декара, сега е 34 млн. декара, коментира Маринов. "Това означава, че няма
упадък на земеделските стопанства, напротив, има увеличение на броя на животните, има увеличаване на засаждането на
земеделските култури като плодове и зеленчуци", каза още той.
За достоверността на данните от предстоящото преброяване на земеделските стопанства ще се разчита на това, че около
120 хил. фермери вече са в системата и са проверявани по линия на субсидиите. Така ще се прави и сравнението на данните
отпреди и сега, уточни Маринов. "Нека всички земеделски стопани да дават коректни и точни данни, защото това в бъдеще
ще доведе до по-добри решения за управление на общата селскостопанска политика. Иначе се изкривява статистиката и
това не е от полза за никого. Скриването на данни носи само негативни резултати на България. Давам следния пример: Не
може България да е на последно място по добив на мляко - някъде около 3000 литра при кравите, а във всички други
държави да е над 4000 литра. Това означава, че някъде крием нещо и има изкривяване", каза експертът.
Данните ще са обект на статистиката и личните данни от анкетите са защитени, а са предвидени и глоби за изнасяне на
информация от анкетьорите.
От 1 септември започва преброяването на земеделските стопанства у нас. Анкетирането ще продължи до 18 декември и
ще се проведе на 2 етапа. Първият етап е до 18 септември, докогато стопаните могат да попълват формулярите онлайн. За
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целта те трябва да се регистрират в информационната система за агростатистика ИСАС. Вторият етап е от 19 септември до
18 декември. Тогава данните ще бъдат събирани от анкетьори чрез интервю със стопанина или управителя на фермата.
√ При извънредното положение ръст имат само пощенските услуги
Очаквано рестрикциите заради епидемията от коронавирус в страната са се отразили негативно на оборота в сектора на
услугите. Според предварителните, но сезонно изгладени данни на НСИ през второто тримесечие общият индекс на
оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи" намалява с 21,8% спрямо първото тримесечие на годината. Най-голям
спад се наблюдава при въздушния транспорт - с 66,4%. Увеличение е регистрирано само при пощенските и куриерските
услуги - с 8,6%.
Свиването в услугите е налице и при годишните данни. Оборотът в сектор "Транспорт, складиране и пощи" е с 18,5% под
равнището на същото тримесечие на 2019 г. Най-голям спад отново е регистриран при въздушния транспорт - с 64,1%, и
водния транспорт - с 42,8%. Увеличение е отчетено само при поощенските и куриерските услуги - с 21,6%.
√ Летищата в Бургас, Варна и София с невиждан срив на трафика
Авиокомпаниите очакват спадът в полетите в Европа да продължи и през есента и зимата
Летищата в София, Бургас и Варна отчитат невиждани спадове на полетите това лято заради кризата с коронавируса,
съобщава travelnews.bg, като цитира данни на ДП "Ръководство на въздушното движение". Даните са за юни, юли и до 23
август и са сравнени със същия период на миналата година. Най-голям срив през август отчита летище Бургас. Посрещнати
са едва 972 самолета при над 3900 през август миналата година. Като цяло за летните месеци спадът на летище Бургас е
83%. Отливът е основно при чартърите за най-големия ни морски курорт "Слънчев бряг". През този сезон изцяло липсват
британските, руските и скандинавските туристи. От Германия също идват малки групи. Над 70% от хотелите в курорта не
отвориха.
За другото летище на Черноморието - Варна, се отчита по-малък спад от 64% за летните месеци, показват данните на РВД.
Осъществени са 950 полета за август, а за същия месец на миналата година са 2070. "Златни пясъци", "Свети Константин и
Елена" и "Албена" успяха да привлекат все пак германски туристи, но в началото на август Северното Черноморие попадна
в червения списък на Германия с опасните за коронавирус дестинации.
България поиска и получи преди седмица одобрение от Европейската комисия за временна държавна помощ за
подпомагане на двете морски летища в размер на 4,4 млн. евро. Тя ще бъде под формата на отлагане на плащането на
концесионните такси, дължими от Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт - дружеството, управляващо двете летища.
Така концесионерът ще може да се справи с недостига на ликвидни средства. Отсрочването на плащането на
концесионните такси ще важи за една година.
На летище София спадът в трафика през летните месеци е около 45%. До 23 август то е обслужило 2604 полета, докато за
същия месец през 2019 г. - 4292 самолета. Намалението идва заради свиването на редовните линии на доста
авиокомпании до столицата и липсата на чартъри. През тази година голям брой българи от чужбина не се прибраха за
летния сезон, коментираха от туристическия сектор.
Авиокомпаниите очакват спадът в полетите в Европа да продължи и през есента и зимата. Раздвижване може да се очаква
около коледните и новогодишни празници, но въпреки това ще е на 70% от трафика отпреди коронакризата.
320 млрд. долара загуби за глобалния туризъм
Глобалната туристическа индустрия е опустошена от пандемията от коронавирус, като загубите възлизат на 320 млрд.
долара през първите пет месеца на годината. Над 120 млн. работни места са изложени на риск. Това заявява Генералният
секретар на ООН Антонио Гутериш във видео обръщение. Туризмът е третият по големина експортен сектор на световната
икономика и през 2019 г. представлява 7% от световната търговия. В сектора е зает всеки десети човек на Земята и
осигурява поминък на стотици милиони, каза той. Освен работните места в сектора, изложени на риск са и тези в свързани
сектори като например в хранителни услуги, които осигуряват заетост за 144 млн. души по целия свят. Според експерти
възстановяването ще зависи много от развитието на пандемията и икономическата ситуация. Никоя държава не е
избегнала въздействието на КОВИД върху туризма.
√ Половината общини са с просрочени задължения
Дълговете са 168 млн. лева, най-закъсали са в Пазарджишко и Смолянско, отчита финансовото министерство
Просрочените задължения на общините към 30 юни са 168,2 млн. лв., показват данни на Министерството на финансите.
Тези задължения са формирани от 130 общини или близо половината от всички. В същото време намаление на
просрочените задължения отчитат 24 на сто от общините или 63, като намалението при тях е близо 22,2 млн. лв. За същия
период 70 общини увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо с 42,6 млн. лева, сочат данните
на финансовото ведомство. Общинският дълг и общинските гаранции са от над 1,4 млрд. лева. Експертите наблюдават още
и по-слаба инвестиционна активност на общините в сравнение с данните към края на 2019 г. от едва 8,1 на сто.
С най-много просрочени задължения - над 34,75 млн. лева, са общините в област Пазарджик, следвани от общините в
област Смолян - с около 15,52 млн. лева. Общините в Кърджалийско са с близо 11,36 млн. лева просрочия, приблизително
толкова са те и в Бургаско.
Данните на МФ за първото полугодие показват още, че общините с отрицателно бюджетно салдо са 68, като най-голям
дефицит се отчита в община Петрич, следвана от Чирпан, Кърджали, Балчик и Минерални бани.
Дългът на Столичната община формира половината от общия размер на дълга. Тази община обаче има сравнително нисък
за размерите на финансовите си операции обем на просрочените задължения - малко над 452 хил. лева, като за една
година той е намалял повече от два пъти.
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С най-негативни тенденции по показателите за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна
активност за първото шестмесечие са предимно малки общини като Доспат, Белово, Костенец, Мизия.
Припомняме, че от НСОРБ няколко пъти поискаха помощ от държавата, тъй като опитите им да преодолеят коронакризата
поставят под въпрос финансовата им стабилност, отчетоха и намаление с около 40% на приходите си.
Мениджър
√ Без нови инвестиционни проекти с финансиране чрез държавни заеми в проекта за Бюджет 2021
Правителството взе решение в проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. да не бъдат
включвани нови инвестиционни проекти, финансирани с държавни заеми и/или с издаване на държавни гаранции.
Основанието за това решение е, че няма постъпили от ресорните министерства нови проектни предложения по реда на
Наредбата за условията, на които трябва да отговарят такъв тип задания.
√ Изследването за опасни съставки - за сметка на производителя при сигнал за лошо качество
Производителите на хранителни продукти ще бъдат задължени да плащат изследването за наличие на опасни съставки в
храните, ако има подаден сигнал от потребители за проблем с качеството им. Това е записано в проект на нова Наредба
за условията и реда за вземане на проби и лабораторно изпитване на храни, който е публикуван за обществено обсъждане,
информира БНР.
Другите случаи, при които производителят плаща за изследването, е ако при инспекция от експерти на Агенцията по
храните са констатирани някакви несъответствия, водещи до съмнения в безопасността и качеството на храните, или пък
ако самият бизнес оператор поиска изследване.
Ако бизнес операторът има възражение по резултатите от дадено изследване, ще се отваря втората проба, взета при
контрола, регламентира още наредбата, която ще се обсъжда до 18 септември.
√ Предлагат промяна на кода по БУЛСТАТ за физическите лица
Правосъдното министерство предлага промяна на кода по БУЛСТАТ за физическите лица с цел по-добра защита на личните
данни. Промяната е обусловена от необходимостта от адаптиране и съобразяване на някои разпоредби в Закона за
регистър БУЛСТАТ в съответствие с принципите, свързани с обработването на личните данни, заложени в Регламент на ЕС.
В момента кодът по БУЛСТАТ на физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, и на
другите физически лица - осигурители, е 10-значен и съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с личния номер
на чужденец (ЛНЧ), които представляват лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните.
Затова се предлага преобразуване на кода по БУЛСТАТ за физическите лица от 10-значен на 9-значен.
Въз основа на направено предварително проучване от Агенцията по вписванията се предвижда преминаването от
регистрация по код, съвпадащ с ЕГН, към регистрация по друг ЕИК номер да стане автоматизирано в рамките на преходен
период от 14 месеца.
Тези изменения ще подобрят правната сигурност в търговския оборот чрез осигуряването на защита на личните данни на
физическите лица при тяхното обработване.
√ Прокурори видяха политически интереси в изваждането им от съдебната власт
Моето мнение и това на мнозинството от моите колеги е, че предложението за изваждане на прокуратурата от Съдебната
власт е израз и стремеж за извличане на някакви моментни и конюнктурни политически интереси. Това заяви в студиото
на БНТ Владимир Николов, член на УС на Асоциацията на прокурорите в коментар след националното съвещание на
колегията, провело се в резиденция "Бояна".
"Считаме, че е налице опасност от нарушение на върховенството на закона. Асоциацията на прокурорите в България,
- сдружението, което представлява прокурорите в нашата страна, остро, принципно и категорично се противопоставя на
всякакви опити българските прокурори, следователи и служителите, работещи в системите на прокуратурата на Република
България, по какъвто и да е бил начин да бъдат намесени в политически борби, противопоставяния и скандали",
категорично подчерта той.
По думите му, в общественото пространство се забелязва стремеж "някакви неудачи и проблеми в държавата да бъдат
насочени към прокуратурата".
"Категорично българските прокурори изпълняват своите конституционни задължения и ние сме против политиците да
измиват ръцете си образно казано и да изкупуват своите грехове на гърба на прокурорите", заяви Николов.
Той подчерта, че прокурорите не са политици, имат своите законови функции и задължения и "с гордо вдигната глава и
чест" ги изпълняват.
"Върховенството на закона е нещо, за което поколения европейци са се борили и са мечтали, за което хиляди идеалисти
са давали живота си и това не е нещо имагинерно, това не е изпразнено от съдържание понятие. Конституционната
материя е нещо много сложно и представлява един много фин механизъм, който създава основните устои в нашата
правова и демократична европейска държава и преди вече близо 30 години българският конституционен законодател
имаше държавническия подход и визията да прецени и да осъзнае, че при съвременните условия мястото на европейската
изградена по модерен образец българска прокуратура може да бъде само в съдебната система. Това е една своеобразна
гаранция за автономност и за независимост", заяви Николов. И беше категоричен: българските прокурори по никакъв
начин не се притесняват и не се страхуват от реформи и промени.
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√ Анализ извежда над 20 препоръки за подобряване на икономическата политика за демографското развитие
Разработване на отделни национални демографски политики за секторите на здравеопазването и образованието,
препоръчват от Сдружение "Младежки инициативи за развитие и диалог". Организацията е изпълнител по проект
"Партньорство за ново възраждане в демографски аспект" № BG05SFOP001-2.009-0129-C01, финансиран по Оперативна
програма „Добро управление“,
процедура „Повишаване на гражданското
участие
в процесите на формулиране,
изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Неговото изпълнение включва редица дейности, сред които
информационни кампании и кръгли маси, публикации в електронни медии и отпечатване на различни информационни
материали. Част от изпълнението на проекта е и изготвянето на анализ- оценка на резултатите от изпълнение на програми
и политики за развитие на политики за подобряване на демографски проблеми. Целта на анализа е да представи
потребностите на заинтересованите страни и целевите групи – бъдещи родители, настоящи родители, бизнес и държавна
администрация. За целта е изготвен Анализ под заглавие „Демографските предизвикателства и ролята на гражданското
общество в България: тенденции и прогнози“, в който са изведени над 20 препоръки към целевите групи, целящи
повишаване на раждаемостта и подкрепа на родителството в България. Ето и самите
ПРЕПОРЪКИ
I. Относно подобряване на икономическа политика на държавата в областта на демографското развитие
(1) Разработване на отделни национални демографски политики за секторите на здравеопазването и образованието,
включително подпомагане на ученето през целия живот, като се постави акцент върху подобряване на качеството и
достъпността на образованието в ранна детска възраст;
(2) Предложенията, които се правят в Националния съвет за демографско развитие и други органи, които имат отношение
по проблема и формират конкретни политики, трябва да бъдат дискутирани в много по-широк план с участие на експерти
като се вземат предвид новата визия и цели, които са заложени в Националната програма за развитие 2030;
(3) Промени в размера на еднократните обезщетения за раждане на деца, но и въвеждането на данъчни облекчения за
млади родители. Двата елемента трябва да се прилагат паралелно при съобразени нива на въздействие на данъчния
мултипликатор и мултипликатора на трансферните плащания върху реалната икономика и благосъстояние на
домакинствата. Подобни мерки бяха въведени в страни като Унгария, Румъния и Русия съвсем скоро, което е добър пример
в тази насока;
(4) Въвеждане на данъчни облекчения на ипотечни заеми на млади семейства с цел стимулиране на раждаемостта в
контекста на факта, че разходите на едно домакинство стават много по-предвидими. Много често, решението за това дали
да имаш дете или не, зависи изцяло от финансовото състояние и очакванията за бъдещите приходи и разходи, стъпвайки
върху теорията за рационалните очаквания;
(5) Въвеждане на елементи на безплатни детски градини и целодневно предучилищно образование като постепенно
обхватът на тази мярка нараства;
(6) Интегриране на повече политики за равновесие между професионалния и личния живот като начин за справяне с
последиците от застаряването на населението и недостига на труд. По този начин дисбалансите на пазара на труда имат
предпоставки за намаление;
(7) Интегриране на цялостна семейна политика, която да включва данъчни мерки и семейни надбавки, действия за
насърчаване на равните професионални възможности на мъжете и жените, услуги за настаняване и грижи за децата и
лицата в зависимо положение, семейни права в пенсионно-осигурителните системи и възможността за съвместяване на
семейния и професионалния живот: родителски отпуск, непълен работен ден;
(8) Въвеждане на мерки за подобряване на тоталния коефициент на плодовитост (total fertility rate), което в дългосрочен
период да повиши раждаемостта в България;
(9) Въвеждане на данъчни облекчения или допълнителни трансферни плащания за работодатели, които осъществяват
целеви социални инвестиции за борба срещу демографската криза;
(10) Изработване на действащ механизъм от отговорните институции, който да служи за изготвянето на дългосрочни
макроикономически прогнози за демографското развитие на страната на всяко тримесечие с оглед динамиката на пазара
на труда и високата мобилност на човешкия капитал в съвременния технологичен свят;
(11) Подобряване на екологичната ситуация в градовете, където живеят и работят по-голямата част от населението, чрез
използване на повече екологичен транспорт и намаляване на вредните газове и фините частици;
(12) Осигуряване на безплатни профилактични прегледи от специалист (освен тези, извършвани от личния лекар) за найшироко разпространените болести по пол, възраст и външни фактори. Осигуряване на работещите на един работен ден за
тази цел, който да бъде компенсиран от здравната каса.;
(13) Залагане на здравни часове в училищата и детските заведения – както за учениците, така и за учители и персонал с
цел повишаване на здравната култура сред населението и засилването на процесите по превенция;
(14) Провеждане на цялостен анализ на необходимите професии, умения и компетенции, които се очаква да бъдат
необходими за периода до 2020 г. Адаптиране на учебния план според тези изисквания и очаквания;
(15) Провеждане на анализ и оценка на факторите, поради които все още е висок делът на неграмотното население спрямо
средноевропейските стойности;
(16) Използване на нефинансови стимули за мотивиране на малцинствените групи за включване към образователната
структура чрез въвеждането на добри практики от други страни.
II. Относно подобряване на процесите по включване на гражданското общество в дебатите относно демографската
криза в България

11

(1) Организиране на поредица от обществени дебати за нивото на потребностите и възможностите на младите семейства
по региони, области и общини. Тези дебати трябва да се осъществяват най-малкото на 6 месеца с оглед динамиката с която
се развиват демографските процеси;
(2) Резултатите от проведените обществени дебати, трябва да бъдат имплементирани по подходящ начин в политиката на
местните власти за борба с демографската криза и трябва да бъдат следвани като дългосрочни цели за развитие на
конкретния регион;
(3) Провеждане на информационна кампания сред населението относно демографската ситуацията в България, както и
разяснения относно основните стратегически документи, които са приети в тази посока. Акцентът трябва да попадне върху
Националната стратегия за демографско развитие на България, защото резултатите от проведеното анкетно проучване,
показаха висока степен на неинформираност на хората за нея;
(4) Въвеждане на нови елементи (електронни), които да улесняват достъпа до информация на хората по въпроси, които ги
интересуват тях като родители, защото към момента, преобладаващата част от хората, използват най-често контактите със
свой познати като основен инструмент за информираност. Повече политики в тази посока няма да бъдат излишни и биха
повишили общественото доверие в отговорните институтции;
(5) Органите за местно самоуправление да обсъдят със социалните партньори и с представители на гражданското
общество и да предприемат мерки за оптимизиране на работата на социалната инфраструктура чрез синхронизиране
организацията на работното време и въвеждане на гъвкаво работно време на различните предприятия и институции.
Трябва да се създадат и възможности за ускорено изграждане на нова и допълнителна социална инфраструктура;
(6) Асоциациите, представляващи семействата, както и представителите на гражданското общество, следва да бъдат поефективно приобщени към изготвянето на семейните политики или политиките, които оказват влияние върху
демографското развитие на нацията, както на равнище Европейски съюз, така и във всяка страна-членка на ЕС.
√ Вносът на ток бележи ръст от началото на годината на фона на по-ниското потребление
Вносът на електроенергия в България от началото на годината се е увеличил с 23.92%. Това показват последните
оперативни данни на Електроенергийния системен оператор /ЕСО/ за енергийния баланс на страната за периода
01.01.2020 г. - 23.08.2020 г. спрямо 01.01.2019 г. - 23.08.2019 г, които са публикувани на страницата на оператора, пише
БТА.
От началото на годината до 23 август България е внесла е 2 528 384 MWh електроенергия, докато през този период на 2019
г. внесеният ток е бил 2 040 275 MWh. За посочения период на тази година страната ни е изнесла с 15.31 на сто по-малко
електроенергия в сравнение с изминалата година.
Производството на електроенергия в България е спаднало с 8.26 процента за периода 01.01.2020 г. - 23.08.2020 г. спрямо
01.01.2019 г. - 23.08.2019 г. От началото на годината до 23 август е отчетено производство на електроенергия в обем от 26
295 194 MWh. За сравнение през същия период на 2019 г. производството е възлизало на 28 661 871 MWh, показват
данните на ЕСО.
Потреблението на електроенергия в страната е намаляло с 3.95 процента за периода от 1 януари тази година до 23 август
спрямо същия период на измината година. От началото на 2020 г. до 23 август са се изразходили 23 854 392 MWh, докато
за аналогичния период на 2019 г. е отчетено потребление от 24 834 333 MWh, посочват от ЕСО.
От ЕСО отчитат увеличение на участието на ВЕИ в преносна мрежа с 14.25%, както и в разпределителната мрежа с 8.13 на
сто. Най-голям принос за това е на вятърните електроцентрали. Отчита се спад на дела в електроенергията от ВЕЦ-овете с
3.41 на сто за периода 01.01.2020 г. - 23.08.2020 г. спрямо 01.01.2019 г. - 23.08.2019 г., показват още данните на ЕСО.
√ Не само туризмът потъва в Испания. Потреблението на ток в металургията пада до исторически ниски нива
Потреблението на електроенергия в металургичната промишленост, един от най-надеждните показатели за здравето на
сектора, падна до историческия си минимум през юли след 26 месеца последователни неуспехи, сочат данните, събрани
от Red Eléctrica, информира elconfidencial.es.
Високото потребление на електроенергия от тази дейност, тясно свързано с нейното ниво на производство, е почти 40%
по-ниско през последните месеци, отколкото през май 2018 г., когато потреблението на електроенергия започна да
намалява. Докато през май преди две години индексът на Red Eléctrica е бил над 100, през юли 2020 г. тази цифра е била
едва 62,3. Освен това, тези цифри вече са коригирани по отношение на заетостта и температурата, така че сравнението на
активността да е по-еднородно.
Тримесечие по тримесечие, пониженията за същия период на предходната година не спират да се влошават. Така през
третото тримесечие на 2018 г. потреблението на металургичната промишленост намалява с 2,4%. През последното
тримесечие на същата година то е спаднало с 4.6%. През първите три месеца на 2019 г. разходите за електроенергия
спаднаха с 9,2%. От април до юни миналата година спадът е 14.6%. През първото тримесечие на тази година потреблението
спадна с 12%, а в периода от април до юни 2020 г. този показател се понижи с 21.6%.
Въпреки че спадовете не са отсега, най-драстичните им измерения са настъпили през последните месеци, съвпадащи с
извънредното положение в страната, продиктувано от пандемията, което се е отразило и върху дейността на фабриките,
които произвеждат желязо, стомана и други феросплави. въпреки че тези компании бяха класифицирани като основни и
успяха да поддържат известна продукция дори в моментите на затваряне и по-строгите ограничения през април.
Освен това, трябва да се вземе предвид, че производството на основни метали е тясно свързано с икономическия цикъл.
С това към лекото забавяне на икономиката през миналата година, трябва да се добави и силния глобален икономически
спад, който предизвика кризата на Covid-19, което се отразява и на по-ниското търсене на стомана и други метали.
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Сякаш всичко изброено по-горе не беше достатъчно, търговската война, отключена от администрацията на Доналд Тръмп
в САЩ, главно срещу Китай, предизвика глобални търговски движения, които бяха в състояние да навредят на испанските
компании, когато става дума за продажба в чужбина на национално металургично производство. И към всичко това трябва
да добавим и оплакванията от сектора относно високите разходи за енергия, пише испанското издание.
Металургичната промишленост е силно чувствителна към цената на електроенергията, която представлява значителна част
от производствените й разходи. Не е изненадващо, че този сектор натрупва около 25% от общото потребление на
електроенергия от всички дейности в Испания.
Всъщност компаниите от сектора съсредоточават оплакванията си срещу високата цена на енергията и изискват помощ от
правителството, което търси решение от края на 2018 г. Оттогава то обработва статута на електроинтензивните
потребители, за да се опита да намали сметките за ток, въпреки че след различни административни процедури този устав,
който обхваща почти цялата металургична индустрия, все още не е реализиран. Въпреки това, през последната година
пазарната цена на едро на електроенергия се понижи, нещо, което не помогна: компаниите намалиха потреблението си
още повече.
Междувременно, големите компании в сектора прилагат мерки за намаляване на разходите, за да се опитат да оцелеят
или дори са избрали по-радикални варианти като продажба на бизнеса или закриване на техните фабрики.
Големи компании с проблеми
Такъв е случаят с Alcoa. Американската компания за алуминий реши да продаде заводите си в Авилес и Коруня миналата
година, след като обяви, че генерират загуби и че ако няма купувач, ще ги затвори. По-късно, през 2020 г., тя обяви и
закриването на част от фабриката си в Луго, което ще премахне над 500 работни места. В момента обаче те водят преговори
с групата на Liberty House, която се интересува от покупката, които също се опитват да насърчават публичните
администрации, за да избегнат уволненията.
Друга от металургичните групи, които са имали проблеми, е Grupo Gallardo, която беше обречена на фалит, но нейният
собственик, фондът за рисков капитал KKR и кредиторите насърчиха продажбата на компанията на Cristian Lay
и предоговаряне на натрупаните от компанията дългове.
Друга компания, която сега е засегната от коронавируса, но има финансови проблеми, е Celsa. Каталунската стоманена
компания Rubiralta получи заем от британското правителство, за да осигури дейността си на островите. В Испания е силен
кандидат за помощ от държавния фонд, който SEPI отпуска на стратегически компании в опасност. Въпреки че официално
още не е поискала помощта, се предполага, че тя ще бъде от онези, които ще я поискат, както вече са направили Globalia
и Duro Felguera. Нещо повече, съдилищата удължиха изплащането на падежа на дълга й към кредиторите поради
трудностите, породени от Covid-19, което й осигури глътка въздух, но само в краткосрочен план.
ArcelorMittal също предприема действия. Металният гигант поиска ERTE (програма за временно регулиране
на заетостта) за персонала си в Хихон, Авилеш и Абоньо до 31 декември. От своя страна Acerinox, друга от големите
металургични групи в Испания, съобщи, че е подновила три операции за финансиране съгласно одобрението на ICO, за да
осигури достатъчна ликвидност на групата, за да смекчи ефектите на Covid-19.
√ Германия удължава системата за частична безработица и помощ за малкия и среден бизнес
Германското правителство реши да удължи програмата за частична безработица, както и помощите за малките и средни
предприятия, целящи да им помогнат да се справят с икономическите последици от пандемията, предаде Франс прес.
Партиите в управляващата коалиция на Ангела Меркел - консерваторите от Християндемократическия съюз (ХДС) и
Християнсоциалния съюз и Германската социалдемократическа партия (ГСДП) приеха предложение за удължаване с една
година на програмата за частична безработица. Това обявиха пред медиите ръководителите им след няколкочасови
разговори в канцлерството.
Досега компаниите можеха да се възползват от тази система за 12 месеца. Сега тя ще се прилага за 24 месеца за фирмите,
които са подали молба до края на 2020 година.
Правителството реши да удължи до края на годината срока на финансова помощ за малките и средни предприятия, както
и да смекчи законодателните разпоредби за несъстоятелност. Целта е да се избегнат множество фалити в икономика,
която е в рецесия. В коалицията на Меркел имаше оживени дебати през последните дни по повод частичната
безработица. Консерваторите искаха да намалят обхвата на системата, за да ограничат финансовите разходи, а
социалдемократите настояваха за удължаване при подобни условия.
Системата предвижда държавата да поема две трети от заплатите, докато служителите трябва да намалят работните си
часове, за да се постигне икономия на разходи или заради спад на дейността, свързан с епидемията от коронавирус. Тази
програма е един от основните инструменти, използвани от германското парвителство, за да подкрепи водещата
европейска икономика срещу икономическото забавяне. В разгара на мерките срещу Covid-19 през април около 6,8
милиона германци са получили финансиране посредством тази система, според Федералната агенция по заетостта.
Германски гиганти като Луфтханза (Lufthansa), ТУИ (TUI), Фолксваген (Volkswagen) и Бе Ем Ве (BMW) са сред многото
компании, които се възползваха от програмата.
Преди пандемията германската безработица беше около 5 процента. Впоследствие нарасна до 6,4%. Други европейски
икономики, сред които Франция и Великобритания, въведоха подобни програми за частична безработица, за да се борят
срещу икономическите последици от пандемията. Този ход обаче си има своята цена. Поради изключителните
обстоятелства, свързани с кризата, Берлин деблокира спешно през март 2020 г. стотици милиарди евро за икономиката.
"Допълнителните мерки за смекчаване на икономическите последици от коронакризата вероятно ще струват 10 милиарда
евро на държавната хазна. Правителството вярва в икономическите прогнози, според които германската икономика ще
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достигне предкризисните си равнища в края на 2020 или началото на 2022 година", заяви министърът на финансите на
Германия Олаф Шолц, цитиран от Ройтерс.
През първата половина на годината Берлин отчете първия си бюджетен дефицит от осем години, припомня АФП.
√ Украйна повишава минималната заплата
Върховната рада (парламентът) на Украйна прие вчера на второ четене законопроекта, предложен от президента
Володимир Зеленски, за повишаване на минималната заплата в страната до 5000 гривни (около 180 долара), предаде
ТАСС. Повишението е с 300 гривни (около 10 долара).
Законопроектът бе приет на извънредно парламентарно заседание с 295 гласа УзаФ при необходими 226 гласа. Новият
размер на минималната заплата влиза в сила от 1 септември. Зеленски по-рано възложи на правителството поетапно да
увеличи минималната заплата в Украйна, припомня ТАСС.
Според предварителния график от 1 януари 2021 г. тя трябва да нарасне до 6000 гривни (около 215 долара), а от 1 юли
догодина - до 6500 гривни (около 230 долара). В държавния бюджет за текущата година е заложена минимална заплата
от 4723 гривни (около 170 долара) месечно.
√ Азиатски фирми местят производството си в Мексико
Базираните в Тайван производители на електроника, Foxconn и Pegatron, са сред компаниите, които се оглеждат и
преговарят за нови фабрики в Мексико, на фона на задълбочаващата се търговска война между САЩ и Китай, която се
отразява върху бизнеса им, съобщи „Ройтерс“, като се позова на свои източници, запознати със случая.
Плановете биха могли да доведат до милиарди долари свежи инвестиции за втората по големина икономика в Латинска
Америка, която се готви за най-лошата си рецесия от Голямата депресия през 30-те години на миналия век.
Двете компании са сред основните партньори на големите производители на мобилни устройства, включително Apple.
Foxconn вече има 5 предприятия в Мексико, като според един от източниците планира да започне да сглобява моделите
iPhone в Южна Америка, където пък Pegatron, от своя страна, търси допълнителен завод за чипове и други електронни
компоненти.
√ Ръст на борсите в Европа в очакване на нови икономически стимули в Германия и Франция
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха предимно повишения в ранната търговия в сряда, след
като надеждите за нови икономически стимули в Германия и Франция засенчиха опасенията относно нарастващият брой
на заразените с COVID-19 на континента, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 напредна с 0,85 пункта, или 0,26%, до 370,7 пункта. Немският индекс DAX се повиши
с 49,02 пункта, или 0,38%, до 13 110,64 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се понижи с 12,62 пункта,
или 0,21%, до 6 024,39 пункта. Френският CAC 40 отчете ръст от 5,93 пункта, или 0,12%, до 5 014,2 пункта.
Управляващата коалиция в Германия постигна споразумение за удължаване на програмата за частична безработиц.
Удължаването е част от по-големия пакет от стимули за икономиката в размер на 10 млрд. евро, които включва и подкрепа
за малките и средни предприятия. Съседна Франция също се подготвя да представи собствения си план за икономическо
възстановяване на 3 септември, съобщи премиерът на Франция Жан Кастекс.
Освен информация за икономически стимули, инвеститорите очакват и утрешното изказване на ръководителя на
Федералния резерв на САЩ Джером Паулъл по време на годишната икономическа конференция в Джаксън Хоул.
„Пазарът чака насоки за начина, по който Фед смята да повиши инфлация и нова информация за бъдещата парична
политика на централната банка.“, коментира Ръс Молд от AJ Bell.
Междувременно акциите на шведската компания за лъчетерапия Elekta скочиха с 14,28%, след като компанията отчете подобри от очакваното финансови резултати за първото си фискално тримесечие.
Книжата на HiQ International поевтиняха с 25,40% след като Triton отправи оферта в размер на 3,9 млрд. шведски крони
(444,92 млн. долара) за придобиване на шведската фирма за ИТ консултации.
Акциите на Telecom Italia поскъпнаха с 4,27%, след като местен вестник съобщи, че италианско правителство е дало
одобрение на американската инвестиционна компания KKR да закупи миноритарен дял в телекомуникационния оператор.
Разнопосочна търговия на Уолстрийт
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса не намериха единна посока във вторник след неочаквано
поевтиняване на акциите на Apple, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 60,02 пункта, или 0,21%, до 28 284,44 пункта, слагайки край на тридневната
си печеливша серия. До този спад се стигна, след като цената на книжата на Apple падна с 0,82%. Компанията завърши деня
на червено за първи път от шест сесии насам. За резултата на Dow допринесе и Boeing, чиито акции поевтиняха с 1,995.
Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 напредна с 12,34 пункта, или 0,36%, до 3 443,62 пункта. Индексът на
високотехнологичните дружества Nasdaq отчете ръст от 86,75 пункта, или 0,76%, до 11 466,47 пункта. По този начин и двата
индекса записаха нови исторически върхове. След резултатите от вторник двата индекса са съответно с 57% и 72% над найниските си нива, достигнати на 23 март.
Nasdaq бе подкрепен от поскъпването на акциите на технологичните гиганти Facebook, Amazon, Alphabet и Microsoft, чиито
акции поскъпнаха съответно с 3,47%, 1,18%, 1,31% и 1,30%.
На пазарите се отразиха и данните на Статистическата служба на САЩ, според които продажбите на новопостроени
жилища през са нараснали с 36% юли. Същевременно с това обаче индексът на потребителското доверие на Conference
Board спадна за втори пореден месец.

14

Положително бе приета информацията, че броят на новорегистрираните заразени с коронавирус в САЩ е намалял. Според
данни на университета „Джонс Хопкинс“ броят на новите случаи на COVID-19 в САЩ за едно денонощие е паднал до около
38 хил. което е под нивото от 50 хил. в средата на август.
„Инвеститорите в акции продължават да изразяват умерен оптимизъм по отношение на посоката, в която вървят
икономиката и пандемията“, коментира Марк Хакет от NationWide.
„Нагласите на инвеститорите се изместиха, като в пазарите има внедрен значителен оптимизъм, които води индексите до
най-високите им нива от времето на дотком балона”, добавя той.
Загуби в Азия
Водещите индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно понижения в сряда на фона
на смесените сигнали за състоянието на американската икономика, предаде Маркетоуч.
„Пазарите получават смесени сигнали. От една страна има позитивни данни за продажбата на нови жилища в САЩ, а от
друга се наблюдава спад на потребителското доверие. В зависимост от гледната точка, данните могат да бъдат приети или
за обнадеждаващи, или за мрачни“, коментира Хаяки Нарита от Mizuho Bank.
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 5,91 пункта, или 0,03%, до 23 290,86 пункта.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 43,84 пункта, или 1,35, до 3 329,74 пункта, докато помалкият показател Shenzhen Composite изтри 42,85 пункта от стойността си, или 1,88%, достигайки ниво от 2 237,89 пункта,
Хонконгският индекс Hang Seng остана почти без промяна, записвайки минимален ръст от 5,57 пункта, или 0,02%, до 25
491,79 пункта.
В Южна Корея показателят Kospi напредна с 2,59 пункта, или 0,11%, до 2 369,32 пункта.
Австралийският бенчмарк ASX 200 се понижи с 45 пункта, или 0,73%, до 6 116,4 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Бенчмаркът SOFIX
напредна с 1,03 пункта, или 0,24%, до 434,74 пункта. BGBX40 се понижи с 0,07 пункта, или 0,07%, до 96,95 пункта. BGTR30
отчете спад 0,88 пункта, или 0,18%, до 484,36 пункта. BGREIT остана без промяна при ниво от 135,33.
Cross.bg
√ 8661 зрелостници са подали заявлениe за участие в матурите
8661 зрелостници са подали заявлениe за участие в държавните зрелостни изпити през август 2020 г. Желаещите да се явят
на задължителната матура по български език и литература са 5466. Изпитът започва днес от 8,00 часа. Изпитният вариант
за него беше изтеглен в МОН от журналиста от в. „Аз Буки" Стоян Стоянов.
3186 зрелостници са посочили, че ще се явят на втори задължителен изпит по предмет по избор, който ще се проведе на
28 август 2020 г. от 8,00 часа. 1331 души са предпочели да отидат на изпит по биология и здравно образование. Другите
предпочитани предмети са: география и икономика и английски език.
Държавните зрелостни изпити по желание на ученика ще са на 31 август от 8,00 часа. За тях са подадени заявления от 9
души. Всички изпити се провеждат при спазване на актуалните противоепидемични мерки.
√ Руският президент коментира за първи път предполагаемото отравяне на Навални
В телефонен разговор с италианския премиер Джузепе Конте руският президент Владимир Путин коментира за първи път
случая с предполагаемото отравяне на опозиционера Алексей Навални.
Президентът Путин е подчертал, че е недопустимо да се отправят прибързани и необосновани обвинения във връзка с
хоспитализацията на Навални, съобщиха от пресслужбата на Кремъл. Държавният глава е заявил също така, че е
заинтересован от „щателно и обективно разследване на всички обстоятелства около случилото се".
Алексей Навални беше приет на 20 август в болницата за спешна медицинска помощ в сибирския град Омск със съмнения
за отравяне. Той изпадна в кома и беше поставен на командно дишане. Направените в две руски лаборатории изследвания
не потвърдиха първоначалните подозрения. По настояване на съпругата му Навални беше транспортиран до берлинската
клиника „Шарите". Германските лекари обявиха, че има вероятност опозиционерът да е бил отровен, но не посочиха с
какво.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Ще стигнат ли парите за здраве във време на световна пандемия? Гост управителят на Здравната каса проф.
Петко Салчев;
След ареста в Дупница. Какви са версиите за изчезването на Янек Миланов и какво поиска брат му от главния
прокурор?;
Защо БСП отказва да влезе в диалог за нова Конституция и свикване на ВНС? Говори Георги Свиленски;
При какви условия ВМРО ще подкрепи промените в Конституцията? - Красимир Богданов;
Защо Леонел Меси иска да напусне Барселона?;
БТВ, "Тази сутрин"
Има ли нужда от въвеждане на нови ограничителни мерки след удължаването на извънредната обстановка? коментар на проф. Николай Витанов;
Какви са първите политически реакции след оставката на правосъдния министър Данаил Кирилов?;
Остава ли пожароопасна обстановката в страната? - гостува главен комисар Николай Николов;
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Трябва ли да бъдат ограничени туристите на „Седемте рилски езера?" - дискусия в студиото;
Пред фалит ли е футболен клуб „Левски" и как ще бъде преодоляна кризата в отбора? - разговор с
изпълнителния директор Павел Колев;
Нова телевизия, „Здравей България"
Ще доведат ли до изход от политическата криза оставката на правосъдния министър Данаил Кирилов и
предложенията за промени в Конституцията?;
„Пълен абсурд" с Румен Бахов: Купуваш винетка на границата, а камерите на БГ ТОЛ те снимат и се оказваш
нарушител, защото плащането не е отчетено. Единичен гаф или системна практика, която ощетява шофьорите?
Резервираш хотел - настаняват те в квартира при баба. Защо туристи се озоваха в частна квартира вместо в хотел
по време на лятната си ваканция? Проверка в рубриката „На твоя страна".
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Заразата оформи областни клъстери - в София и Плевен удря във фабрики, във Враца - завърнали се от
чужбина;
в. Труд - Петима министри позлатили "Дънди Прешъс";
в. Телеграф - Издирват 1000 учители преди първия звънец;
в. Монитор - Ремонтират общежитията на 16 университета;
в. Монитор - 3 незаконни сгради в имението на Ел Чапо на Витоша, събарят ги;
в. Монитор - Със 100 млн. лв. правим супермодерна писта за F-1;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Кирилов - министър в оставка до ноември, начело ще е заместник;
в. 24 часа - 30% по-евтино море край Бургас за почивните дни през септември;
в. 24 часа - Правителството отпусна 1,6 млн. лв. за ремонт на храма в Шипка;
в. 24 часа - 7 минути с метро от центъра на София до "Красно село";
в. Труд - Затягат контрола над частните музеи;
в. Труд - Вдигат със 100 лева заплатите на медицинските специалисти;
в. Телеграф - Вадим до 5 кила риба от Черно море;
в. Монитор - Удължиха епидемичната обстановка до 30 септември;
в. Монитор - Бум на жалбите срещу столичното парно;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Владимир Малинов, изпълнителен директор на "Булгартрансгаз": От декември осигуряваме маршрут, по
който газът от Азербайджан да влезе в България;
в. Труд - Д-р Станислав Бачев, историк и политолог, пред "Труд": Амбицията на Ердоган в Черно море надминава таланта
и възможностите му;
в. Телеграф - Елена Цветанова, шеф на изпитателни лаборатории за храни: Вносните заленчуци са с повече химия от
българските;
в. Монитор - Иван Стойков, финансов анализатор: Едва пролетта кредитирането може да се върне на предишните си
нива;
Водещи анализи
в. 24 часа - Вече не е свежо да надграждаш темата "смърт" с некролози на Борисов и Радев или с мафиотския знак за
мъртва риба;
в. 24 часа - ГЕРБ да чуе за конституцията опитни юристи, експрезиденти и премиери;
в. Труд - Новата Студена война - затяга ли се обръчът?;
в. Телеграф - Най-сетне парното под лупа;
в. Монитор - Движение в мрежа.
√ Предстоящи събития в страната на 27 август
София
От 10.00 ч. в зала „Европа" на Конгресен център „Глобус", пл. „Македония"№ 1, ет.2 ще се проведе заключителна
пресконференция по проект „Ефективен достъп до правосъдие", финансиран по Оперативна програма „Добро
управление", съфинансиран от Европейския социален фонд.
От 11.00 ч. в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов" (кв. „Лозенец", ул.
„Бигла" 52) министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и кметът на София Йорданка Фандъкова
ще дадат брифинг.
От 18.00 ч. в Платформа А6 ще се състои официална пресконференция на филмовия фестивал за документално
кино в сферата на изкуствата - „Master of Art", който ще бъде открит от 19.00 ч. с прожекция на „Прегръдката".
От 19.30 ч. ще се проведе онлайн дискусия на тема „Лев или евро - ползи и опасности от влизането в еврозоната"
на страницата на Инициативата за гражданско образование „Граждани с мисъл".
***
Враца
От 17.00 ч. в Концертната зала на Община Враца ще се проведе публично обсъждане на отчета на бюджета на
Общината.
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***
Ловеч
От 10.00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч ще се проведе заседание на Общинския съвет.
***
Перник
От 09.30 ч. в зала „Панорама" ще се проведе заседание на Общинския съвет.
***
Сливен
От 9.00 ч. в заседателната зала на Община Сливен ще се състои заседание на Общинския съвет.
***
Созопол/с. Равна гора
От 10.00 ч. на входа на с. Равна гора кметът на Община Созопол ще даде официален старт на основния ремонт на
пътя между селата Росен и Равна гора.
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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