Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Travel News
√ Тристранният съвет подкрепя въвеждането на ваучери за туризъм
Тристранният съвет към Министерския съвет, който е съставен от представители на правителството, работодателите и
синдикатите, подкрепя въвеждането на ваучери за туризъм в България. Това обяви за TravelNews Васил Велев, председател
на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Председател на Тристранния съвет е вицепремиерът и
министър на туризма Марияна Николова. Ваучерите трябва да бъдат по подобие на тези за храна, които се предоставят на
служителите от работодателите. Те ще могат да бъдат използвани за почивки в България.
Ваучерите за туризъм трябва да бъдат по 100 лв. на работещ човек на месец, а не както за храна по 60 лв., посочи Велев.
Освен това той предлага да няма годишен лимит за купони от 350 млн. лв. в бюджета на страната, какъвто е за тази година,
защото той се изчерва много бързо от работодателите в момента. В другите страни от ЕС няма такива лимити.
Според Васил Велев мярката няма сериозно отражение върху бюджета на държавата. Единственото е, че върху тези
разходи не се плаща корпоративен данък. От друга страна се изсветляват изцяло оборотите. „Когато се плаща в брой в
магазините и в хотелите, понякога има сиви практики. Така се крият ДДС и другите данъци. Но като се плаща с ваучери
няма как оборотът да бъде на сиво“, коментира председателят на АИКБ. По думите му от изсветляването на оборота с
ваучерите, се компенсира загубата на корпоративен данък.
СПА курортите в България настояват държавата да осигури данъчни облекчения за работодателите, които предоставят
ваучер за здравна ваканция на стойност 720 лв. на година за всеки свой служител. Това обяви вчера пред TravelNews Сийка
Кацарова, председател на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (BUBSPA). Идеята ще бъде дискутирана днес на
започващия двудневен антикризисен конгрес на сдружението във Велинград. Организацията ще настоява да се обърне
сериозно внимание на превенцията и профилактиката, което ще намали със сигурност бюджета за здравеопазване. По
подобие на системата на ваучерите за храна, фирмите да получават данъчни облекчения, когато дават на служителите си
60 лева на месец или 720 лева годишно под формата на купони за здравна ваканция. Минималният престой да бъде 7 дни
в СПА хотелите. Вторият вариант е да се разшири списъкът на НОИ, като бъдат допуснати сертифицираните според Наредба
5 на Министерството на туризма и Министерството на здравеопозването медикъл и СПА хотели. В момента държавата е
допуснала дискриминиране и хората не могат да се възползват от частните обекти, защото НОИ не покрива разходите.
Освен това бюджетът на НОИ трябва да се увеличи, за да могат повече български граждани да се възползват от програмите
за профилактика на хронични заболявания, отбеляза Сийка Кацарова. До момента едва 45 000 човека са ползвали
програмите през 2019 г., показват данните на НОИ.
Cross.bg
√ Тристранният съвет подкрепя въвеждането на ваучери за туризъм
Тристранният съвет към Министерския съвет, който е съставен от представители на правителството, работодателите и
синдикатите, подкрепя въвеждането на ваучери за туризъм в България. Това обяви за TravelNews Васил Велев,
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Председател на Тристранния съвет е
вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова. Ваучерите трябва да бъдат по подобие на тези за храна, които
се предоставят на служителите от работодателите. Те ще могат да бъдат използвани за почивки в България.
Ваучерите за туризъм трябва да бъдат по 100 лв. на работещ човек на месец, а не както за храна по 60 лв., посочи Велев.
Освен това той предлага да няма годишен лимит за купони от 350 млн. лв. в бюджета на страната, какъвто е за тази година,
защото той се изчерва много бързо от работодателите в момента. В другите страни от ЕС няма такива лимити.
Според Васил Велев мярката няма сериозно отражение върху бюджета на държавата. Единственото е, че върху тези
разходи не се плаща корпоративен данък. От друга страна се изсветляват изцяло оборотите. „Когато се плаща в брой в
магазините и в хотелите, понякога има сиви практики. Така се крият ДДС и другите данъци. Но като се плаща с ваучери
няма как оборотът да бъде на сиво", коментира председателят на АИКБ. По думите му от изсветляването на оборота с
ваучерите, се компенсира загубата на корпоративен данък. СПА курортите в България настояват държавата да осигури
данъчни облекчения за работодателите, които предоставят ваучер за здравна ваканция на стойност 720 лв. на година за
всеки свой служител. Това обяви вчера пред TravelNews Сийка Кацарова, председател на Българския съюз по балнеология
и СПА туризъм (BUBSPA). Идеята ще бъде дискутирана днес на започващия двудневен антикризисен конгрес на
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сдружението във Велинград. Организацията ще настоява да се обърне сериозно внимание на превенцията и
профилактиката, което ще намали със сигурност бюджета за здравеопазване.
По подобие на системата на ваучерите за храна, фирмите да получават данъчни облекчения, когато дават на служителите
си 60 лева на месец или 720 лева годишно под формата на купони за здравна ваканция. Минималният престой да бъде 7
дни в СПА хотелите. Вторият вариант е да се разшири списъкът на НОИ, като бъдат допуснати сертифицираните според
Наредба 5 на Министерството на туризма и Министерството на здравеопозването медикъл и СПА хотели. В момента
държавата е допуснала дискриминиране и хората не могат да се възползват от частните обекти, защото НОИ не покрива
разходите. Освен това бюджетът на НОИ трябва да се увеличи, за да могат повече български граждани да се възползват от
програмите за профилактика на хронични заболявания, отбеляза Сийка Кацарова. До момента едва 45 000 човека са
ползвали програмите през 2019 г., показват данните на НОИ.
Pik.bg
√ Тристранният съвет подкрепя въвеждането на ваучери за туризъм
Тристранният съвет към Министерския съвет, който е съставен от представители на правителството, работодателите и
синдикатите, подкрепя въвеждането на ваучери за туризъм в България. Това обяви за TravelNews Васил Велев, председател
на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Председател на Тристранния съвет е вицепремиерът и
министър на туризма Марияна Николова. Ваучерите трябва да бъдат по подобие на тези за храна, които се предоставят на
служителите от работодателите. Те ще могат да бъдат използвани за почивки в България. Ваучерите за туризъм трябва да
бъдат по 100 лв. на работещ човек на месец, а не както за храна по 60 лв., посочи Велев. Освен това той предлага да няма
годишен лимит за купони от 350 млн. лв. в бюджета на страната, какъвто е за тази година, защото той се изчерва много
бързо от работодателите в момента. В другите страни от ЕС няма такива лимити.
Според Васил Велев мярката няма сериозно отражение върху бюджета на държавата. Единственото е, че върху тези
разходи не се плаща корпоративен данък. От друга страна се изсветляват изцяло оборотите. Когато се плаща в брой в
магазините и в хотелите, понякога има сиви практики. Така се крият ДДС и другите данъци. Но като се плаща с ваучери
няма как оборотът да бъде на сиво, коментира председателят на АИКБ. По думите му от изсветляването на оборота с
ваучерите, се компенсира загубата на корпоративен данък. СПА курортите в България настояват държавата да осигури
данъчни облекчения за работодателите, които предоставят ваучер за здравна ваканция на стойност 720 лв. на година за
всеки свой служител. Това обяви вчера пред TravelNews Сийка Кацарова, председател на Българския съюз по балнеология
и СПА туризъм (BUBSPA). Идеята ще бъде дискутирана днес на започващия двудневен антикризисен конгрес на
сдружението във Велинград. Организацията ще настоява да се обърне сериозно внимание на превенцията и
профилактиката, което ще намали със сигурност бюджета за здравеопазване. По подобие на системата на ваучерите за
храна, фирмите да получават данъчни облекчения, когато дават на служителите си 60 лева на месец или 720 лева годишно
под формата на купони за здравна ваканция. Минималният престой да бъде 7 дни в СПА хотелите. Вторият вариант е да се
разшири списъкът на НОИ, като бъдат допуснати сертифицираните според Наредба 5 на Министерството на туризма и
Министерството на здравеопозването медикъл и СПА хотели. В момента държавата е допуснала дискриминиране и хората
не могат да се възползват от частните обекти, защото НОИ не покрива разходите. Освен това бюджетът на НОИ трябва да
се увеличи, за да могат повече български граждани да се възползват от програмите за профилактика на хронични
заболявания, отбеляза Сийка Кацарова.
АИКБ
√ СТАНОВИЩЕ НА АИКБ ПО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПАРКОВЕ
Следва пълният текст на становището на Асоциацията на индустриалния капитал в България относно Проект на Закон за
индустриалните паркове, 002-01-36/13.08.2020 г.
Изх. № 278/01.09.2020 г.
ДО
Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Относно: Проект на Закон за индустриалните паркове, 002-01-36/13.08.2020 г., вносител Министерски съвет
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЪНЕВ,
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) участва в общественото обсъждане на законопроекта за
индустриалните паркове, като изпрати становището си до Министерския съвет на Република България с писмо с изх. №
153 от 16.04.2020 г.
Тогава ние изложихме подробно своите несъгласия и направихме конкретни предложения. Ние внимателно проследихме
всичко, което е изменено и допълнено между месец април, когато Министерският съвет инициира обществено обсъждане,
и месец август, тоест сега, когато законопроектът е внесен в Народното събрание.
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При прегледа на представения ни законопроект се забелязва, че нашите възражения в определена степен са довели до
очакваните от нас промени – следствие на обсъжданията съвместно с експертите на Министерството на икономиката и
другите ведомства, участвали в подготовката на законопроекта.
Същевременно, водени от убеждението ни, че са необходими още корекции, в т.ч. и концептуални, с оглед постигането на
адекватен и насърчаващ разумните икономически политики текст, предлагаме на вниманието Ви следните възражения,
несъгласия и предложения:
1. Според АИКБ законопроектът не насърчава частните инвестиции в техническа инфраструктура на държавни и
общински индустриални паркове. Законопроектът в член 8 необосновано акцентира върху държавно и/или
общинско (една или повече общини) участие със съответната блокираща квота, респективно лимитира активност
на съвместна собственост, при условия на публично-частно партньорство между общинско и частно дружество или
между държавно и частно дружество.
Законопроектът не регламентира инвестиционния процес в инфраструктурата на индустриалните паркове, а именно
инфраструктурата е основният фактор, определящ индустриалния парк като такъв. Предполага се, че субектът „собственик“
ще инвестира в тази скъпоструваща техническа инфраструктура, но не е ясно при случая на държавна или общинска
собственост как ще се осигури финансиране, кой ще поеме отговорността на кредитополучател за него и кой ще отпусне
това финансиране, което да обезпечи изграждането на функционална и качествена техническа инфраструктура на
индустриалния парк, съответстваща на международните стандарти. Режимът на публично-частно партньорство също
остава неразработен.
Законопроектът дефинира като „инвеститор” потенциалните клиенти на индустриалните паркове, които са производители,
инвестиращи в собствени производствени мощности на територията на съответния индустриален парк. Намираме това за
относително ограничено и непълно интерпретиране на модела за изграждането на индустриални паркове, установен в
международен план. Засегнати от този подход биха били всякакви частни инвестиции в техническа инфраструктура на
държавни и общински индустриални паркове за електрозахранване, водоподаване, канализация, пречиствателна станция
за отпадните води, пътища, комуникации с оптични кабели, социални съоръжения като заведения за хранене, детски
градини, медицински пункт, пожарна служба, спортни съоръжения, данъчни и банкови клонове и др.
Стойността на такава техническа инфраструктура в много случаи ще се окаже непосилна инвестиция както за българската
държава, така и за българските общини. Допълнително ограничение по отношение на собствеността въвежда и чл. 16,
което от своя страна лимитира по презумпция и потенциалния интерес за частни инвестиции в техническа инфраструктура.
Не на последно място – недоумение буди моделът на публично-частно партньорство по отношение на оператора и
дейността му – по презумпция се очаква изборът му да минава през концесионна процедура – чл. 9, алинеи 2, 3 и 4. Но, от
друга страна, се очаква, че още с началното предложение за създаване на индустриален парк следва да се представи от
инициатора (чл. 24, ал. 1) и бизнес план на оператора (чл. 24, ал. 2, т.2).
2. По мнение на АИКБ, представеният законопроект не решава основни моменти за съществуващите, вече
изградени индустриални зони.
Съществуващи производствени площадки, с изградена инфраструктура, захранени с електроенергия, вода, пара, газ и пр.,
могат да добият статута на индустриални паркове по смисъла на така представения ни законопроект, но това е уредено
само с параграф 4 от Преходни и заключителни разпоредби от законопроекта.
На практика съществуващите индустриални зони имат бизнес модел, който не кореспондира в редица случаи на
разработения в законопроекта подход, обособяващ субектите към индустриалните паркове (раздел IV), респективно това
ще затрудни, а в някои случаи може и да направи процедурно невъзможно, пререгистрирането им и вписването им в
регистъра на индустриалните паркове. Относимо е както към субекта „оператор“ (чл. 9), така и в още по-голяма степен към
субекта „инвеститор“ (чл. 10). Впрочем, не очакваме проблеми по отношение на дефинирани като „партньор“ субекти, но
обръщаме изрично внимание, че именно в текстовете за определяне на този субект (чл. 11) е разписана алинея 3, която
гласи: „Лице, което е собственик на елементи на техническата инфраструктура, разположени на територията на
индустриалния парк, но не предоставя услуги по ал. 2, не е партньор.“
Реалността обаче показва, че в преобладаваща част от съществуващите зони са налице значително по-сложни
отношения, включително и на съсобственост над елементи от техническата инфраструктура между ползватели (по
смисъла на законопроекта биха били определени като инвеститори) – в различни комбинации с или без участие и на
собственика на имота – например електросилови съоръжения, кабели и елементи от електропреносната мрежа,
водовземни съоръжения, съоръжения за преработка на води и т.н.
3. Според АИКБ законопроектът не урежда ангажимент от страна на държавата за изграждане на свързваща
инфраструктура за присъединяване на техническата инфраструктура на индустриалните зони за ток, вода, газ,
канализация, път и комуникации към техническата инфраструктура на общините и към националната
инфраструктура.
Не е разработен модел на заявяване, проектиране, изграждане и експлоатиране на такава свързваща инфраструктура.
Липсва яснота за финансово-икономически модел по отношение на този ключов инвестиционен ангажимент за успешното
разработване и функциониране на всеки бъдещ индустриален парк.
Споделяме виждането, че плановете за присъединяване следва да са синхронизирани със съответните национални и
общински планове и програми за развитие – философия, която само е загатната в рамките на законопроекта (чл. 19), но с
оглед въпросите около свързващата инфраструктура тази тема следва да се уреди нормативно в изрични текстове.
4. Според АИКБ законопроектът не предлага данъчни стимули за потенциалните клиенти на индустриалните
паркове – законопроектът предлага основно категоризация на индустриалните паркове в България, без да
предлага данъчни, административни и икономически стимули, които да привличат български и чуждестранни
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производители в индустриалните зони на България. Това личи от скромното присъствие на такива производители
в българските индустриални зони, сравнено със съседните на България страни и особено с Турция. Държавната
политика за стимулиране на индустриалните паркове се свежда основно до определяне на преференциални
местни данъци и такси с чл. 20 от законопроекта, което би било за сметка на общинските бюджети. Местните
данъци и такси са единственият приход на общините, като и без това са недостатъчни за покриване на техните
финансови задължения. Държавата дори приканва общините да повишават местните данъци и такси, за да
увеличат недостатъчните си приходи. Така този законопроект е в противоречие с провежданата понастоящем
държавна политика за стимулиране на общините да повишат местните данъци и такси.
Декларираните принципи за държавна подкрепа на инвестициите в индустриалните паркове не са развити в конкретни
законодателни решения.
Законопроектът не дава и административни стимули за потенциалните клиенти на индустриалните паркове.
Добър пример от индустриалните зони в Турция е всяка зона да има право на самостоятелно одобрение на проектната
документация на индустриалните обекти, находящи се в нея и съответно самостоятелно издаване на разрешения за строеж
на своите клиенти. Това може да стане чрез адекватни изменения в Закона за устройство на територията или чрез
назначаване на заместник главен архитект на главния архитект от прилежащата община. Този заместник главен архитект
следва да се назначава само за нуждите на съответната индустриална зона, да се помещава там и да работи само за
нейните клиенти.
Собствени офиси в индустриалните паркове биха могли да имат представителите на други специализирани администрации
– например митници, НАП и т.н. Идеята на тази мярка е, от една страна, да се осигурят административни, данъчни и
банкови услуги на място, за да се минимизира бюрокрацията и корупцията за клиентите на индустриалните зони, и, от
друга страна, за да се облекчи общинската администрация по места от постоянното струпване на много хора от много
предприятия, които са клиенти на индустриалните зони, прилежащи към съответните общини.
5. По мнение на АИКБ законопроектът погрешно унифицира типовете „индустриална зона” и „технологичен
парк” – законопроектът предлага основно категоризация на индустриалните паркове в България, като обединява
погрешно понятията „индустриална зона” и „технологичен парк”. Това би затруднило ефективното създаване,
функциониране и надграждане както на индустриалните зони, които имат производствени функции, така и на
индустриалните паркове, които пък по дефиниция са ”start up” инкубатори и научно-изследователски звена. Ако
България иска да е конкурентна, би трябвало да се сравнява с географски най-близко стоящия до нас,
изключително успешен икономически модел за привличане на инвестиции на Турция. За сравнение – в Турция,
която постоянно привлича инвестиции в производствени мощности за стотици милиарди евро, има три различни
типа специални инвестиционни зони:
Първи тип: Зони за технологично развитие – технологични паркове.
Зоните за технологично развитие (TDZ) са области, предназначени да подкрепят научно-изследователската и развойна
дейност и да привлекат инвестиции във високо-технологични области. Турция има 84 TDZ, от които 63 са в експлоатация, а
21 са одобрени и в момента са в процес на изграждане.
Втори тип: Организирани индустриални зони.
Организираните индустриални зони (OIZ) са проектирани така, че да позволят на компаниите да работят в удобна за
инвеститорите среда с готова за употреба инфраструктура и социални съоръжения. Съществуващата инфраструктура,
предоставяна в OIZs, включва пътища, вода, природен газ, електричество, комуникации, третиране на отпадъци и други
услуги. Турция има 331 OIZs в 80 провинции, 234 от които в момента работят, а останалите 97 OIZ се изграждат в цяла
Турция.
Трети тип: Свободни зони.
Свободните зони (FZ) са специални обекти, които се разглеждат извън митническата зона на страната. FZs са
предназначени да увеличат броя на инвестициите, насочени към износ. Правните и административните разпоредби в
търговската, финансовата и икономическата област, приложими в рамките на митническата област, или не се прилагат,
или частично се прилагат във FZs. В Турция има общо 19 свободни зони, разположени в близост до пазарите на ЕС и Близкия
Изток, 18 от които са активни, а 1 е на етап създаване. FZs са стратегически разположени на точки, които предоставят лесен
достъп до международни търговски пътища чрез пристанища в Средиземно море, Егейско море и Черно море.
Въз основа на изложеното по-горе АИКБ констатира, че не беше възприето нейното предложение да се проучат успешните
модели, осъществени в други държави, да се проучи тяхното законодателство, и междуведомствена работна група с
участието и на национално представителните работодателски организации да изготви и предложи адекватни изменения
и допълнения в Законопроекта за индустриалните паркове на базата на постъпилите в срока за обществено обсъждане
становища от заинтересованите страни.
Като изразяваме още веднъж своето задоволство от продължаващата ни съвместна работа, потвърждаваме своята
готовност за по-нататъшно сътрудничество в интерес на българската икономика.
С УВАЖЕНИЕ,
ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ
КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ
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Важни обществено-икономически и политически теми

БНР
√ ГЕРБ кани вътрешния министър в НС заради вчерашните протести
ГЕРБ ще покани министъра на вътрешните работи в народното събрание, за да даде информация за действията на
полицията и пълната картина на вчерашните протести в столицата. Очаква се това да стане в рамките на днешното
пленарно заседание.
Народното събрание ще обсъди персоналните промени в правителството, като премиерът Бойко Борисов е предложил
заместник правосъдният министър Десислава Ахладова да заеме поста на подалия оставка Данаил Кирилов. В програмата
на парламента е предвидено прекратяване на пълномощията на председателя на Централната избирателна комисия
Стефка Стоева, както и обсъждането на промените в Изборния кодекс.
Законопроектите за изменение и допълнение на изборното законодателство са два - на ГЕРБ и ДПС. От управляващата
партия предлагат мажоритарен избор на половината депутати от Великото народно събрание, както и осигуряване на
възможност за машинно гласуване или с хартиени бюлетини във всички секции с над 300 избиратели. Така в текстовете
отпада последната разпоредба за гласуване с машини във всички избирателни секции.
Проектът на ГЕРБ дава възможност за гласуване в два последователни дни заради коронавируса.
Промените, внесени от ДПС, предвиждат отпадане на квадратчето "не подкрепям никого" в бюлетината, както и текстът за
задължителното гласуване да бъде заличен.
От Движението предлагат много по-високи прагове на преференциите, отпадане на уседналостта при местни и европейски
избори и агитацията на майчин език, различен от българския, при осигурен превод на български.
√ МС одобри проект на нов Закон за виното и спиртните напитки
Правителството одобри проект на нов Закон за виното и спиртните напитки, изготвен съвместно от Министерство на
земеделието, храните и горите и Министерство на икономиката. Промяната му е свързана с необходимостта от изпълнение
на препоръки от страна Европейската комисия (ЕК) по отношение на конкретни разпоредби, които водят до разминавания
между действащото право на ЕС и прилагания закон в момента у нас, съобщи правителствената пресслужба.
Ще се регулират по нов начин обществените отношения, свързани с условията и реда за производство, преработка,
търговия и контрол на гроздето за вино и спиртни напитки, както и управлението и контрола на лозаро-винарския
потенциал.
Включени са разпоредби, съгласно които продуктите от лозаро-винарския сектор, следва да се произвеждат по правила за
енологичните практики и ограничения. Етикетирането на продуктите ще бъде съобразено с промените в действащата в
областта европейска правна рамка. Целта е да се гарантира общественото здраве и очакванията на потребителите по
отношение на качеството и производствените методи.
Законът регулира статута на лицата, които произвеждат и предлагат винено грозде и лозаро-винарски продукти, както и
плодови вина и оцет.
С проекта на новия нормативен акт ще се предотвратяват нелоялни практики, за да се постигне прозрачност и конкуренция
на пазара при производството на спиртни и винени напитки. Установяват се специфични определения и изисквания за
ракия, мастика, и дестилатите за тяхното производство. Тези определения подчертават традиционния характер на
българските напитки и по-специално на ракията. Разписани са правила за производство на спиртни напитки с географско
указание, допълват от пресслужбата на МС.
√ Изненадващо подобрение на продажбите на дребно в Германия през юли
Продажбите на дребно в Германия се понижиха изненадващо през юли след спад и през юни, показват данни на
официалната статистика Destatis, които могат да охладят надеждите, че разходите на домакинствата във водещата
европейска икономика ще бъдат достатъчно силни, за да допринесат за силно икономическо възстановяване през третото
тримесечие след коронавирусния шок от пролетта.
Продажбите на дребно се понижиха през юли с 0,9% спрямо юни, когато се свиха с 1,9%, докато очакванията на
финансовите пазари бяха за техен растеж с 0,5 на сто.
Продажбите на дребно на годишна база (отчитайки инфлацията) се повишиха през юли с 4,2% след растеж с 6,7% месец
по-рано и очаквания за повишение с 4,1 на сто.
Спрямо февруари 2020 година, месецът преди пандемията от Covid-19 да избухне в Германия, продажбите на дребно през
юли се повишиха с 0,9 на сто, посочва Destatis.
Продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия се увеличиха през юли с 4,2% на годишна база, като това е първото
нарастване на тези продажби след началото на коронавирусната пандемия.
Продажбите на нехранителните стоки нараснаха с 4,4% спрямо юли 2019 г., докато продажбите по интернет и пощата
скочиха с 15,6 на сто.
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√ БНБ: Свиването на икономиката тази година може да достигне 13,1%
През втората половина на годината очакваме ръст на спестяванията в банките и забавяне на кредита за бизнеса и
домакинствата, пише в „Икономически преглед“
Съществува 60% вероятност спадът на реалния брутен вътрешен продукт (БВП) през текущата година да е в интервала от 4,1% до -13,1%. Според централната прогноза спадът на икономиката на България с 8,5% през 2020 г. ще се определя
главно от понижение на частното потребление (принос с -3,4 процентни пункта) и инвестициите в основен капитал (принос
с -3,2 процентни пункта), но в по-малка степен от негативния принос на нетния износ (с -2,6 процентни пункта). Това
очакване изрази Българската народна банка в най-новото си тримесечно издание „Икономически преглед“.
В анализа на централната банка се посочва, че наличните към 17 юни данни, на базата на които е изготвена прогнозата,
показват, че през второто тримесечие следва да се очаква един от най-големите в ретроспективен план годишни спадове
на БВП в България, но съществува голяма несигурност по отношение на мащаба на икономическия шок през този период.
От БНБ уточняват, че вторият брой на „Икономически преглед“ е представен на ръководството на централната банка на
заседанието му на 13 август, като в него са използвани статистически данни и информация, публикувани до 10 юли. Поради
големината на икономическия шок, породен от разпространението на COVID-19, графиките в изданието обхващат периода
от началото на 2008 г., което позволява да се направи съпоставка с изменението на икономическите променливи по време
на глобалната финансова и икономическа криза от 2008–2009 г.
От БНБ заявяват, че поради неяснотата за бъдещото развитие на епидемичната обстановка и несигурността по отношение
на динамиката на БВП през второто полугодие също е много голяма.

Слаба икономическа активност
След глобалния икономически шок през март и април, породен от мерките за ограничаване на разпространението на
COVID-19, през май и юни се наблюдаваше частично възстановяване на икономическата активност както в
промишлеността, така и в сектора на услугите. Въпреки това за всички водещи икономики, с изключение на Китай,
конюнктурните индикатори показват значително по-голям спад на икономическата активност през второто тримесечие на
2020 г. спрямо наблюдавания през първото. През май и юни Европейскат централна банка (ЕЦБ) и Федералният резерв
продължиха да приспособяват паричната си политика, така че да осигуряват благоприятни условия за финансиране на
правителствата, банките, фирмите и домакинствата, пише в макроикономическия анализ.
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След спада
Очакванията ни са външното търсене на български стоки и услуги през второто тримесечие на 2020 г. да отбележи на
годишна база значителен спад, който ще намалява през третото и четвъртото тримесечие поради вграденото допускане за
облекчаване на голяма част от мерките срещу разпространението на COVID-19 в страните – основни търговски партньори
на България.
Първоначалните ефекти от кризата, свързана с COVID-19, върху външните за българската икономика потоци намериха
отражение в нарастване на излишъка общо по текущата и капиталовата сметка за периода януари – април 2020 г. в резултат
главно на по-големия спад на номиналния внос на стоки спрямо този на износа, отчете БНБ.
Същевременно през периода беше регистриран нетен приток на средства по финансовата сметка на страната, който
отразяваше понижението на чуждестранните активи на банките в резултат на предприетите от централната банка мерки,
насочени към допълнително засилване на ликвидността на банковата система.
През втората половина на годината се очаква положителното салдо по текущата и капиталовата сметка да се
увеличи спрямо второто тримесечие на годината при допускане за частично възстановяване на външното търсене на
български стоки и услуги и запазване на благоприятни за страната условия на търговия.
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Ръст на спестяванията в банките
Депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система продължиха да нарастват със сравнително високи
темпове през април – май 2020 г. Ограничените възможности за потребление на определени стоки и услуги от страна на
домакинствата в периода на извънредното положение допринесоха за нарастване на спестяванията в банките при липсата
на сигурна и нискорискова алтернатива на банковите депозити.
Впоследствие влияние за нарастването на депозитите оказва отлагането на потребление на домакинствата и на
инвестиционни проекти на фирмите поради по-голямата несигурност за бъдещото развитие на макроикономическата
среда, предизвикана от пандемията от COVID-19.
По-малко заеми
При кредита за фирмите и домакинства се наблюдаваше постепенно забавяне от март на годишния растеж, за което
повлияха фактори както от страна на търсенето, така и от страна на предлагането.
През втората половина на годината очакваме формирането на предпазни спестявания да продължи да допринася за
нарастване на привлечените средства в банковата система.
При кредита за бизнеса и домакинствата очакванията на експертите са за значително забавяне на годишния растеж в
резултат от намаленото търсене на кредитен ресурс в условията на влошена макроикономическа среда и несигурност
относно продължителността на пандемията.
Потенциален фактор за забавяне на растежа на кредита е и възможно допълнително затягане на стандартите и на
условията за отпускане на нови заеми от страна на банките, както и по-малката им склонност да поемат риск.

Ситуацията в реалния сектор
В резултат на въведените в България и в чужбина ограничителни мерки срещу разпространението на COVID-19 през
второто тримесечие на 2020 г. се наблюдаваше значително влошаване на бизнес климата и на доверието на
потребителите.
Тези тенденции отразяваха по-голямата несигурност за икономическата ситуация в страната, отчетените значителни
спадове спрямо предходното тримесечие на продажбите в търговията на дребно, оборотите в промишлеността и
индексите на производство в промишлеността и услугите, а също и повишаването на равнището на безработица до 9%
през май по данни на Агенцията по заетостта.
Изменението на конюнктурните индикатори дава сигнали за съществен спад на реалния БВП през второто тримесечие на
2020 г. както на верижна, така и на годишна база.
При реализиране на допускането за липса на втора вълна на разпространение на COVID-19 и ново затягане на мерките през
втората половина на годината очакваме да започне постепенно възстановяване на икономическата активност на верижна
база, но реалният БВП да остане значително под нивото си от съответния период на 2019 г.
По-ниска инфлация
Под въздействие на ефектите от разпространението на COVID-19 и на мерките за ограничаването му през май годишната
инфлация се понижи значително спрямо края на 2019 г., възлизайки на 1%.
За забавянето на общата инфлация от ключово значение беше отрицателният принос на енергийните продукти, чиято
низходяща динамика отразяваше влиянието на значителния спад на международната цена на петрола. Забавяне на
инфлацията беше отчетено при базисните компоненти на ХИПЦ и при групата на стоките и услугите с административно
определяни цени.
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Наблюдаваната по-ниска инфлация при храните беше повлияна най-вече от вътрешни фактори, а ефектът от
разпространението на COVID-19 върху динамиката на цените в групата остана ограничен.
През третото и четвъртото тримесечие на 2020 г. очакваме инфлацията слабо да се понижи спрямо текущото ниво.
Предвижда се базисната инфлация да се забави под влияние на по-слабото търсене и несигурната икономическа среда, а
негативният принос на енергийните продукти да се свие, отразявайки главно пазарните очаквания за динамиката на
международната цена на петрола в евро. В групата на храните също очакваме известно забавяне на инфлацията,
определяно най-вече от групите на месото и хлебните изделия, коментират в централната банка.
√ Заявления за 6 млн. лв. са подадени по пчеларската програма за 2020 г.
След приключване на административните проверки и проверки на място, допустимите заявления за плащане ще
бъдат платени до 15 октомври
Общо 1 658 заявления за плащане за близо 6 млн. лв. са подадени по Национална програма по пчеларство за 2020 година
(НПП). Информацията съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“
След приключване на административните проверки и проверки на място, допустимите заявления за плащане ще бъдат
платени до 15 октомври 2020 г. Припомняме, че за прием 2020 г. крайният срок за извършаване на инвестициите и
подаване на заявление за плащане беше до 31 август.
Като най-атрактивна се оказа Мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“ с подадени 990 заявления
и заявена финансова помощ от над 2,2 млн. лева.
Националната програма по пчеларство за периода 2020-2022 г. е с общ бюджет от 19,2 млн. лева, от които 50% са осигурени
от ЕС и 50% - от националния бюджет.
БНТ
√ ГЕРБ събра нужните 120 подписа за проекта за нова конституция
ГЕРБ са събрали над 120 подписа за внасяне на проекта за свикване на ново Велико народно събрание и нова конституция.
Това обяви председателят на ПГ на ГЕРБ Даниела Дариткова на обща пресконференция с ВМРО.
След дни умуване, от ВМРО все пак са решили да дадат гласовете си в подкрепа на проекта, срещу приети условия от ГЕРБ.
НФСБ, част от ПГ на " Воля" и независими народни представители също ще подкрепят ГЕРБ.
Пренаредени са някои точки от първоначалния вариант, обясни Дариткова. В проекта е записан преамбюл, както са искали
от ВМРО, премахната е законодателната инициатива на съдебната власт, записан е текстът за герба.
Искрен Веселинов от ВМРО обясни, че е записано, че ще се поощрява раждаемостта както и облекчен ред за българско
гражданство. Исканията на ВМРО за образователен ценз при гласуване, разширяването на президентските правомощия и
наборната военна служба ще бъдат подложени на референдум.
Даниела Дариткова, председател на ПГ на ГЕРБ: След дълъг дебат, динамичен диалог и постигане на съгласие имаме
необходимите гласове за внасяне на проект за решение за свикване на ВНС и проект на нова конституция така както са
изискванията на действащата конституция.Искам да благодаря на всички, които подкрепиха идеята на ГЕРБ за дебат в
обществото за нов обществен договор.
Искрен Веселинов, съпредседател на ОП: Ние имахме преговори, които продължиха два дни с колегите от ГЕРБ.Проектът
на първоначалният проект за нова конституция имаше изключително много несъвършенства, част от които критикувахме
ние, част от тях от академичната общност. Мисля, че проекта който внасяме в момента е общ и той отговаря на основните
критики и няма почти нищо общо с първоначалния.
Късно следобед от парламентарната група на ГЕРБ внесоха в деловодството на парламента проект на нова Конституция и
проект на решение за свикване на Велико народно събрание. Двата проекта бяха внесени от председателя на Народното
събрание Цвета Караянчева и Менда Стоянова, народен представител и член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ.
√ Премиерът Борисов: Никога не е било по-важно целият свят да работи заедно, за да спрем кризата
Светът навлиза в опасен и нестабилен период. Учените предполагат, че вирусът може да остане с нас с години. Нашият
призив е ясен – трябва да работим заедно. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов в изказването си по време
на виртуалната среща в рамките на Процеса „Акаба“. Процесът е иницииран през 2015 г. от краля на Йордания Абдулла
Втори с цел укрепване на международното и регионалното сътрудничество срещу опасностите от тероризъм,
радикализация и насилствен екстремизъм.
Във форума участват държавни и правителствени ръководители от страни като Индонезия, Филипините, Нигерия, Кения,
представени на различни нива са също САЩ, Нидерландия, Южна Корея, Япония, Сингапур и др.
„Никога в историята на човечеството не е било по-важно целият свят да работи заедно, за да се справим с връхлитащата
криза и да предотвратим разпространението на вируса“, акцентира българският министър-председател.
Борисов припомни, че само преди два дни в Словения управляващият директор на Международния валутен фонд
Кристалина Георгиева обяви 10% спад на БВП в световен мащаб. „Не сме имали такива проблеми след Голямата депресия
- финансови, икономически и здравни едновременно“, изтъкна премиерът Борисов.
Акцент в изказването на министър-председателя бе приносът на Българското председателство на Съвета на ЕС за
европейската перспектива на Западните Балкани. „Подкрепата, която България дава на Албания, на Република Северна
Македония, на Босна и Херцеговина, на Сърбия и Косово за присъединяването към ЕС, а някои от държавите ние първи
подкрепихме и за НАТО, е също много добра рецепта за общата борба срещу тероризма и екстремизма“, подчерта
Борисов.
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Той изрази надежда, че след всяка една среща от Процеса „Акаба“ държавите от инициативата ще излизат по-единни и
по-силни като взаимодействието между тях ще бъде успешно надграждано.
„Необходими са спешни действия с цел изграждане на устойчивост“, подчерта премиерът.
Борисов бе категоричен, че за да се справим с глобалните предизвикателства и последиците от пандемията както в
краткосрочен, така и в дългосрочен план, се налага ефективно многостранно сътрудничество и солидарност между
държавите
√ Еманюел Макрон на историческо посещение в Ирак
Френският президент Еманюел Макрон кацна в Багдад при първото си официално посещение в Ирак, където се надява да
помогне на страната да възстанови своя "суверенитет", въпреки че ходът му разпалва напрежението между САЩ и Иран.
Идвайки направо от двудневно пътуване до Бейрут, столицата на кризисния Ливан, Макрон ще бъде най-значимият лидер
на посещение в Ирак, откакто премиерът Мустафа ал Кадеми дойде на власт през май.
В последната си вечер в Бейрут Макрон обяви, че се отправя към Багдад, "за да започне инициатива заедно с ООН за
подкрепа на процеса на суверенитет".
"Борбата за суверенитета на Ирак е от съществено значение", каза Макрон пред репортери в петък, преди да замине за
Ливан. Според него иракчаните, които "са страдали толкова много", заслужават възможности освен доминиране от
регионални сили или ислямистки екстремисти.
"Има лидери и обикновени хора, които са наясно с това и които искат да вземат съдбата си в ръце. Ролята на Франция е да
им помогне да го направят", каза Макрон.
След инвазията, водена от САЩ, свалила диктатора Саддам Хюсеин през 2003 г., Ирак беше опустошен от вълни от
сектантски конфликти, кулминирали с групата „Ислямска държава“, владяла частите на страната шест години, преди
джихадистите да бъдат отблъснати с международна подкрепа. Ирак от години е между двата си основни съюзника Иран
и САЩ - балансиращ акт, който става все по-труден след оттеглянето на Вашингтон през 2018 г. от многостранна ядрена
сделка с Техеран.
Франция е сред европейските държави, които остават ключови поддръжници на споразумението от 2015 г. Тази година
американски удар с безпилотни летателни апарати уби най-висшия ирански генерал Касем Солеймани в Багдад, което
накара Иран да изстреля ракети срещу американските войски в Ирак. Подкрепяни от Техеран групи са заподозрени в
изстрелване на ракети по дипломатически, военни и търговски обекти на САЩ в Ирак през последните месеци.
Като вторият по големина производител на петрол в ОПЕК, Ирак също беше силно засегнат от световния ценови колапс и
пандемията от коронавирус принуди крехката си икономика да потъне още повече.
Франция даде знак за подкрепа. Висшият дипломат Жан-Ив Льо Дриан посети Ирак през юли, настоявайки, че Багдад
"трябва да се разграничи от регионалното напрежение", а министърът на отбраната Флоранс Парли пътува до Багдад
миналия месец.
Днес Макрон ще се срещне както с Кадеми, така и с президента Бархам Салех, с когото се срещна в Париж през 2019 г., и с
редица други политически фигури. Посещението ще бъде от "голямо значение, тъй като е трето от френските власти за
един месец", каза Хушам Давуд, съветник на иракския премиер.
За разлика от повечето чуждестранни служители, френският президент няма да спре в Арбил, столица на автономния
кюрдски регион на Ирак. Вместо това кюрдският президент Нечирван Барзани е склонен да пътува до Багдад за разговори.
Скоро след спечелването на президентския пост през 2017 г. Макрон се опита да посредничи между автономния кюрдски
север и федералното правителство, но финансовите и военните спорове между двете страни остават нерешени. Вероятно
няма да има съобщения за нова финансова или военна помощ, казаха иракски служители.
Франция не участва в инвазията, която свали Саддам, но се присъедини към ръководената от САЩ коалиция, създадена
през 2014 г. за борба с ИД.
По-рано тази година, след териториалното поражение на ИД и появата на пандемията Covid-19, последният контингент от
френски войски, разположени в Ирак като част от коалицията, се изтегли.
Сегашното посещение на Макрон е след интензивни разговори в Ливан - неговото второ след колосалната експлозия на 4
август в пристанището в Бейрут, убила повече от 180 души. Той беше председател на донорска конференция за Ливан
миналия месец и заяви, че е готов да проведе още една заедно с политически срещи през октомври.
"Макрон определено се опитва да обърне Франция към Близкия изток“, каза Карим Битар, професор по политология във
Франция и Ливан.
Френският лидер се фокусира върху Ливан и Ирак, които имат връзки както с Иран, така и със Саудитска Арабия, тъй като
смята, че Париж може да играе посредническа роля, ако регионалното напрежение ескалира допълнително“, каза Битар
пред АФП.
В. Монитор
√ ДФЗ изплати над 200 хил. лв. за застраховане на реколтата от винено грозде
Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) изплати над 200 хил. лв. (204 630 лв.) по мярка „Застраховане на реколтата“ от
националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България 2019-2023 г., съобщиха от
разплащателната агенция.
В периода на приема от 4 май до 30 юни 2020 г., са подадени 33 заявления на обща стойност 290 хил. лв. След извършване
на необходимите административни проверки и проверки на място, са сключени договори с всички кандидатствали за
предоставяне на финансова помощ по схемата.
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ДФ „Земеделие“ финансира процент от застрахователната сума, съобразно вида на покритите застрахователни рискове.
До 60 % от разходите за заплатените застрахователни премии е финансирането при застрахователни полици, включващи
загуби, причинени от неблагоприятни климатични условия (слана, буря, градушка, заледяване, силен или проливен дъжд,
тежка суша) и други застрахователни рискове – загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от
вредител и загуби, причинени от пандемии при хората. До 80 % от разходите за заплатените застрахователни премии е
финансирането при застрахователни полици, включващи загуби, причинени от природни бедствия (слана, буря, градушка,
заледяване, силен или проливен дъжд, тежка суша).
Най-често срещаните застрахователни рискове, включени в полиците на кандидатите, бяха градушка, буря и проливен
дъжд. По-голяма част от лозарите бяха застраховали реколтата си срещу природни бедствия и получиха до 80 %
съфинансиране за заплатените застрахователни премии.
В. Капитал
√ EИИT организира състезание за бизнеси в производството
Инициативата е насочена към предприемачи, стартъпи и малки и средни предприятия, а крайният срок е 6 септември
Европейският институт за иновации и технологии (EIT) организира международно състезание за бизнес идеи в областта на
устойчивото производство. Надпреварата BoostUp! е разделена в три категории за индивидуални предприемачи,
стартиращи компании и малки и средни бизнеси. Във всяка от тях могат да участват представители от всички държави членки на ЕС, като крайният срок за подаване на заявки на английски език е 6 септември. Одобрените участници ще
преминат през менторска програма, а победителите ще получат и парична награда от 15 хил. евро.
Категории на надпреварата
Програмата BoostUp! се осъществява в два етапа. Одобрените кандидати ще се състезават на национален финал, който ще
се проведе през септември и октомври във всяка от държавите, част от надпреварата. Местните победители ще се
състезават на големия финал, който предстои да бъде обявен.
Предприемачи или млади екипи, които още нямат регистрирано дружество, могат да участват в категорията Create. Те
могат да кандидатстват с бизнес идеи и проекти в областта на зеленото, устойчиво производство, без отпадъци. Осем
проекта ще бъдат одобрени да участват на регионалния финал. Най-добрите четири от тях ще отидат на големия финал,
където ще се съревновават с участниците от останалите държави. Четирима победители ще получат финансиране от 15
хил. евро.
В категорията Accelerate могат да се включат стартъпи, които вече имат първи клиенти и разработват решения за
автоматизация на производствените процеси, дигитализирани платформи в областта на интернет на нещата или базирани
на изкуствен интелект, подобряване на веригата на доставки и др. Общо 16 финалисти ще бъдат одобрени на местно ниво,
а осем от тях ще се състезават на големия финал. И в тази категория четирима победители ще получат парична награда от
15 хил. евро.
Третата категория в BoostUp! Transform е насочена към малки и средни предприятия, които имат отчетени минимум 300
хил. евро приходи за 2019 г. За да участват в надпреварата, компаниите трябва да разработват решения в областта на
зеленото, устойчиво производство и кръговата икономика. Осем фирми ще бъдат одобрени за местното състезание,
половината от които ще бъдат изпратени на международния финал.
В. Банкерь
√ Агенцията по заетостта отново ще проучва работодателските потребности от кадри
Агенцията по заетостта отново започва проучване сред работодателите за техните потребности от работна сила. Втората
за годината анкета ще се проведе в периода 1 септември – 16 октомври и ще продължи проследяването на тенденциите
за това от какви професии и умения на работната сила се нуждае бизнесът в краткосрочен и средносрочен план.
В отговор на създалата се ситуация, свързана с COVID-19, работодателите ще могат да споделят и очакванията си за
влиянието, което COVID-кризата може да окаже върху евентуалното освобождаване или наемане на нов персонал.
Анкетирането и този път ще обхване първоначално работодатели от формирана национално представителна извадка,
представяща всички сектори на икономиката, различни по статут и големина предприятия с териториално разпределение
във всички области в страната.
На тяхно разположение е актуализиран онлайн анкетен формуляр, в който те могат да посочат от какви специалисти със
средно и висше образование ще имат нужда през следващите 12 месеца и след по-дълъг период – от 3 до 5 години. Те
отново ще могат да очертаят и най-необходимите компетентности и умения, които трябва да притежава търсеният от тях
персонал.
√ Изграждането на ГКПП "Рудозем- Ксанти" се очаква да приключи до февруари 2021 г.
Строителните дейности по ГКПП "Рудозем- Ксанти" вървят по график и ако се продължи с тези темпове на работа,
изграждането на граничния пункт се очаква да приключи до края на февруари следващата година, съобщават от
пресцентъра на Област Смолян. Областният управител Недялко Славов и представители на изпълнителя на обекта Обединение "Партньори- Ксанти", са направили проверка за напредъка по изграждане на бъдещия пункт.
Строителството на пункта е започнало на 24 януари, а съгласно клаузите в договора срокът за изпълнение е 365 дни. Имало
е и доста препятствия до момента. Поради обилни валежи и неблагоприятни метеорологични условия се е налагало
работата да спира.
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Обектът се състои от два подобекта, разположени на обща площ от 76 дка, отбелязват от областния пресцентър. Първият
подобект е върху 33 дка и включва територия за изграждане на подходния път и паркинг. Площадката на граничния пункт
е на площ 37 дка. На площадката се разполагат двуетажна административна сграда, в която ще се помещават офисите на
"Гранична полиция" и "Митници", хале за щателна митническа проверка и други. Предвидено е и изграждане на площадка
за допълващи дейности и техническа инфраструктура. Подходният път в първия участък е с ширина 10 м и включва две
ленти за движение в посока Гърция и една в посока България, както и банкети по 1.5 метра.
Вторият участък, площадката за ГКПП - транспортната инфраструктура се обособява с по четири ленти на движение в двете
посоки „входящи” и „изходящи”.
Представител на фирмата изпълнител е посочил, че по-голямата част от основите и фундаментите, върху които ще бъдат
извършени монтажните дейности и изграждането на помещенията, вече са поставени и се изчаква необходимото
технологично време за зреене на бетона и добиване на здравина. Проектът включва ленти за движение на тежкотоварни
и леки автомобили, автобуси.
Относно въпросът „кога ще бъде отворен пунктът“, Славов уточни, че това е политическо решение и зависи от степента на
завършеност на съпътстващата инфраструктура. „Необходимо условие е най-вече завършването на пътя от гръцка страна,
тъй като от българска страна има достатъчно алтернативни маршрути и строителството на отсечките, включени в нашия
проект, по моя преценка, не могат да възпрепятстват отварянето на граничния пункт.“
3e-news.net
√ Меркел се обяви в защита на „Северен поток 2“
Канцлерът на Германия Ангела Меркел потвърди решимостта на немските управляващи за завършване на строителството
на газопровода „Северен поток 2“. Тя съобщи това вчера по време на посещението си в град Щралдзунд, Макленбург –
Предна Померания, избирателен район, от който е издигана кандидатурата й от 1990 г.
Така Меркел реагира на заплахата на тримата сенатори от САЩ за санкции срещу предприятия в Макленбург – Предна
Померания като например пристанището Мукран, в случай, че съдействат за строителството на „Северен поток 2“.
„Ние смятаме тези екстериториални санкции, действията, на които излизат извън пределите на територията на САЩ за
неправомерни“, заяви Меркел, цитирана от местни и международни медии.
Меркел за пръв път посещава избирателният си район от началото на пандемията с коронавируса. Тя проведе срещи с
представители на медицинските и образователните институции и заяви, че пандемията изисква преформатиране на
приоритетите. „Икономиката трябва да работи толкова, колкото това е възможно“, подчерта тя, цитирана от DW,
позоваващ се на dpa. Строящият се „Северен поток 2“ е важен фактор за икономиката на Макленбург – Предна Померания.
Мениджър
√ България се изкачи до 37-о място в света по иновативност на икономиката
България е 37-мата най-иновативна икономика в света според годишната класация на Световната организация за
интелектуална собственост, в която са включени 131 страни от цял свят. Сравнено с миналата година българската
икономика се изкачва с 3 позиции нагоре.
Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) е една от 15-те специализирани агенции на ООН и е
създадена през 1967 г. Анализите на СОИС показват, че българската икономика е по-иновативна от тази на редица други
страни в ЕС, като например Полша, Словакия, Литва, Хърватия, Гърция, Румъния, а също на много други богати страни с
напредничави дългосрочни стратегии за обществено развитие като например Катар или държави, богати на ресурси като
Саудитска Арабия и Русия.
Според доклада в групата на страните с доход над средния България е позиционирана като третата най-иновативна
държава в света след Китай и Малайзия и преди Тайланд, Румъния, Русия, Черна гора, Турция, Мавриций и Сърбия. Ето
защо България е сред страните с ниво на представянето над очакваното за стандарта ни на развитие. Целият доклад може
да бъде прочетен тук.
В подробния доклад за страната ни като силни страни на България са посочени няколко икономически обстоятелства. Това
са ниска цена за съкращаване на персонал, екологична устойчивост, висок дял на инвестициите в иновации от чужбина,
висок брой запазени марки и индустриални дизайни на глава от населението, висок дял на творческите услуги в общия
обем на износа и генерични онлайн домейни на високо ниво.
Слабостите на България според доклада са следните: лошите условия за започване на бизнес, ниски нива на средните
оценки по математика, липса на присъствие на глобални компании от сектора на развойната дейност, неефективно
използване на електроенергия, нисък дял на микрофинансирането, ниска стойност на пазарната капитализация на
фондовата борса, ниска местна конкуренция.
Докладът показва, че Швейцария и през 2020 година запазва лидерската си позиция сред най-иновативните икономики в
света, следвана от Швеция, САЩ, Великобритания и Нидерландия.
Индия продължава да бъде най-иновативната икономика в Централна и Южна Азия.
Други регионални лидери в иновациите са Република Южна Африка, Чили, Израел и Сингапур.
Класацията се изготвя на основата на 80 показателя, вариращи от традиционни мерки като инвестиции в изследователска
и развойна дейност и международни патенти и заявления за търговски марки до по-нови показатели като създаване на
приложения за мобилни телефони и високотехнологичен износ.
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"Най-големият риск е разходите и средствата за финансиране на иновациите да не се въртят, когато световната икономика
страда от забавяне", отбеляза на виртуална пресконференция директорът на СОИС Франсис Гъри.
В дъното на класацията са Етиопия, Нигер, Мианма, Гвинея и Йемен.
√ Вдигат минималното дневно обезщетение за безработица с над 30%
Минималният дневен размер на обезщетението за безработица ще се повиши от 9 на 12 лв. от 1 октомври 2020 г., което
прави ръст от 33%, съобщиха от правителствената информационна служба. Увеличението ще достигне до 30 000-33 000
безработни средно на месец в периода от 1 октомври до 31 декември. Това предвиждат промени в Закона за бюджета на
Държавното обществено осигуряване, които бяха одобрени от правителството.
Паралелно с нарастването на минималния размер на обезщетението за безработица, от 1 октомври срокът за получаването
му ще се удължи от 4 на 7 месеца. Промяната ще важи за обезщетенията, отпуснати след 30 септември, както и за
отпуснатите по-рано, чийто срок не е изтекъл към 1 октомври. Новата разпоредба ще се отрази положително на между 13
000 и 15 000 души средно на месец в периода от 1 октомври до 31 декември.
Двете мерки са част от пакета социално-икономически мерки на правителството във връзка с възникналата ситуация
поради разпространението на COVID-19, чрез които се цели осигуряване на подкрепа на безработните лица в условията на
пандемия. За тяхното изпълнение ще е необходим допълнителен разход в размер на 14 млн. лв. за 2020 г.
√ КЕВР изненадващо спря процедурата за нова цена на газа
В деня, в който трябваше да утвърди нова цена на синьото гориво през септември Комисията за енергийно и водно
регулиране /КЕВР/ прекрати процедурата по окончателното си произнасяне по предложените от "Булгаргаз" ЕАД промени
в тарифите.
Първоначално, доставчикът беше внесъл преди около две седмици предложение за поскъване на газа с малко над 15% от
1 септември, заради международните котировки и цените на петрола на световните борси. Вчера обаче изпълнителният
директор на "Булгаргаз" съобщи, че компанията внася заявление за увеличение на цената с 20,3 на сто, или тя да е 22,46
лв. за мегаватчас. От дружеството са следвали утвърдената напоследък практика в първия ден, от който действа цената за
месеца, "Булгаргаз" да внася заявление с коригирани цени с данни от газовите борси за последните дни. След това КЕВР
започна закрито заседание, което продължи няколко часа и което се очакваше да приключи с окончателно утвъррждаване
на цените за септември. Вместо това, от енергийния регулатор излязоха със съобщение, че прекратяват разглеждането и
произнасянето по внесеното вчера от "Булгаргаз" ново заявление за поскъпване с 20,3 на сто. Причината е получено писмо
от самия доставчик с такова искане. То е заради издадено разпореждане от министъра на енергетиката Теменужка Петкова
да бъде извършена проверка на начина, по който "Булгаргаз" ЕАД е образувало цената на природния газ за септември,
уточняват от КЕВР.
"Булгаргаз" ЕАД поема ангажимента своевременно да уведоми КЕВР за резултатите от извършената проверка и ще входира
заявление за утвърждаване на цена, по която общественият доставчик да продава природен газ, считано от 1.09.2020 г., се
посочва в съобщението.
√ ЕК предупреди Унгария да не дискриминира гражданите на ЕС мерките за пътуване
Европейската комисия предупреди Унгария да не дискриминира гражданите и жителите на ЕС, след като бяха въведени
нови гранични мерки, които обаче допускат изключения за туристите от Вишеградската четворка (Унгария, Полша, Чехия,
Словакия), съобщава порталът Euractiv.
"Днес комисарят по правосъдието Дидие Рейндърс и аз изпращаме писмо до унгарското правителство, припомнящо
значението на целостта на Шенгенското пространство и прилагането на гранични мерки по недискриминационен начин
спрямо всички граждани и жители на ЕС. Всички мерки, които не са в съответствие с тези основни принципи на
законодателството на ЕС, разбира се, трябва незабавно да бъдат оттеглени", написа ръководителят на отдела по
вътрешните работи на Брюксел Илва Йохансон в Twitter.
Унгария затвори границите си за неграждани и нерезиденти от вторник (1 септември), на фона на значително увеличение
на новите инфекции с Covid-19.
Чешките туристи с предварително резервирани планове за почивка през септември в Унгария обаче бяха допуснати да
влязат в страната, след като чешкият премиер Андрей Бабиш помоли унгарския си колега Виктор Орбан да направи
изключение за неговите сънародници на Стратегическия форум в Блед в Словения в понеделник, разкри министърът на
външните работи на Унгария Петер Сиярто във Фейсбук. В по-късна публикация на първия дипломат на Будапеща се
добавя, че след лични консултации и телефонни обаждания „беше решено да се разшири„ чешкият пример“ върху
гражданите на Словакия и Полша.
Съответно, докато тестовете, взети в чужбина, не се приемат от властите за унгарски граждани и жители - които ще трябва
да влязат в двуседмична карантина, докато успеят да направят два отрицателни теста, взети през интервал от два дни след
завръщането им, - граждани от четирите страни от Вишеград с предварителни резервации ще могат да влязат с един тест
не постар от 5 дни.
Чуждестранни и местни спортисти също правят изключение и могат да представят два отрицателни теста не по-стари от 5
дни, за да бъдат освободени от карантина.
Страната регистрира най-много случаи на 30 август с 292 нови диагнози за 24 часа. Общият брой на докладваните активни
инфекции с Covid-19 в момента е 1 820 към 1 септември, като се приближава до максимума от около 2000 случая,
наблюдавани в началото на май.
„Скоро ще разговаряме със съответните унгарски министри, за да поискаме допълнителна информация“, каза Йохансон.
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Премиерът Орбан първо обяви намерението си да затегне правилата за преминаване на границите от 1 септември на 24
август, но подробностите бяха оповестени публично едва в събота (30 август). Вчера говорител заяви пред журналисти, че
унгарските власти не са информирали Комисията за „някакви нови мерки, които възнамеряват да предприемат“ на
последната си видеовръзка в петък, ден преди обявяването на правилата за преминаване на границите.
√ Ръст на борсите в Европа на фона на световната производствена активност
След четири поредни сесии на спад, европейските борсови индекси регистрираха сериозни повишения в ранната търговия
в сряда на фона на знаците за възстановяване на световната производствена активност, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 7,47 пункта, или 2,05%, до 372,7 пункта, след като се раздели с над 2%
при предходните четири сесии. Немският бечмарк DAX отчете ръст от 304,71 пункта, или 2,35%, до 13 278,96 пункта.
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна със 101,26 пункта, или 1,73%, до 5 963,31 пункта. Френският
показател CAC 40 се повиши със 116,59 пункта, или 2,36%, до 5 054,69 пункта.
Пазарите бяха подкрепени от силните данни за производствената активност в Еврозоната, САЩ и Китай, които показаха,
че възстановяването на сектора вече е в ход.
Силното представяне на Уолстрийт даде тласък и на европейските технологични акции, като индексът SX8P напредна с
2,48%. Проблем обаче остава годишната инфлация в Еврозоната, която навлезе в отрицателната територия за първи път от
четири години, падайки до минус 0,2% през август, спрямо 0,4% през юли. Това е сигнал за неравномерно икономическо
възстановяване.
„Слабите данни за инфлацията увеличават вероятността ЕЦБ да разшири усилията си за стимулиране на икономиката на
Еврозоната“, коментира Хараламбос Писурос от JFD Group.
„Докато централните банки и правителствата по света са готови да направят всичко необходимо, за да защитят
икономиките си от последиците от пандемията от коронавирус, ние ще продължим да гледаме на понижението на
пазарите през последните сесии като на фаза на корекция“, добави той.
Днес стана ясно, че продажбите на дребно в Германия неочаквано са паднали през юли, след като предходния месец също
бе записан спад. Продажбите на дребно се понижиха през юли с 0,9% спрямо юни, когато се свиха с 1,9%. Прогнозите бяха
за ръст от 0,5%.
Ръст на Уолстрийт
Водещите американски борсови индекси записаха повишения в първата сесия за месец септември, след като завършиха
предходния месец с най-доброто си августовско представяне от 80-те години на миналия век, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones напредна с 215,61 пункта, или 0,76%, до 28 645,66 пункта. Широкообхватният показател
Standard & Poor’s 500 отчете ръст от 26,34 пункта, или 0,75%, до 3 526,65 пункта. Индексът на високотехнологичните
дружества Nasdaq се повиши със 164,21 пункта, или 1,39%, до 11 939,67 пункта. &P 500 и Nasdaq регистрираха рекордни
върхове.
Apple отново поведе ралито в технологичния сектор, като акциите на производителя на iPhone скочиха с 3,98%. Останалите
компании от групата FAANG също отчетоха печалби, като книжата на Amazon, Netflix, Alphabet и Facebook поскъпнаха
съответно с 1,40%, 5,10%, 1,57% и 0,76%. Акциите на Microsoft поскъпнаха с 0,77%.
Цената на книжата на Wallmart се повиши с 6,29%, след като гиганта в търговията на дребно обяви, че по-късно този месец
ще представи собствена членска програма, наречена Walmart +.
Акциите на Zoom скочиха с 40,8%, след като компанията за видеоконферентни решения отчете силно представяне през
последното тримесечие. Компанията обяви печалба от 0,92 долара за акция при прогноза за 0,45 долара за акция.
Приходите й за тримесечието са нараснали с 355% до 663,5 млн. долара спрямо същия период на миналата година.
Анализаторите очакваха приходи от 500 млн. долара.
Пазарите бяха подкрепени и от по-добрите от очакваното данни за заводската активност в САЩ, Индексът PMI на института
за управление на доставките (Institute for Supply Management – ISM), достигна 56 пункта през август, което е 19 месечен
връх. Границата от 50 пункта разделя свиването от експанзията.
Акциите на Tesla паднаха с 4,67%, след като декларация към Комисията за ценни книжа и борси в САЩ показа, че
компанията планира продажба на акции на стойност 5 млрд. долара.
Печалби в Азия
Основните борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха предимно повишения в сряда, на фона на данните, че
австралийската икономика е навлязла в рецесия, предаде Си Ен Би Си.
Брутният вътрешен продукт на страната се сви със 7% през второто тримесечие спрямо първото, когато бе отчетен спад от
0,3%. Това е първият случай, в който страната регистрира две поредни тримесечия на понижение на БВП от 1991 г.
Икономистите прогнозираха спад от 6% през втоото тримесечие.
Въпреки това бенчмаркът ASX200 се повиши със 109,8 пункта, или 1,84%, до 6 063,2 пункта.
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 напредна със 109,8 пункта, или 0,47%, до 23 247,15 пункта.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 5,81 пункта, или 0,17%, до 3 404,8 пункта, докато помалкият индекс Shenzhen Composite добави 10,54 пункта към стойността си, или 0,46%, достигайки ниво от 2 31,4 пункта.
Хонконгският показател Hang Seng се понижи с 64,76 пункта, или 0,26%, до 25 120,09 пункта.
Южнокорейският показател Kospi напредна с 14,82 пункта, или 1,84%, до 6 063,2 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Бенчмаркът SOFIX отчете ръст от
2,10 пункта, или 0,49%, до 432,97 пункта. BGBX40 се повиши с 0,21 пункта, или 0,22%, до 96,31 пункта. BGTR30 напредна с
0,95 пункта, или 0,20%, до 481,04 пункта. BGREIT се повиши с 0,30 пункта, или 0,22%, до 134,13 пункта.
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√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Накъде отива протестът? Ходовете на управляващите и цената на компромисите
Какво казаха политиците - какво разчитат анализаторите? Румяна Коларова и Слави Василев
Журналисти под прицел. Разказът от първо лице на репортера Николай Минков и на директора на Новините на
БНТ Даниел Чипев
Психология на протеста - действията на протестиращите и на полицията - психологът Росен Йорданов
Пожароопасно време. Бедствия и мерки. Говори гл.комисар Никола Николов
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Свирепи, и то рано сутрин, и дистанция, но идеологическа, не медицинска
в. Труд - ДПС атакува на два фронта
в. Телеграф - Пръскаме 90 млн. лева за Съединението
в. Монитор - Двоен спад на лошите кредити
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Радев спусна 3 табута на парламента
в. 24 часа - ГЕРБ: Радев няма да бъде запомнен с добро!
в. Труд - Вдигат парите на безработните
в. Труд - Вземането на книжки за глоби – незаконно
в. Телеграф - Кой приготви клада за държавата
в. Телеграф - Пръскаме 90 млн. лева за Съединението
в. Монитор - Кой приготви клада за държавата
в. Монитор - Още 60 млн. лева в помощ на медиците на първа линия
Водещи интервюта
в. 24 часа - Проф. Александър Джеров, юрист, председател на законодателната комисия в 7-ото ВНС, което прие сегашната
конституция: По-мъдри лидери имаха протестите и срещу конституцията през 1991-а, и през 1997 г.
в. Труд - Историкът акад. Георги Марков пред "Труд: Доган е единственият печеливш и доволен от протестите
в. Телеграф - Мария Златкова, автор на книгата за обителта: В Рилския манастир е работила химическа фабрика
в. Монитор - Богомил Николов, асоциация на активните потребители: Ще проверяваме сандвичите в магазините около
училищата
Водещи анализи
в. 24 часа - Кой спечели, кой загуби
в. Труд - Паралелни светове
в. Телеграф - Лумпениада на квадрат
в. Монитор - Лумпениада на квадрат
√ Предстоящи събития в страната на 3 септември
София.
От 09.00 часа ще се проведе пленарно заседание на Народното събрание.
***
Асеновград.
От 10.00 часа на пл. „Академик Николай Хайтов" ще се състои официална церемония „Първа копка" по проекта
„Благоустрояване на част от централната зона и площад "Академик Николай Хайтов" в град Асеновград - I етап".
***
Видин.
От 11.00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Видин ще се проведе обществено обсъждане на отчета
за касово изпълнение на бюджета на Община Видин за 2019 г.
***
Разград.
От 11.00 ч. в зала 308 в Община Разград ще бъде представен инвестиционния проект за паметника, както и
информация за готовността за стартиране на изграждането на мемориала.
***
Созопол
От 18.30 часа на Лятното кино Сатиричен театър „Алеко Константинов" ще представи предпремиерно
постановката „Всички освен мен", с режисьор Лилия Абаджиева. Събитието е част от Празници на изкуствата
„Аполония" 2020.
От 19.00 часа в Художествената галерия ще бъде представена книгата „Земното щастие" на Георги Лозазнов.
Събитието е част от Празници на изкуствата „Аполония" 2020.
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От 19.00 часа на Амфитеатър „Аполония" ще започне концерт на „Трио Арденца" с участието на Галина Койчева цигулка, Константин Евтимов - виолончело и Даниела Дикова - пиано. Събитието е част от Празници на
изкуствата „Аполония" 2020.

***
Сопот.
От 17.30 часа във фоайето на НЧ „Иван Вазов - 1871" ще се проведе публично обсъждане на годишния отчет за
изпълнението на бюджета на община Сопот за 2019 г.

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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