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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БТА 
 
√ Работодателските организации продължават да искат оставката на изпълнителния директор на НЕК Петър Илиев 
Работодателските организации не са променили своята позиция и продължават да искат оставката на изпълнителния 
директор на Националната електрическа компания /НЕК/ Петър Илиев. "Ние подготвяме и други жалби освен тази, която 
внесохме. Те са в КЗК и в КЕВР", каза председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България /АИКБ/ Васил Велев пред журналисти в сградата на КНСБ.  
В отговор на въпрос как ще коментира освобождаването на целия съвет на директорите и досегашния изпълнителен 
директор на Българския енергиен холдинг /БЕХ/ Петър Илиев от енергийния министър Теменужка Петкова, Велев изрази 
мнение, че БЕХ не трябва да се управлява от дъщерните си дружества, както се случва в момента. Според него холдингът 
трябва да управлява дъщерните си дружества, а не те него.  
Васил Велев добави, че БЕХ трябва да управлява и предлагането на електроенергия в страната. Той се е аргументира, че 
това необходимо, за да не стига до това да има два пъти повече мощности, отколкото се потребяват, но в същото време да 
има дефицит на електроенергия. Това води до високи цени на електроенергията, което рефлектира до по-ниски доходи за 
хората и по-високи цени на стоките и забавяне на икономическия растеж. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Енергийният министър освободи шефовете на БЕХ  
Назначен е нов директорски съвет, който се оглавява от Жаклен Коен 
Министър Теменужка Петкова освободи целия съвет на директорите и досегашния изпълнителен шеф на БЕХ - Петър 
Илиев.  
Името на Илиев, който е и директор на НЕК, беше замесено в скандала със скъпия ток за бизнеса. Неговата оставка беше 
поискана от работодателските организации заради съмнения за спекулации с цената на електроенергията на енергийната 
борса, като беше изтъкнато, че цената на тока за индустрията у нас е най-скъпият в целия ЕС. Бизнесът настоя държавата 
да се намеси, а енергийният министър разпореди проверки на КЕВР и КЗК. 
Другите двама освободени от БЕХ са Петьо Иванов и Живко Динчев. 
Назначен е нов директорски съвет, който се оглавява от Жаклен Коен, който е председател на съвета на директорите на 
АЕЦ „Козлодуй”. 
„Не сме имали предварителна информация, не можем да коментираме. БЕХ трябва да се управлява не от дъщерните си 
дружества. Холдингът трябва да управлява дружествата, не те него. Петър Илиев е един от многото проблеми, които има 
българската енергетика. Част от това управление трябва да е на енергията, а не да имаме производство и дефицит. Това се 
отразява на цените. Работодателските организации не са променили своето мнение и затова сме подготвили още жалби”, 
каза Васил Велев, председател на АИКБ. 
 
√ Бизнесът продължава да настоява за оставка на шефа на НЕК  
"Подготвяме и други жалби освен тази, която внесохме. Те са в КЗК и в КЕВР", коментира шефът на АИКБ Васил Велев 
Работодателските организации не са променили своята позиция и продължават да искат оставката на изпълнителния 
директор на Националната електрическа компания /НЕК/ Петър Илиев. "Ние подготвяме и други жалби освен тази, която 
внесохме. Те са в КЗК и в КЕВР", каза председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България /АИКБ/ Васил Велев пред журналисти в сградата на КНСБ, съобщава БТА. 
В отговор на въпрос как ще коментира освобождаването на целия съвет на директорите и досегашния изпълнителен 
директор на Българския енергиен холдинг /БЕХ/ Петър Илиев от енергийния министър Теменужка Петкова, Велев изрази 
мнение, че БЕХ не трябва да се управлява от дъщерните си дружества, както се случва в момента. Според него холдингът 
трябва да управлява дъщерните си дружества, а не те него.  
Васил Велев добави, че БЕХ трябва да управлява и предлагането на електроенергия в страната. Той се аргументира, че това 
е необходимо, за да не се стига до това да има два пъти повече мощности, отколкото се потребяват, но в същото време да 
има дефицит на електроенергия. Това води до високи цени на електроенергията, което води до по-ниски доходи за хората 
и по-високи цени на стоките и забавяне на икономическия растеж. 
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News.bg 
 
√ АИКБ очакват и оставката на шефа на НЕК  
"Петър Илиев е един от многото проблеми, които има българската енергетика." Така председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев коментира промените в Българския енергиен холдинг (БЕХ). 
Работодателските организации не са променили позицията си и настояват за оставката на шефа на НЕК. АИКБ не са се 
отказали и ще сигнализират Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), Комисията за енергийно и водно регулиране 
(КЕВР), както и други европейски и национални институции. 
Според АИКБ БЕХ не трябва да се управлява от дъщерните си дружества, защото ръководителите се включват в състава на 
съвета на директорите в холдинга. Велев изтъкна, че част от това управление трябва да бъде насочено към предлагането 
на електроенергия, за да не се стига до дефицит на енергия и най-високи цени. 
Припомняме, малко по-рано днес бяха сменени трима от членовете на Съвета на директорите на "Български енергиен 
холдинг" ЕАД с протоколно решение на министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Досегашните членове на Съвета 
на директорите на БЕХ Петьо Иванов, Петър Илиев и Живко Динчев, се освобождават от постовете си. На тяхно място със 
същото протоколно решение за членове на Съвета на директорите се назначават Жаклен Коен и Андон Андонов, както и 
освободеният шеф на "ТЕЦ Марица изток 2" Живко Динчев за срок от три години. 
на 17 декември 2018 г. ЕК обвини БЕХ в монопол Европейската комисия наложи глоба на "Български енергиен холдинг" 
(БЕХ) в размер на над 77 милиона евро. 
На 1 март 2019 г. БЕХ обжалва решението на ЕК да наложи санкции на дружеството за монопол. 
Припомняме също, че в последните няколко месеца се създаде сериозно напрежение в сектор "Еенергетика". Няколко 
пъти работодателите алармираха, че цената на електроенергията, договорена през борсов сегмент "Пазар ден напред" е 
манипулирана и отелязва неимоверни скокове. Към 3 юли 2019 г. е най-високата в Европа. Председателят на АИКБ Васил 
Велев дори обвини, че има признаци на организирана престъпна група в енергетиката. 
Работодателите настояха за проверка на действията на НЕК от страна на прокуратурата и няколко пъти излизаха с писма 
до премиера, министъра на енергетиката и главния прокурор. 
В средата на юни месец след един брифинг, на който отхвърли обвиненията, шефът на НЕК Петър Илиев депозира оставката 
си в деловодството на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД, но тя не бше приета. 
На последното нарочно заседание на ресорната парламентарна комисия, което беше отложено веднъж, стана ясно, че 
КЕВР е започнала проверка на свободния пазар на електроенергия. 
Избухнаха и няколко скандала около НЕК, най-вече с обвиненията от страна на работодателите за манипулирани от страна 
на НЕК цени на тока. Шефът на НЕК депозира оставката си в деловодството на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД на 19 
юни, но тя не бше приета. 
В началото на седмица Петър Илиев пред енергийната комисия в парламента, която изслуша сектора за състоянието на 
свободния пазар, заяви, че свободният пазар е оставен на самотек, а Теменужка Петкова посочи, че вече е сезирала КЕВР 
и КЗК да проверят има ли някакъв проблем на свободния пазар на електроенергия. 
 
Glas.bg 
 
√ Бизнесът щастлив от рокадите в БЕХ: Петър Илиев бе най-големият проблем 
Петър Илиев бе проблем в българската енергетика, обяви председателят на АИКБ Васил Велев във връзка с рокадите в БЕХ. 
"Не сме имали предварителна информация за рокадите в БЕХ. За нас той трябва да се управлява не от дъщерните 
дружества. За нас холдинга трябва да управлява дружествата", обясни Велев. 
По думите му част от това управление трябва да бъде управление на предлагането на електроенергията, така че да не се 
стига до парадоксалната ситуация да имаме два пъти повече мощности, отколкото потребяваме, а в същото време да 
имаме дефицит и от там най-високите цени за индустрията.  
"Това рефлектира в по-ниски заплати, по-високи цени и забавяне на икономическия растеж", обясни още той. 
 
Topnovini 
 
√ Бизнесът продължава да настоява за оставка на шефа на НЕК 
Работодателските организации не са променили своята позиция и продължават да искат оставката на изпълнителния 
директор на Националната електрическа компания /НЕК/ Петър Илиев. 
"Ние подготвяме и други жалби освен тази, която внесохме. Те са в КЗК и в КЕВР", каза председателят на Управителния 
съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ Васил Велев пред журналисти в сградата на КНСБ, 
съобщава БТА. 
В отговор на въпрос как ще коментира освобождаването на целия съвет на директорите и досегашния изпълнителен 
директор на Българския енергиен холдинг /БЕХ/ Петър Илиев от енергийния министър Теменужка Петкова, Велев изрази 
мнение, че БЕХ не трябва да се управлява от дъщерните си дружества, както се случва в момента. Според него холдингът 
трябва да управлява дъщерните си дружества, а не те него.  
Васил Велев добави, че БЕХ трябва да управлява и предлагането на електроенергия в страната. Той се аргументира, че 
това е необходимо, за да не се стига до това да има два пъти повече мощности, отколкото се потребяват, но в същото 
време да има дефицит на електроенергия. 
Това води до високи цени на електроенергията, което води до по-ниски доходи за хората и по-високи цени на стоките и 
забавяне на икономическия растеж. 
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Investor.bg 
 
√ Велев: Семейното подоходно облагане - мярка срещу демографската катастрофа 
Данъчни реформи, ако въобще трябва да се правят, трябва да се обсъждат за срок след две години 
Заслужава да се обмисли предложението за семейното подоходно облагане. Това коментира председателят на 
Управителния съвет (УС) на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев пред журналисти преди 
кръглата маса на тема "Данъчната система в България: тенденции, предизвикателства, възможности", цитиран от БТА. 
Велев добави, че това може да бъде една от многото мерки, които трябва да способстват за решаването на най-големия 
проблем, който има в момента в България - демографската катастрофа. 
“Ние, като работодатели, бием камбаната много отдавна за това, защото ние всяка година губим над 45 000 души на пазара 
на труда", каза Велев. По думите му това е и много голям икономически въпрос, от който зависи ускореното икономическо 
развитие. Той допълни, че повишаването на доходите в страната и на жизнения стандарт няма как да стане без наличието 
на хора и на нови попълнения на пазара на труда. Затова в тази посока от АИКБ са готови да обсъждат цялостна програма, 
а не отделни данъчни мерки. 
Данъчни реформи, ако въобще трябва да се правят, трябва да се обсъждат за срок след две години, заяви още Васил Велев. 
Той отбеляза, че в рамките на този управленски мандат вече било е декларирано, че данъчни реформи няма да се правят. 
Затова бизнесът разчита, че ще има данъчна стабилност. "Ние не очакваме и вярваме, че следващите две години сериозни 
промени в данъчните закони няма да има", отбеляза Васил Велев. Затова според него тази тема трябва да се обсъжда по-
задълбочено в хода на предизборната кампания през 2021 година. 
Васил Велев все пак смята, че в предложенията на КНСБ има и много рационални моменти, които заслужават да бъдат 
обсъдени. 
 
Novini.bg 
 
√ Васил Велев: Няма как да има растеж на заплатите, ако няма хора на трудовия пазар  
Данъкът за богатите не трябва да е главната тема, защото има и по-сериозни въпроси за обсъждане, докато в този няма 
заряд, макар че за публиката е доста атрактивен. Това сподели пред журналисти председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев, предаде репортер на Novini.bg. 
,,Заслужава да се обмисли предложението за семейното подоходно облагане като една от многото мерки, които трябва 
да способстват за решаването на най-огромния проблем в България и това е демографската катастрофа. Всяка година 
губим над 45 000 души на пазара на труда, което се отразява на икономическото развитие на страната, а оттам и върху 
доходите и жизнения стандарт. Всичко това няма как да стане без хора, без нови попълнения на трудовия пазар, така че в 
тази посока сме готови да обсъждаме цялостна програма, а не отделни данъчни мерки'', коментира Велев. 
,,Данъчните реформи трябва да се обсъждат, но след две години. Защото в рамките на този управленски мандат бе 
декларирано, че няма да се правят данъчни реформи. Така че не очакваме и вярваме, че няма да има данъчни реформи в 
следващите две години'', поясни още председателят на АИКБ. 
 
Business.dir.bg 
 
√ АИКБ: Има резон в предложението за семейното подоходно облагане  
Това може да бъде една от многото мерки, които трябва да способстват за решаването на демографската криза, 
каза Васил Велев 
Заслужава да се обмисли предложението за семейното подоходно облагане. Това коментира председателят на 
Управителния съвет (УС) на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев пред журналисти преди 
кръглата маса на тема "Данъчната система в България: тенденции, предизвикателства, възможности", която е в КНСБ. 
Васил Велев добави, че това може да бъде една от многото мерки, които трябва да способстват за решаването на най-
големия проблем, който има в момента в България, - демографската катастрофа. "Ние, като работодатели, бием камбаната 
много отдавна за това, защото ние всяка година губим над 45 000 души на пазара на труда", каза Велев. По думите му това 
е и много голям икономически въпрос, от който зависи ускореното икономическо развитие. Той допълни, че повишаването 
на доходите в страната и на жизнения стандарт няма как да стане без наличието на хора и на нови попълнения на пазара 
на труда. Затова в тази посока от АИКБ са готови да обсъждат цялостна програма, а не отделни данъчни мерки. 
Данъчни реформи, ако въобще трябва да се правят, трябва да се обсъждат за срок след две години, заяви още Васил Велев. 
Той отбеляза, че в рамките на този управленски мандат вече било е декларирано, че данъчни реформи няма да се правят. 
Затова бизнесът разчита, че ще има данъчна стабилност. "Ние не очакваме и вярваме, че следващите две години сериозни 
промени в данъчните закони няма да има", отбеляза Васил Велев. Затова според него тази тема трябва да се обсъжда по-
задълбочено в хода на предизборната кампания през 2021 година. 
Васил Велев все пак смята, че в предложенията на КНСБ има и много рационални моменти, които заслужават да бъдат 
обсъдени. 
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Blitz.bg 
 
√ Васил Велев: Данъкът за богатите не трябва да е главната тема, защото...  
Няма как да има растеж на заплатите, ако няма хора на трудовия пазар, каза шефът на АИКБ  
Данъкът за богатите не трябва да е главната тема, защото има и по-сериозни въпроси за обсъждане, докато в този няма 
заряд, макар че за публиката е доста атрактивен. Това сподели пред журналисти председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев.  
,,Заслужава да се обмисли предложението за семейното подоходно облагане като една от многото мерки, които трябва 
да способстват за решаването на най-огромния проблем в България и това е демографската катастрофа. Всяка година 
губим над 45 000 души на пазара на труда, което се отразява на икономическото развитие на страната, а оттам и върху 
доходите и жизнения стандарт. Всичко това няма как да стане без хора, без нови попълнения на трудовия пазар, така че в 
тази посока сме готови да обсъждаме цялостна програма, а не отделни данъчни мерки'', коментира Велев.  
,,Данъчните реформи трябва да се обсъждат, но след две години. Защото в рамките на този управленски мандат бе 
декларирано, че няма да се правят данъчни реформи. Така че не очакваме и вярваме, че няма да има данъчни реформи 
в следващите две години'', поясни още председателят на АИКБ. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
 
Дарик  
 
√ До края на 2021 г. ще има магистрала между София и Белград  
Магистрала ще свързва София с Белград до края на 2021 година. Транспортният министър Росен Желязков заедно със 
сръбския вицепремиер и ресорен министър Зорана Михайлович направиха инспекция на част от аутобана „Европа” на 
сръбска територия. Двете държави дадоха заявка за по-бърз и сигурен граничен контрол, посочва NOVA.  
„Тази среща се състоя на най-удачното място. Искаме да облекчим трафика и да намалим задръстванията. Радваме се, че 
и България строи магистрала и пътуването за всички туристи ще е по-лесно”, коментира Зорана Михайлович, вицепремиер 
на Сърбия. 
А нашата страна с бързи темпове изгражда трасето от 32 километра - от Драгоман до границата при Калотина. Проектът е 
на стойност малко над 232 милиона лева и ще е част от магистрала „Европа“. 
„Амбицията ни е това да се случи до 2021 година. Заедно се надяваме, че със стремежа на Сърбия да стане пълноправен 
член на ЕС и нашия стремеж да влезем в Шенгенското пространство, ще намалят и административните пречки”, заяви 
транспортният министър Росен Желязков.  
До края на 2025 г. се очаква да бъде готово и ЖП трасето за връзка със Сърбия. Росен Желязков увери, че по границите 
няма проблем по отношение на киберсигурността и всички пътуващи трябва да са спокойни за личните си данни. 
 
Investor.bg 
 
√ Бъчваров: Периферни електронни услуги на НАП са в риск, няма изтичане на данни 
Приходата агенция ще пусне скоро система, през която гражданите да могат да проверят дали са част от жертвите 
на кибератаката 
Трябва да оценим критично уязвимостта. За да има електронни услуги, трябва да се разработват системи. Тези системи са 
една отвореност и са подложени на риск. Главните неща функционират по сигурен и стабилен начин. Нямаме причини да 
вярваме, че уязвимостите продължават да се експлоатират, електронните услуги работят и всички входове и изходи към 
НАП изглеждат сигурни", каза говорителят на НАП Росен Бъчваров пред БНР. 
По отношение на периферни услуги сме идентифицирали рискове, не сме идентифицирали изтичане на данни. В момента 
са преустановени няколко услуги, други са ъпгрейднати“, допълни той. 
Бъчваров поясни, че в момента се извършват тестове за уязвимости и ако се наложи спиране на някои електронни услуги, 
то това ще бъде направено. 
„Не става дума за катастрофа, не става дума и за нещо безобидно. Нашият фокус е насочен върху две основни теми. 
Първата е да оценим дали има други уязвимости в информационните системи на Националната агенция за приходите 
(НАП) и ако такива бъдат намерени, те да бъдат затворени веднага. Вторият ни фокус е да дадем възможно най-много и 
полезна информация за гражданите“. 
Бъчваров заяви, че атаката е показала уязвимостта на компютърната система и отговорност за нея ще се поеме. Според 
него обаче непосредствената задача е агенцията да каже на гражданите дали има ли техни данни, какви са тези данни, 
какво може да направи един гражданин, чиито данни са в този текст, така че да намалим дотолкова, доколкото е 
възможно, неблагоприятните последици от това“. 
Росен Бъчваров каза, че вероятно скоро ще бъде пусната система, през която гражданите да могат да проверят дали са 
част от жертвите на кибератаката. 
„Около 3% от всички информационни масиви на НАП са засегнати. Това са данни – имена и ЕГН-та на над 4 милиона живи 
български граждани и над 1 милион починали. Информацията е частична. От тези изтекли данни не може да се направи 



5 

 

пълно и изчерпателно профилиране за мен, за вас, за всеки един от хората. Не означава, че тези частични данни не са 
чувствителни“. 
С позиция по случая „НАП лийкс“ пред БНР се включи и експертът по киберсигурност Спас Иванов. 
Според него „случилото се не е дигитален Чернобил, но проблемът не трябва да се неглижира. Щом се е стигнало до такъв 
пробив, значи нещо генерално е сбъркано в сигурността на системите на важни държавни институции“: 
„Проблемът е изключително сериозен, но не и катастрофален…. Засегнатите хора ще бъдат изключително удобни за 
сглобяване на различни форми на измами. Всякакви сценарии са възможни. Очаквам през следващите една-две години 
да има изключително много пострадали хора“, допълни Иванов. 
Той даде пример със случай отпреди две седмици. „За 10 пъти по-малък теч на лична информация с много по-малко 
засегнати хора най-голямата верига хотели в Европа Starwood и компанията British Airways бяха глобени от британския 
орган за защита на личните данни с 387 млн. паунда заради изтичането само на имена, на имейл адреси и на полетна 
информация“. 
Според експерта по киберсигурност атаката не е акт на друга държава, за което подсказва начинът, по който е била 
реализирана. „Системата не е била добре защитена и няма как да претендираме, че атаката е била много сложна“, каза 
Иванов. 
 
News.bg 
 
√ Депутатите актуализираха бюджета заради изтребителите 
Депутатите се заеха с актуализацията на бюджета заради сделката за изтребителите. Това стана веднага след като сделката 
беше ратифицирана от народните представители. 
Със законопроекта се цели финансовото обезпечаване на придобиването на нов тип бойни самолети от въоръжените сили 
на Република България, обясни шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова. С актуализация на Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2019 г. се осигурява необходимият ресурс в размер на 2.1 млрд. лв., изтъкна тя.  
Думите й срещнаха отпор в редиците на БСП. Най-бедната страна в ЕС ще финансира държавния дълг на богатата и високо 
развита страна САЩ. Това заяви червеният депутат Румен Гечев по време на дебатите за актуализация на бюджета. Не сме 
съгласни авансово да се плащат 2,3 млрд. лева срещу чертеж за F-16, подчерта той. 
На друго мнение бе депутатът от ДПС Йордан Цонев. Ще подкрепим промяната в бюджета за F-16, каза Цонев. Това е 
начинът на България да бъде гарантирана националната сигурност, териториалния и политическия суверенитет, защити 
той проекта. Няма как да скриете, че сте в управлението, отговори на това социалистът Николай Цонков. 
Съществен момент във финансовия модел на тези договори е  начинът на плащане, който предвижда определената цена 
(cash with acceptance), посочена в международните договори с правителството на САЩ, да се депозира изцяло в кратък 
срок след тяхното подписване по сметка на федералното правителство, подчерта Стоянова. 
Няма възможност за друг начин на плащане, тъй като досега българската държава няма големи доставки на въоръжение 
от САЩ. 
Депозираните пари ще се използват от Агенцията на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността за 
извършване на плащания в хода на изпълнението на договорите. 
Условията на програмата на САЩ за чуждестранни продажби за военни цели (FMS) дават възможност, след превеждане от 
Министерството на отбраната по сметка на правителството на САЩ на сумите за изпълнение на договорите за придобиване 
на нов тип боен самолет, част от тях да се депозират и инвестират чрез банкови и инвестиционни сметки във Федералната 
резервна банка на Ню Йорк за осигуряване на доходност от тези средства в полза на българската държава. 
Процесът на откриване на сметките и прехвърлянето на средства отнема обичайно около 6 месеца, стана ясно от доклада 
на Менда Стоянова. Реализирането на тази възможност изисква сключване на споразумение между Министерството на 
отбраната, Агенцията на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността и Федералната резервна банка на 
Ню Йорк. 
В него може да участва Българската народна банка като агент на държавата. Стандартно парите се инвестират в овърнайт 
депозити и нискорискови краткосрочни федерални съкровищни бонове с различна срочност. При евентуално реализиране 
на описаната възможност би могло да се очаква държавата да реализира приходи от инвестиране с нетна доходност от 
около 1,5 на сто, ако няма съществени промени на текущите пазарни условия. 
Този финансов модел за реализиране на проекта за инвестиционен разход "Придобиване на нов тип боен самолет", в 
изпълнение на Решението на Народното събрание от 16 януари 2019 г., изисква осигуряването на допълнителни разходи 
над одобрените от Народното събрание със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., което налага 
изготвянето и предлагането на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2019 година. 
Предвид посоченото по-горе условие, постигнатите договорености по отношение на цената на пакета по сделката, която 
възлиза на 2 198,3 млн. лв. (изчислена при прогнозен валутен курс на лева спрямо щатския долар от 1,75 лева за долар), 
както и отчитайки допълнителните очаквания на Министерството на отбраната, с проекта на Закон за изменение и 
допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. се предлага да се увеличи размера на 
разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г. с 2 100,0 млн. лева. 
Същевременно със законопроекта се предлага и намаление на разходи по държавния бюджет. Предвидено е планираните 
в разчетите към Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. средства в общ размер на 271 млн. лв. за 
реализиране на други проекти за модернизация на Българската армия да не бъдат разходвани през настоящата година. 
Отчитайки нетното увеличение на разходите по държавния бюджет в размер на 1,829 млрд. лв. в законопроекта за 
промени на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. се предвижда увеличение на дефицита по 
държавния бюджет с 1,829 млрд. лв. до 2,228 млрд. лева. 
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Изготвените разчети за основните параметри по консолидираната фискална програма предвиждат бюджетното салдо по 
консолидираната фискална програма за 2019 г. да бъде отрицателно в размер на 2,429 млрд. лв. или 2,1 % от прогнозния 
БВП, което произтича от изпълнение на Решението на Народното събрание от 16 януари 2019 година. 
Припомняме, на 10 юли 2019 г. министрите от кабинета "Борисов-3" одобриха покупката на 8 изтребителя Ф-16. 
Вчера в комисията по отбрана сделката за Ф-16 беше одобрена, като БСП, "Воля" и "Атака" се обявиха против. 
На 15 юли правителството актуализира бюджета заради закупуването на изстребителите. В законопроекта се предвижда 
и увеличение на дефицита по държавния бюджет с 1,829 млрд. лв. до 2,228 млрд. лева. 
 
БНТ 
 
√ До 10 млн. лв глоба предвиждат промените в Закона срещу изпирането на пари 
До 10 млн. лв. глоба грози фирми, банкови и кредитни институции, ако не докладват пред ДАНС за съмнителни сделки, 
предвиждат промени в Закона срещу изпирането на пари, обсъден през седмицата от парламентарната комисия по 
вътрешен ред. Мерките са част от ангажиментите на България за покриване на критериите за членство в Еврозоната, 
обясни пред "По света и у нас" финансовият министър Владислав Горанов. 
В обхвата на закона за изипране на пари, освен финансови, попадат и търговски дейности. 
Пламен Нунев - председател на парламентарната комисия по вътрешен ред: Първата е за лица, които осъществяват 
търговия и посредническа дейност с културно -исторически ценности. Лица, които осъществяват търговия и обмяна на 
крипто валута и валута, която е без златно покритие. 
Ще се въведе забрана за въвеждането и функционирането на сейфове в банките с анонимни сейфове или фиктивни или 
фалшиви имена. 
Има предложение и други търговски дейности да се включат в мерките срещу изпиране на пари. 
Пламен Нунев - председател на парламентарната комисия по вътрешен ред: Ако пазаруваш в мола и купуваш карта да 
подариш например за 10 000 лв, да може да се докладва за да няма и съмнения там. Такова предложение има направено 
и ще го гледаме в комисията. 
Според закона, всяка съмнителна сделка трябва да се докладва на ДАНС, която ще има право да отказва регистрация на 
фирми, за които има подозрение, че средствата са от изпиране на пари или за финансиране на тероризъм, както и да 
отказва регистрация на фирми, идващи от офшорни зони. 
Експерти по финансова сигурност съветват фирмите да не чакат закона да е влезе в сила, а отсега да се подготвят да 
проследяват произхода на средствата, с които оперират. 
Симеон Петков- експерт по предотвратяване на изпирането на пари: Решението за новите задължени лица минава 
както през наемането на експерти, които са специалисти в тази област, така и ползването на външни консултанти. Има и 
доста съвременни решения, които са уеб базирани. 
Ако банка, застраховател, търговец, нотариус, брокер проспи съмнителна сделка и не докладва на ДАНС следват тежки 
санкции. 
Стоян Таблов - финансист: Те могат да бъдат имуществени и неимуществени. Имуществените при първо нарушение 
почват от 1000 лв. и стигат до 10 млн. лв. Могат да стигнат и до 10% приходите от продажби при определени нарушения. 
Санкциите са и за управителя или, ако има назначено длъжностно лице във фирмата, което отговаря за мерките срещу 
изпиране на пари. 
Според финансовия министър санкциите са съразмерни с тежестта на нарушението. 
Владислав Горанов- министър на финансите: Да, санкциите са големи, защото пари със съмнителен произход, които 
освен, че могат да служат за политическа корупция на някои места, служат често и за финансиране на тероризма. Създават 
се нови режими, които могат, поне при първоначалното прилагане да будят съмнение, дали това няма да доведе до 
допълнителни ангажименти, но аз смятам, че ние не бихме могли и не следва да изоставаме от общоевропейските 
решения по отношение на мерките за борбата с изпирането на пари. 
До края на месеца се очаква депутатите да гласуват на първо четене закона, а на второ през есента. 
 
√ Комисията за защита на личните данни влиза на проверка в НАП  
Започва проверката на Комисията за защита на личните данни в Националната агенция за приходите. Поводът - 
безпрецедентното изтичане на данъчна и осигурителна информация за 5 милиона българи заради хакерски пробив. 
До месец ще стане ясно какви нарушения е допуснала Приходната агенция и какъв ще бъде размерът на санкциите срещу 
нея. Възможно е те да достигнат 20 милиона лева. 
Към момента в НАП се извършват тестове за уязвимост, заради които може да се наложи спирането на някои електронни 
услуги. 
Очаква се скоро да заработи и специалното приложение на агенцията, чрез което хората ще могат да проверяват дали 
данните им са станали обект на атака. 
 
√ ВСС с втори опит да номинира кандидати за главен прокурор 
Втори опит за номиниране на кандидати за нов главен прокурор. Миналата седмица първото заседание на Висшия съдебен 
съвет по темата не излъчи претенденти. 
По закон, право да предложат кандидати имат не по малко от трима членове на прокурорската колегия в съвета, както и 
министърът на правосъдието. 
Освен днес, кандидатури ще могат да се правят и на следващите две заседания на ВСС. 
Окончателният списък с номинациите ще стане ясен на 29 юли, а наследникът на Сотир Цацаров ще бъде избран в края на 
октомври. За целта един от кандидатите трябва да получи поне 17 гласа от общо 25-те членове на ВСС. 
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√ България и Северна Македония ще си сътрудничат в борбата срещу трафика на хора  
Вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов ще подпише Протокол за сътрудничество между 
правителствата на България и Северна Македония в областта на борбата с трафика на хора. От страна на Северна 
Македония документът ще бъде подписан от Оливер Спасовски - вицепремиер и министър на вътрешните работи. 
Официалното събитие ще се състои във вторник, 23 юли, в Охрид. 
Протоколът предвижда сътрудничество по линия на подкрепа и закрила на жертвите на трафик на хора, обмен на опит 
между компетентните институции на двете страни, провеждане на общи информационни и разяснителни кампании за 
предотвратяване на трафика, провеждане на обучения и координирани действия при рефериране, подкрепа и грижа за 
жертви на трафик. 
Текстът на документа беше съгласуван между двете страни през юни по време на посещение на българска делегация в 
Скопие. 
 
√ СУ ще бъде домакин на Международна конференция за сигурност на софтуера  
От 22 до 26 юли Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ще бъде домакин на 19-та Международна конференция 
за качество, надеждност и сигурност на софтуера. Във форума ще участват 250 изследователи, представители на близо 15 
държави от цял свят. 
Научният форум предоставя на инженери от индустрията и учени от академичните среди от цял свят платформа, на която 
да демонстрират своите последни резултати и най-добрите и ефективни техники за развитие на качествени, сигурни и 
надеждни системи. 
Конференцията е отлична възможност за академичната общност първа да се запознае с областите, които са от решаващо 
значение за софтуерната индустрия и най-вече с тенденциите в особено актуална област на киберсигурността. 
Основните организатори на конференцията са от САЩ, Хонконг, Австрия, Франция, Германия, Австралия, Тайван и Китай. 
Конференцията ще даде възможност на българските студенти да се запознаят по-отблизо с най-актуалните софтуерни 
технологии и да премерят сили в уникално състезание с техни колеги от най-добрите световни университети. 
 
√ Турция и Русия засилват военното партньорство - ще има ли пренареждане в НАТО? 
Турция предупреди за негативни последици в НАТО, ако бъде изключена от програмата за изтребителите F-35. Пренарежда 
ли се геополитическата карта и разпределението на военните и политически влияния - темата в Сутрешния блок 
коментираха Тодор Тагарев – бивш служебен министър на отбраната и Любомир Кючуков – директор на Института за 
икономика и международни отношения. 
По въпроса дали засилването на военното сътрудничество между Русия и Турция е заплаха за НАТО, експертите 
коментираха, че и балканската ни съседка, и Русия имат проблем със САЩ и сътрудничеството им дава допълнителен 
ресурс. 
Тодор Тагарев, бивш служебен министър на отбраната: Често има известни триения между съюзници, особено през 
последните години, но в крайна сметка НАТО съществува над 70 години и има изградени механизми. Мисля, че ще бъде 
намерен начин да бъдат изгладени такива противоречия. 
Любомир Кючуков – директор на Института за икономика и международни отношения: През последните години има 
едно мъртво вълнение в НАТО и това, което се случва е негов израз. Виждаме преосмисляне на отношенията между Европа 
и САЩ, от друга страна е Турция, която се опитва да експлоатира своето стратегическо положение и да се формулира като 
глобален лидер. Тепърва ще наблюдаваме доста динамични процеси. 
Относно ситуацията с Иран и задържането на танкери, експертите коментираха, че никой не търси ескалация на 
напрежението и трябва да бъде намерено дипломатическо решение на проблема. Основно с това е ангажирана Германия, 
но има известен дисонанс в позициите на Лондон и Берлин. 
Експертите коментираха и избора на Урсула фон дер Лайен за председател на Европейската комисия. 
Любомир Кючуков – директор на Института за икономика и международни отношения: Ще видим как Урсула фон дер 
Лайен, която има профил на секторен, национален немски политик, ще се трансформира в общоевропейски 
многопрофилен такъв. Тя до голяма степен ще следва както позициите на немските интереси, така и на ЕНП, така че в тези 
параметри може да се търсят нейните действия. 
 
В. Монитор 
 
√ Националният съвет по туризъм заседава утре в Златни пясъци 
Националният съвет по туризъм заседава днес в Златни пясъци, съобщиха от ресорното ведомство. Събитието ще бъде 
открито от министъра на туризма Николина Ангелкова. 
Националният съвет по туризъм е консултативен орган към министъра на туризма, който съдейства при формирането и 
провеждането на политики в сектора. В него са включени както представители на институциите, така и на туристически 
сдружения и националните курорти. В съвета участват също работодателски организации, членове на Националното 
сдружение на общините в Република България и национално представените сдружения на потребителите в страната. 
 
В. Дума 
 
√ Чуждите инвестиции отново са на червено 
Международните компании масово изнасят печалбите си от България 
Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България отново са отрицателни, показва статистиката на БНБ. През май 
минусът е 2,8 млн. евро, а общо за първите пет месеца на годината изтичането на външни капитали от България е нетно 
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55,8 млн. евро, като обемът им е със 147,1 млн. евро по-малък от отчетените вложения за същия период на миналата 
година (положителен в размер на 91,2 млн. евро). Месец май е първият, при който всички видове инвестиции - дялов 
капитал, реинвестирана печалба и дългови инструменти, са с отрицателни стойности  или са нула. Това означава, че 
кампаниите с чуждестранна собственост теглят вложенията си в България или в най-добрия случай не реинвестират 
печалбата си. 
Дяловият капитал през май е намалял с 1,2 млн. евро, а дълговите инструменти - с 1,6 млн. евро. През април поне заемите, 
давани от компаниите майки, растяха много и така компенсираха донякъде слабото представяне на реинвестираната 
печалба и дяловия капитал. По предварителни данни реинвестираната печалба (показваща дела на чуждестранните 
инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е 
отрицателна и възлиза на 173,3 млн. евро при положителна стойност от 81,5 млн. евро за януари - май 2018 г. 
Дяловият капитал (изтеглени парични и апортни вноски и резервите на български дружества, както и 
постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е с отрицателни стойности - 539,2 млн. евро за първите 
пет месеца на тази година. Той е по-нисък с 293,1 млн. евро в сравнение със същия период на 2018 г., когато беше 
отрицателен в размер на 246,1 млн. евро. 
Според предварителните данни на БНБ по перото "Реинвестиране на печалба", която показва дела на чуждестранните 
инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни, от януари до май е на минус със 
173,3 млн. евро, при положителна стойност от 81,5 млн. евро преди година. 
 
БНР 
 
√ Нов дълг за 200 млн. лева може да бъде поет под формата на държавни ценни книжа днес  
Нов дълг за 200 млн. лева може да бъде поет под формата на държавни ценни книжа днес. На аукциона ще бъдат 
предложени 20-годишни облигации. Това е второто предлагане на дългови книжа през годината, като при първото беше 
поет дълг от над 300 млн. лева.  
Новият дълг е необходим за закупиването на изтребителите Ф-16. По план трябва да бъдат поети до един милиард лева. 
 
√ Представят 4 новооткрити мерки по Програмата за морско дело и рибарство в Поморие 
Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Лозана Василева ще открие информационни дни за представяне 
на четири новооткрити мерки по Програмата за морско дело и рибарство /2014-2020 г./ в Поморие. Това съобщиха от 
пресцентъра на МЗХГ. 
По време на срещата ще бъде дадена информация за новия Регламент за Европейския фонд за морско дело, рибарство и 
аквакултури за периода 2021-2027 г. Тя ще се състои от 10.00 ч., в залата на гранд-хотел "Поморие". 
 
√ Борис Джонсън: Можем да излезем от ЕС на 31 октомври - нуждаем се от воля и устрем  
Борис Джонсън, фаворит за следващ премиер на Великобритания, заяви в авторска статия от вчера, че страната му може 
да напусне ЕС чрез договарянето на споразумение за свободна търговия, предаде Ройтерс. 
В седмичната си рубрика за вестник "Дейли телеграф" Джонсън посочва, че може да бъде направено така, че да отпадне 
необходимостта от така наречения предпазен механизъм за Северна Ирландия. Този механизъм беше залегнал в 
предишното споразумение между ЕС и Великобритания, но много от депутатите в британския парламент го отхвърлиха. 
„Можем да излезем от ЕС на 31 октомври и, да, със сигурност имаме технологията да го направим. Това, от което сега се 
нуждаем, е воля и устрем“, допълни Джонсън. 
По-рано вчера ирландският министър на външните работи Саймън Ковини заяви отново, че ЕС няма да променя 
споразумението за раздялата с Великобритания, част от което е и предпазният механизъм. 
 
√ Какви са заплахите за световната икономика 75 г. след Бретън Уудс 
Репортаж на Марта Младенова за предаването „Събота 150“ на програма „Хоризонт“ 
„Либра“ - това е ключовата дума, с която отбелязваме 75-години от Бретън-Уудската конференция, на която се поставят 
основите на модерната икономика. Днес над нея тегнат заплахите от търговска и валута война, а в дневния ред на 
институциите, създадени в курортното селище преди 44 години, все по-често се появява проблемът с дигиталните валути. 
Последната се нарича „Либра“ и е проект на Фейсбук. Какъв е заветът от Бретън Уудс е въпросът, на който Марта 
Младенова потърси отговор в разговор с няколко световни експерти по търговия и валути и с един историк - проф. Кърк 
Дорси от Университета в Ню Хемпшир, специалист по споразумението от Бретън Уудс. 
„Припомням на студентите си, че в Ню Хемпшир ние сме на мястото, където се е провела конференцията в Бретън Уудс, 
около месец след Десанта в Нормандия. Казвам им, че всички тези хора са се събрали през 1944 година заради много 
допуснати грешки през годините. 
Студентите ми познават много добре американското гробище в Нормандия. Виждали са го на снимка или са го гледали в 
документални филми. Аз обаче им казвам, че това не е най-голямото американско гробище във Франция. То е от 
загиналите през Първата световна война“. 
Като урок по история започва интервюто с проф. Кърк Дорси от Университета в Ню Хемпшир - американския щат, в който 
се намира Бретън Уудс, където е поставено началото на модерната финансова система. От 1 до 22 юли 1944 година, когато 
все още Втората световна война не е свършила, делегати от 44 държави се събират в курортното селище, което получава 
и широк медиен отзвук. 
В Бретън Уудс се създават три ключови институции - Международният валутен фонд, Световната банка и Международната 
търговска организация, а замисълът на всички е един - да не се повтаря депресията между Първата и Втората световна 
война и никога повече светът да не стига до толкова голяма катастрофа, какъвто все още се случва към онзи момент, 
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допълва Джим Колби, който е член на управителния съвет на Комитета „Бретън Уудс“ - организацията, която поема 
задачата да пази завета на споразумението, с което участниците си обещават никога повече да не правят същите грешки. 
75 години по-късно имаме нужда именно от това - грешките са други, предизвикателствата също. 
„Някои от промените, които се случват и се ускоряват постоянно, са в дигиталния свят. Общуването и плащането в 
технологичния свят става много по-бързо. Освен това вече виждаме дигитални валути като биткойна. Ето защо дигиталната 
промяна е едно от предизвикателствата, с които ще трябва да се справим. 
Второто е увеличаването на населението и въпросът - как да осигурим за всички тези хора подслон, образование и 
възможности. Важно е тези хора да порастват с вярата, че пред тях има хубаво бъдеще. В противен случай ще се превърнат 
или в терористи, или в отчаяни и изолирани от обществото хора, които ще се противопоставят на всичко. 
Третото предизвикателство със сигурност е в климатичните промени. Това е нещо, което ни се случва сега и аз мисля, че 
институциите трябва да се приспособят към новата реалност и да бъдат способни да реагират адекватно, отколкото са го 
правили до момента. 
И последното нещо, което ще посоча, е това, с което аз съм най-запознат, а именно - търговията. Убеден съм, че Световната 
търговска организация има нужда от цялостна промяна. Предлаганата от нея система трябва да се модернизира, подобри 
или казано по друг начин - да се реформира изцяло. Всички обаче трябва да разберем, че организацията все още има 
много важна роля в глобалната търговия“. 
Съединените щати се опитват да запазят доминиращата си позиция, но Китай я оспорват с цената на всичко, а решението 
няма да дойде скоро, допълва Уилям Лий - главен икономист на института „Милкен“, с десетилетия стаж в Международния 
валутен фонд и Федералния резерв: „Това е много важен въпрос - как правиш промяната? Много хора казват, че трябва да 
се седне на масата за преговори, както се случи преди 75 години в Бретън Уудс и да се водят дискусии за това каква промяна 
ни е необходима. Това звучи чудесно, само че има много държави, които искат да потвърдят привилегиите, получавани 
при предишната система, въпреки че системата напълно се е променила вече. 
Дигиталната търговия изисква по-голям мащаб, а държавите, които го нямат, се страхуват, че ще бъдат доминирани от 
глобалните играчи. В системата Бретън Уудс почти не може да защитаваш принципи, които са изгодни само за теб, но не и 
за останалите. Именно затова правилата се променят толкова бавно. 
Правилата се променят бавно, но отношенията между страните - изключително бързо, допълва проф. Дорси, който все още 
не може да си обясни как политик като американския президент Доналд Тръмп е избран на поста и ръководи най-голямата 
икономика в света: „Тръмп живее в онзи свят, в който само Съединените щати могат да спечелят, а останалите държави - 
да изгубят. Не съм убеден дали Тръмп наистина мисли така, но действията му са именно в тази посока. Много хора в 
Съединените щати мислим, че Тръмп просто връща часовника в предвоенния период и като казвам предвоенния, имам 
предвид - преди Първата световна война. Тогава политиците са мислели така - „когато ние печелим, останалите държави 
губят. Когато ние губим, всички губят“. Не може да го позволим“. 
„Ние виждаме разцвет на национализма и популизма не само в Съединените щати и политиката на президента Тръмп, но 
и в Европа, Бразилия, Индонезия и още много държави. Турция е много силен пример в тази насока. Много е лесно да се 
повлекат тези държави надолу, но ние трябва да се придържаме към разбирането, че ако се придържаме към 
международните споразумения и начин на правене на търговия ще бъде много по-добре за всички, отколкото всяка страна 
да действа сама за себе си“, допълва Джим Колби, според когото Русия също върви надолу. 
Именно това го кара да се върне назад във времето и да признае, че на Запад не винаги са усещали неудовлетворението, 
което е имало сред страните от съветския блок. Студената война също е оставила своя отпечатък в тези 75 години, за които 
трябва да направим равносметка и да си спомним думите на Джон Мейнард Кейнс: 
„Чудесно е за нашия бизнес, за предприемачите ни и за безработните, че могат да усетят вкуса на надеждата отново“, 
казва Кейнс година след подписването на споразумението от Бретън Уудс, но според Уилям Лий свободната търговия е 
нещо, което трябва да преосмислим: 
„Това, което Съединените щати се опитват да направят, е да промотират търговията между две държави. Подходът е или 
между две държави, или между две - три държави, но не повече - както е споразумението с Канада и Мексико. Формираме 
малки зони на свободна търговия и без митнически такси, а целта е да се гарантират работни места и печалба за всички 
участници, които са формирали нашата малка търговска група. 
Ако имам двустранно споразумение с България, аз ще гарантирам, че каквото и да търгуваме помежду си, то ще носи 
печалба и за двете страни. И ако питате какво е хубавото в този подход, то отговорът е в избора. Ако България не смята, че 
ще спечели от двустранно споразумение с мен, няма да търгува със Съединените щати и ще сключи договор с друга 
държава. 
Това е начинът, по който могат да се подобрят отношенията между две партньорски държави. По този начин се предоставя 
гъвкавост на България, която винаги може да каже - нещата са се променили и аз искам да предоговоря отношенията си 
само с една държава, но няма необходимост да го правя с останалите си партньори. Това е невъзможно според системата 
от Бретън Уудс, защото там се изисква съгласие от всички, когато някоя държава иска да настъпи промяна заради 
настъпили нови обстоятелства“, казва Лий и обръща внимание на още едно ново обстоятелство - дигиталните валути. И 
тъй като министрите на финансите във формата Г-7 коментираха създаването на валутата на Фейсбук – „Либра“, разговорът 
се концентрира върху нея: 
„Най-големият въпрос е кой ще регулира либрата и трансакциите, които ще се извършват с нея. Именно това е нещото, с 
което трябва да се справим. Нали знаете какво ще се случи, ако всички, които имат Фейсбук акаунт, решат да търгуват в 
либра. Това са милиарди хора. Това поставя под въпрос икономическото и финансовото устройство на системата такава, 
каквато я познаваме в целия свят“, допълва Лий, според когото е време светът да признае, че такива валути ще 
съществуват. 
„Ние вече имаме валута, която наподобява либрата - нарича се „Специални права на тираж“ и е използвана от 
Международния валутен фонд. Само че тази валута служи само за трансакции между централните банки и се използва за 
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разплащания между държавите. Тъй като използването ѝ е в много стриктно регулирана среда, тя съществува от години, 
но много хора изобщо не знаят за нея, просто защото никой не говори за нея“, отбелязва той. 
Преди да се въведе еврото, Европейският съюз използва екю, за да приравнява вноските в бюджета от различните страни 
- членки, а след това идва и единната европейска валута, чийто успех Лий оспорва. Но това дава повод да върнем разговора 
към фиксираните курсове и златния стандарт. 
„От 1944 година до 1970 година Съединените щати се съгласиха да имат фиксиран курс на долара към златото - 35 долара 
за унция злато. Останалите държави обвързват курса на собствените си валути. През този период има няколко девалвации 
на валути, но те се случват с помощта на Международния валутен фонд и не се случва сериозен проблем. През 71-ва година 
обаче Ричард Никсън решава да премахне фиксирания курс, защото много хора спекулират. Купуват злато от Съединените 
щати и го продават навън. Решението му е правилно и оттогава светът има плаващи валутни курсове“, припомня Кърк 
Дорси, а ето и откъс от речта на Никсън: 
„Силата на националната валута е базирана върху силата на националната икономика. Към момента американската е най-
силната на света“, казва в архивния запис президентът Никсън, а всички експерти, с които се срещаме сега, са убедени в 
едно - в търговската война, няма място за девалвация на съвременните валути, ако следваме здравия разум. 
И тук идва място за любимия цитат от Кейнс - на Уилям Лий: „Когато фактите се променят, аз променям мнението си“. 
Мисля, че ако Кейнс беше сред нас днес, щеше да каже - „Виж как светът се променя. Ако и ти не го направиш, най-вероятно 
ще умреш“. 
Джим Колби протяга ръка към трудовете на друг икономист, макар и от много по-ранна епоха: „Аз съм много голям 
привърженик на свободната търговия, затова по-скоро бих прибегнал до цитат от Адам Смит. В неговите трудове може 
съвсем точно да намерим колко ценно е страните да търгуват свободно помежду си, как хората купуват и продават стоки 
и услуги. Това обогатява всички.“ 
 
Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната на 22 юли 
София. 

- От 09.30 часа Белоградчишки епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит, ще оглави архиерейска света 
литургия в Буховския манастир "Св. Мария Магдалина". 

- От 11.00 ч. в Столична библиотека ще бъде открита изложбата „Страници от историята на България в Държавен 
вестник 1879-2019". 

- От 21.00 часа на Лятна сцена НДК ще бъде прожектиран филмът „Презрението". 
*** 
Благоевград.  

- От 13.00 часа в зала №5 на Община Благоевград ще се проведе заключителна пресконференция по проект 
„Благоустрояване на градската среда". 

- От 14.00 часа на улица „Ветрен" №8 ще се проведе официална церемония по откриването на обект 
„Благоустрояване на IV-ти микрорайон в Благоевград, включително рехабилитация и реконструкция на улици, 
енергоспестяващо улично осветление и озеленяване в района на улица „Ветрен" до ЮЗУ „Неофит Рилски". 

*** 
Бургас.  

- От 11.00 часа в Областна администрация Бургас заместник-министър Деница Николова ще участва в стратегическа 
консултация във връзка с изпълнение на политиката за регионално развитие и програмирането на новата 
европейска оперативна програма за подкрепа на регионите в периода 2021-2027 г. От 13.30 часа заместник-
министърът ще инспектира сградата на учебно-производствен комплекс „Младост" към Професионална гимназия 
по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров" и Професионалната гимназия по транспорт. 

*** 
Варна/к. к. „Златни пясъци"  

- От 14.00 ч. в хотел РИУ „Астория", к. к. „Златни пясъци" министър Николина Ангелкова ще открие заседание на 
Националния съвет по туризъм. За представителите на медиите е предвиден брифинг около 15.30 ч. 

*** 
Варна. 

- От 11.00 часа в сградата на Областна управа във Варна ще се проведе заседание на Консултативния съвет по 
туризъм с участието на лидера на НФСБ Валери Симеонов. След срещата е предвиден брифинг за представителите 
на медиите от 12. 30 часа. 

*** 
Велико Търново.  

- От 11.00 часа в Пресклуб на БТА - Велико Търново КНСБ ще проведе пресконференция за борбата със сивата 
икономика. 

- От 11.00 часа в Пресклуб на БТА - Велико Търново ще се състои пресконференция на народния представител от 
БСП за България Явор Божанков. 

*** 
Враца.  

- От 10.00 ч. в Регионална библиотека „Христо Ботев" Негово високопреосвещенство Врачанският митрополит 
Григорий ще участва в будителска работилница, посветена на св. Софроний Врачански. 

*** 
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Видин.  
- От 20.00 часа на крепостта „Баба Вида" ще се проведе официално откриване на Фестивала на изкуствата „Дунавски 

вълни". 
- От 20.10 часа на крепостта „Баба Вида" ще се проведе „В света на канцонетите" - концерт на Симфониета - Видин. 

*** 
Добрич.  

- От 08.00 часа в НЧ „Добрич - 2017" ще се проведе Фортнайт ден - Изработка на фортнайт аксесоари. Уроци по 
фортнайт. Live stream - гледане игра на живо. Тематични парти игри. 

- От 09.00 часа в Младежки център - Добрич ще се проведе Еко лято 2019 - спортни и занимателни игри, прожекции 
на филми, посещение на културни и природни забележителности, басейн. 

- От 10.00 часа в Регионална библиотека „Дора Габе", Интерактивна зала Летен детски клуб, ще се проведе „Играй 
и учи" - забавни игри за харесвани професии. 

- От 10.30 часа в Художествена галерия ще се проведе Лятна работилница за въображение: занятия с деца. 
Посещения без предварително записване. 

- От 10.30 часа в Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г." ще се проведе Летен детски център „Млади 
възрожденци". 

- От 19.00 часа от Стара къща до сцената на пл. „Свобода" ще се проведе 18-ият Международен фолклорен фестивал 
„Фолклор без граници". От 19.30 часа предстоят концерти на ансамблите. 

- От 19.00 часа в Младежки център - Концертна зала ще се проведе Мюзикъл „Алиса в страната на чудесата" - 
подготвителна група на Детски музикален театър „Дея". 

- В РИМ - Добрич ще се проведе Лято в музея 2019 - занимания с деца с цел опознаване на културното наследство 
на родния край. 

*** 
Каварна.  

- От 17.30 часа в ХГ "Христо Градечлиев" ще бъде представена изложба на София Лесетская. 
*** 
Карлово.  

- От 09.00 часа в залата на община Карлово ще се състои официалното откриване на Летния университет на ЮНЕСКО. 
*** 
Монтана.  

- От 17.30 часа в експозиционна зала "Кутловица" на бул. "Трети март" 64 ще се състои откриването на изложба 
(живопис) на Георги Паунов - младши. 

*** 
Поморие.  

- От 10.00 ч. заместник-министър Лозана Василева ще открие информационни дни по Програма за морско дело и 
рибарство 2014-2020 г. в залата на Гранд Хотел Поморие. 

*** 
Стара Загора.  

- От 10.00 часа в Детски отдел на библиотека „Родина", ул. „Българско опълчение" 69, гостуват доброволци на ЦЕИ 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в къща музей „Гео Милев" ще се проведе Лято в музея. 
- От 18.00 часа на площада пред сградата на Община Стара Загора легендата на българския футбол Христо Стоичков 

ще представи биографичната си книга „Историята". 
*** 
Шумен.  

- От 10.00 часа в зала 203 на общината ще се проведе заседание на ПК „Икономическа политика, общинска 
собственост и контрол по сделките с общинско имущество". 

- От 13.30 в зала 203 на общината ще се проведе заседание на ПК „Европейски проекти, международно 
сътрудничество и взаимодействие с НПО". 

 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Европейският диалог - между компромиса, различията и обещанията. Гост евродепутатът Радан Кънев. 
- Военни стратегии и геополитически противоречия: САЩ срещу Турция заради покупката на руските ракети. 

Коментар на експертите. 
- На живо: Продължава засиленият контрол след откритото ново огнище в свинеферма в Николово. Има ли 

нелегален превоз на животни? 
- Лични данни и избори. Коментар на политолога Димитър Димитров.. 
- Климатиците през лятото, какви рискове крият за здравето, ако не се използват правилно? 

БТВ, „Тази сутрин" 
- Ексклузивно: Кристиян Бойков, обивеният за хакерската атака срещу НАП, пред Антон Хекимян. 
- След изборната битка, какви ще са каузите на Елена Йончева в Брюксел? 
- За кабинета „Борисов" и новия посланически пост в Израел. В студиото: Румяна Бъчварова. 
- Настъпва ли афраканската чума по свинете и ще бъдат ли засегнати големите животновъдни комплекси? Дирекно, 

от село Николово, Русенско. 
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- На живо: Как баща на дете с рядко заболяване събира пари за купуването на медицинска апаратура? 
Нова телевизия, „Здравей, България" 

- Внимание, подвеждащи обяви в интернет. Купувачи остават излъгани, след като плащат на мъж, който се 
представя за производител на пелети за отопление през зимата, но никога не получават нищо. 

- След арестите и оставките във фонд „Земеделие", ексклузивно говория новият изпълнителен директор Васил 
Грудев. 

- „Пълен абсурд" с Румен Бахов: Защо тротоар в София се оказа в зелената зона за паркиране? 
- Екшън и преследване с хеликоптер. Как италианската полиция залови крадци от България? 
- Превозвач твърди, че ще фалира и заплашва да остави селата около Севлиево без транспорт, тъй като от агенция 

„Пътна инфраструктура" му продават само седмични и дневни винетки. 
- „На твоя страна": Гърция или България, къде са родните туристи това лято и как изглежда сметката на едно 

българско семейство на плажа, у нас и при съседите? 
- Родители от Казанлък на протест, в защита на съкратена учителка. 
- Какво ще видим в най-новото предаване по НОВА „Игри на волята"? 
- Как доброволци извършват домашна и земеделска работа, за да помагат на възрастни хора на село? 

 
Economic.bg 
 
√ Дългът на Еврозоната надхвърли 10 трлн. евро 
Съотношението на задълженията към БВП е достигнало 85.9% в края на март, показват данните на Евростат  
В края на първото тримесечие на 2019 г. съотношението на държавния дълг към БВП в Еврозоната (EA19) възлиза на 85.9%, 
увеличавайки се спрямо три месеца по-рано. Данните на Евростат показват още, че нетната стойност на дълговете на 19-
те държави във валутния съюз към март 2019 г. са вече над 10 трлн. евро, като за първи път в историята на Зоната тази 
граница бива преминавана. 
В Европейския съюз съотношението между дълга и БВП се увеличава от 80% до 80.7%. Нетната му стойност се оценява на 
12.93 трлн. евро, което също е абсолютен рекорд. 
В края на първото тримесечие на 2019 г. дълговите ценни книжа представляват 81.1% от Еврозоната и 81.9% от общия 
държавен дълг на ЕС. Кредитите са съответно 15.8 и 13.9%, а валутата и депозитите са 3.1% в Еврозоната и 4.2% в ЕС. 
Най-високите съотношения на държавния дълг към БВП в края на първото тримесечие на 2019 г. са регистрирани в Гърция 
(181.9%), Италия (134%), Португалия (123%), Белгия (105.1%) и Кипър (105%), а най-ниски в Естония (8.1%), България (21.2%) 
и Люксембург (21.3%). 
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. дванадесет държави членки на ЕС регистрират увеличение на 
съотношението дълг/БВП в края на първото тримесечие на 2019 г., а при тринадесет има намаление. Съотношението остава 
стабилно в Германия, Литва и Словакия. Най-голямо увеличение се наблюдава в Белгия (3.1 процентни пункта), Кипър (2.5 
п.п.), Ирландия (2 п.п.) и Италия (1,9 п.п.). Най-голямо намаление е регистрирано в Швеция (2.5 п.п.), Словения (2.3 п.п.), 
Нидерландия, Обединеното кралство (1,5 п.п.) и България (1,4 п.п.). 
В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. пет държави членки на ЕС регистрираха увеличение на съотношението на 
дълга към БВП в края на първото тримесечие на 2019 г., а при двадесет и една има намаление. В Испания и Обединеното 
кралство няма промяна. Увеличение на съотношението е регистрирано в Кипър (12.2 п.п.), Гърция (4.1 п.п.), Латвия (1.7 
п.п.), Италия (1 п.п.) и Франция (0.3 п.п.), докато най-големите намаления са регистрирани в Словения (7.6 п.п.), Австрия 
(4.4 п.п.) и Холандия (4.2 п.п.). 
 
В. Банкерь 
 
√ Безизходицата около Брекзит може да бъде преодоляна с търговско споразумение  
Според Борис Джонсън Великобритания може да напусне ЕС чрез договарянето на споразумение за свободна търговия, 
съобщават световните агенции. Те цитират авторска статия на кандидата за следващ премиер на Обединеното кралство. А 
то пък би могло да премахне нуждата от един от по-проблематичните елементи на предишното споразумение между 
Лондон и съюза.  
В седмичната си рубрика за в. "Дейли телеграф" Борис Джонсън пише, че може да бъде договорено да отпадне 
необходимостта от т. нар. предпазен механизъм за Северна Ирландия. Той е заложен в сега действащото споразумение 
между ЕС и Великобритания, но много от депутатите в Британския парламент го отхвърлиха.  
"Можем да излезем от ЕС на 31 октомври и, да, със сигурност имаме технологията да го направим", убеден е Борис 
Джонсън.  
Но, има и друга гледна точка. Вчера ирландският министър на външните работи Саймън Ковини отново обяви, че ЕС няма 
да променя споразумението за раздялата с Великобритания, част от което е и предпазният механизъм. А според него, ако 
Великобритания скъса това споразумение, "и двете страни ще се окажат в беда". 
 
√ Партията на президента Зеленски води на изборите в Украйна  
Пет партии имат шанс да влязат в новата Върховна рада (Парламента) на Украйна, съобщават световните агенции. Те се 
позовават на данните от преброените около една трета от протоколите от изборите, които се проведоха вчера.  
Начело продължава да е партията "Слуга на народа" на президента Володимир Зеленски. Засега тя получава 42.12% от 
гласовете на гласувалите украинци. След нея е проруската "Опозиционна платформа" на Виктор Медвечук, Юрий Бойко, 
Вадим Рабинович - с 12.69 процента. Трета е "Европейска солидарност" на бившия президент Петро Порошенко - с 8.7% от 
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гласовете. Партията "Отечество" на бившия премиер Юлия Тимошенко засега получава 8.2% от подкрепата на украинците. 
Партията "Глас" на музиканта Святослав Вакарчук е с 6.4 процента.  
За момента кандидатите на "Слуга на народа" побеждават в 107 от 199-те едномандатни избирателни района. 
В Украйна се гласува по смесената система - общо 225 места в парламента се определят по пропорционалната система, а 
199 - по мажоритарната в един тур. 
Украйна (на украински: Україна) е държава в Източна Европа. Тя граничи с Черно море и Азовско море на юг, с Русия - на 
изток, с Беларус - на север и с Полша, Словакия, Унгария, Румъния и Молдова - на запад. Площта ѝ е 603 628 кв. километра 
Територията на днешна Украйна е важен център на източнославянската култура през Средновековието, преди да бъде 
поделена между различни държави. Краткият, но твърде бурен период на независимост (1917-1921 г.) след 
Октомврийската революция в Русия приключва с присъединяването на Украйна към СССР. Украйна отново става 
независима след разпадането на Съветския съюз през 1991 година. 
Украйна е полупрезидентска република. Сега действащата конституция е приета в края на 2004 година. Народът избира 
парламент и президент. Украинският парламент (наречен Върховна Рада) се състои от 450 души и се избира за петгодишен 
мандат. Президентът също се избира на пет години. Парламентът гласува министър-председателя и правителството. 
Кандидатурата на министър-председателя се предлага от президента. 
Населението на Украйна е около 48.4 млн. души, като 77.8% от тях са украинци, 17.3% - руснаци, а останалите са от над 100 
други народности, между които и българия (0.4%). 


