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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
БНТ 
 
√ В. Велев, АИКБ: Да не очакваме ръст на доходите преди да има подем в икономиката 
Наесен благодарение на новите мерки за подпомагане на бизнеса не се очаква увеличаване на безработицата, каза 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. В студиото на "Още от деня" той 
направи анализ на икономическите показатели у нас по време на пандемията. 
Васил Велев, председател на АИКБ: "Най-ниското равнище на икономиката в кризата беше пред тримесечието, което 
приключи - второто тримесечие на годината. Третото тримесечие, което започна, няма да има V-образно възстановяване, 
но не очакваме и да пропадаме по-надолу. От четвъртото тримесечие очакваме и бавно възстановяване." 
Лятната прогноза на ЕК влошава перспективите в сравнение с пролетната за Европа, а и за България, подчерта Велев. За 
страна ни се очаква спад на БВП - 7.1% тази година. За сравнение спадът при предишната криза е бил 5.7%. Европейската 
комисия очаква ръст на европейската и на българската икономика през 2021 г., макар и по-малък отколкото спада през 
настоящата година. Едва през 2022 година обаче ще бъдат достигнати докризисните равнища. 
Безработицата е била най-висока през април - 100 хиляди души са останали без работа. Постепенно това число намалява 
като мнозина, загубили работата си, се насочват към строителството и селското стопанство. Надеждите са, че след 
приключването на летния сезон, безработицата няма да расте и надхвърли рамките на 100-те хиляди. От новите мерки, 
предприети наскоро за подпомагане на бизнеса, ще могат да се възползват голяма част от средните и малки 
предприятия, смята Велев. 
Поради трудностите в индустрията, особено през април и май, и получилото се спад в икономиката, не можем да имаме 
прекомерни очаквания за растеж на доходите, докато няма подем в икономиката, препоръчва Велев. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Petel.bg 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Не се очаква увеличение на безработицата през есента  
Наесен благодарение на новите мерки за подпомагане на бизнеса не се очаква увеличаване на безработицата, каза 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. В студиото на "Още от деня" той 
направи анализ на икономическите показатели у нас по време на пандемията. 
Най-ниското равнище на икономиката в кризата беше пред тримесечието, което приключи - второто тримесечие на 
годината. Третото тримесечие, което започна, няма да има V-образно възстановяване, но не очакваме и да пропадаме 
по-надолу. От четвъртото тримесечие очакваме и бавно възстановяване. 
Лятната прогноза на ЕК влошава перспективите в сравнение с пролетната за Европа, а и за България, подчерта Велев 
За страната ни се очаква спад на БВП - 7.1% тази година. За сравнение спадът при предишната криза е бил 5.7%. 
Европейската комисия очаква ръст на европейската и на българската икономика през 2021 г., макар и по-малък 
отколкото спада през настоящата година. Едва през 2022 г. обаче ще бъдат достигнати докризисните равнища. 
Безработицата е била най-висока през април - 100 000 души са останали без работа. Постепенно това число намалява 
като мнозина, загубили работата си, се насочват към строителството и селското стопанство. 
Надеждите са, че след приключването на летния сезон, безработицата няма да расте и надхвърли рамките на 100-те 
хиляди. От новите мерки, предприети наскоро за подпомагане на бизнеса, ще могат да се възползват голяма част от 
средните и малки предприятия, смята Велев. 
Поради трудностите в индустрията, особено през април и май, и получилото се спад в икономиката, не можем да имаме 
прекомерни очаквания за растеж на доходите, препоръчва Велев. 
 
 
 
 
 

https://www.bnt.bg/bg/a/v-velev-aikb-da-ne-ochakvame-rst-na-dokhodite-predi-da-ima-podem-v-ikonomikata
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АИКБ 
 
√ ВНЕСЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕРКИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИТИТЕ 
АКЦИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ХОДА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА И РЕСТИТУЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ 
 

ДО 
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

  
Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА 
И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

  
Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

  
  
Относно: Предложения за мерки за разрешаване на действителните проблеми, свързани с придобитите акции от 
български граждани в хода на приватизацията и реституцията в България 
  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРАНОВ, 
Приложено предоставяме на Вашето внимание предложения за мерки за разрешаване на действителните проблеми, 
свързани с придобитите акции от български граждани в хода на приватизацията и реституцията в България. 
Мотивирани от ясно заявеното желание и воля за адресиране на въпросите, представени като основание за 
разработване на проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, 
водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД, призоваваме да бъдат предприети 
предложенията и мерките, многократно и задълбочено обсъждани и предложени с общо съгласие от инвестиционната 
общност, както и от национални представителните организации на работодателите и на работниците и служителите. 
Приложение: Съгласно текста.  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕРКИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИТИТЕ АКЦИИ ОТ 

БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ХОДА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА И РЕСТИТУЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ 
І. Организациите на работодателите, синдикатите и асоциациите от капиталовия пазар (по-надолу наричани 
„организациите“) не считат, че следните, изтъквани в мотивите към законопроекта, проблеми представляват 
действително проблеми: 

1. Съхраняването на акции в Регистър А на Централен депозитар АД. 
Не съществува изискване съгласно националното или европейско законодателство, което да въвежда ограничения или 
забрани за съхраняването на акции на граждани в Регистър А при ЦД. Съществуват редица други държави в ЕС, където 
сметките на гражданите се съхраняват, и регистри като Регистър А на ЦД. Нещо повече – там те се съхраняват при по-
благоприятни условия за хората – сигурно и безплатно (емитентите плащат за водене на книгата на акционерите). 
Съществуването на Регистър А остава и според законопроекта за титуляри – държавни и общински предприятия и за 
непублични компании. 

2. Количеството по номинал на тези акции. 
Независимо, че количеството по номинал на тези акции е в пъти (по-скоро в порядък) по-малко. Тук е налице тиражирана 
грешка. Твърди се, че това са акции от масовата приватизация и са на 2,5 милиона души с номинална стойност около 2 
милиарда лева. Следва да се има предвид, че участниците в масовата приватизация са получили 25 деноминирани 
инвестиционни лева, което означава, че 2,5 милиона души по 25 лева е 62,5 млн. лв. по номинал. Тази оценка е много 
по-близо до действителността. Тиражираната грешка за 2 милиарда е в резултат на неотчитането на факта, че в Регистър 
А се съхраняват акциите и редица мажоритарни акционери на компании. Предлаганият законопроект си поставя цели, 
напълно противоречащи на европейски нормативни актове, каквато е Директивата 2007/36/ЕО за дългосрочната 
ангажираност на акционерите. 

3. Дългосрочното притежаване и неизвършване на сделки с акциите. 
Тези акции погрешно са наричани „спящи“. Липсата на движение (смяна на собствеността) на тези акции е проблем 
САМО за инвестиционните посредници и БФБ, тъй като не се получават такси и комисионни от тези пазарни участници, 
когато не се извършват сделки.  Липсата на търговия не представлява проблем за притежателите на тези акции, 
компаниите, нито за икономиката. Нещо повече – има Европейска директива 2007/36/ЕО за насърчаване на 
дългосрочната ангажираност и притежание на акции. Ето защо – проблемните случаи не са „спящите акции“, а 
„забравените акции“. В това число акции на наследници и на емигранти. 

4. Управление на компаниите с миноритарни пакети. 
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Управление на листвани компании с миноритарни пакети е една от основните цели на капиталовите пазари в цял свят и 
не представлява порок. Такава е и водещата световна практика. В тази връзка от важно значение са корпоративното 
управление и защита правата на миноритарните акционери. Според авторитетни международни класации правата на 
миноритарните акционери в България са защитени изключително добре. От своя страна регулаторът в лицето на КФН 
има достатъчно правомощия да пресича и наказва всякакви посегателства върху акционерната собственост на 
миноритарните акционери. (Виж „Да правим бизнес 2020“ – доклад на Световната банка –
https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/bulgaria# ) 

5. Начин на плащане на дивиденти. 
Дивидентите се изплащат много по-удобно за гражданите, когато акциите им са в Регистър А, отколкото когато са в 
Регистър Б в подсметка при инвестиционен посредник. И като време, и като място – в продължение на повече време и 
чрез клоновете на големи банки. За непотърсения дивидент се прилага действащото законодателство и международни 
счетоводни стандарти. Непотърсеният дивидент остава там, където е изработен, и увеличава стойността на акциите на 
хората. Получаването на дивидент е право, а не задължение, неизпълнението на което да води до отнемане на акциите 
на хората. 
ІІ. Организациите идентифицират следните действителни проблеми, свързани с придобитите в хода на 
приватизацията и реституцията акции от български граждани в български предприятия: 

1. Липса на информираност от страна на лицата, съответно на наследниците им за притежаваните от тях акции, 
придобити в процеса на масовата приватизация (инвестирани бонове в приватизационни фондове или директно 
в предприятия), касовата приватизация (безплатни акции за работниците от предприятието) и реституцията 
(обезщетяване чрез акции вместо в реални граници или идеални части) и съответно неупражняване на правата, 
произтичащи от тях. Липса на лесен, отдалечен и безплатен начин за информиране. 

2. Високи транзакционни разходи и сложна административна процедура при наследяване на безналични ценни 
книжа и при разпореждането с тях. 

3. Липса на реална възможност за продажба на акциите на много от делистваните компании. 
ІІІ. За разрешаване на действителните проблеми, свързани със „забравените акции“, като приемат с общо съгласие 
неприкосновеността на собствеността на гражданите върху акциите и недопустимостта на каквото и да е 
разпореждане с акциите без изрично изразена воля за това от собствениците им, организациите предлагат с общо 
съгласие следните мерки: 

1. Повишаване на информираността 
1.1. ЦД и/или Агенция по вписвания да разработи и поддържа публичен регистър, от който онлайн с ЕГН и без нищо 
друго и напълно безплатно да може да се провери какви акции притежава в Регистър А лицето. Включително това да е 
възможно и за починалите по ЕГН, което са имали приживе, включително емигрантите. (Алтернативно решение, което 
изключва емигрантите обаче – допускане на възможност за извършване на проверка на наличността по сметки в 
Централен депозитар от наследник по ЕГН на титуляря и ПИК/КЕП на наследника. Да се предвиди изискване ЦД да има 
възможност служебно да извършва справка за гражданското състояние, в това число и на наследниците, на 
притежателите на акции от Регистър А, чрез осигуряване на достъп до съответните регистри (ГРАО, НБД „Население“, 
Регистър на имуществените отношения на съпрузите и др.). 
1.2. Събиране и предоставяне по подходящ начин на наличната публична информация за приватизираните дружества, 
включително създаване на специална електронна страница с всички 1050 предприятия и 80 приватизационни фонда и 
други предприятия/емисии в Регистър А – фирма на дружеството преди, код на акциите тогава; фирма на дружеството 
сега, код на акциите сега; статус /борсово търгуеми, нетъргуеми на борсата, с безналични акции или с налични акции; 
активни или без дейност, или в ликвидация, или заличени. Последна цена на борсата за борсово търгуемите, балансова 
стойност на една акция за нетъргуемите на борсата = собствения капитал/ брой акции; години на плащане на дивиденти 
и дивидент на една акция; адрес, телефон, мейл, интернет страница на дружеството. 
1.3. Провеждане на мащабна информационна кампания, която да достигне до максимално широк кръг от акционери от 
масовата приватизация. На институционално ниво да се предприемат комплекс от допълнителни мерки за повишаване 
на финансовата грамотност и култура на населението. Безусловни гаранции за собствениците на акции, че същите ще 
бъдат надлежно уведомени за нормативните промени и правото им да ползват свободно активите си няма да бъде 
засегнато. Възможно е да се предвиди и изпращане на писма до персонален държавен имейл адрес на всяко лице за 
наличната му собственост от акции в Регистър А и правата, и възможностите пред него. 

2. Разработване и внедряване на ефективна процедура за наследяване на акции 
2.1. Да се облекчи административно и финансово наследяването на безналични акции. Да се облекчат процедурите за 
разпореждане с акции/финансови инструменти (особено при наследяване) чрез намаляване на изискуемите 
документите (например изискването за представяне на депозитарна разписка при безналични акции). Достатъчно е само 
идентификация на лицето с документ за самоличност и удостоверяване с подпис на волята за разпореждане. 
2.2. Оптимизиране на процедурата за доброволна делба на акции на починали акционери – отпадане на нотариалната 
форма и заместването й със споразумение за разпределяне. 
2.3. Намаляване на административната и финансова тежест за притежателите на акции от Регистър А, особено по 
отношение на дължимите такси, свързани с наследяване и прехвърлянето им, както и за необходимите 
пререгистрации/корекции в Централен депозитар. 
2.4. Законодателно и технологично интегриране на ЦД с регистрите на ЕСГРАОН, НАП и НОИ с цел идентифициране и 
контакт с притежателите на безналични ЦК и техните наследници и директно изплащане на дивиденти по обявени 
банкови сметки от притежатели на безналични ЦК. 

https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/bulgaria
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2.5. При невъзможност/нежелание от страна на ЦД, да се справи и защити обществените интереси, да се разработи 
необходимата функционалност към Търговския регистър при Агенцията по вписванията. 
2.6. Наследниците трябва да могат да се разпореждат с наследената от тях съвкупност от акции и без делба (арг. от чл. 
177 от Търговския закон), като упълномощят един от тях или трето лице, което да извърши разпоредителните действия и 
да получи продажната цена. 
2.7. Да се създаде възможност за дистанционно разпореждане/продажба с акциите (мейл и/или телефон), включително 
и въвеждане на национална схема за електронна идентификация. 

3. Разработване от ЦД на ефективна процедура за изпащане на дивиденти 
3.1. Законодателно и технологично интегриране на ЦД с регистрите на ЕСГРАОН, НАП и НОИ с цел идентифициране и 
контакт с притежателите на безналични ЦК и техните наследници; 
3.2. Директно изплащане на дивиденти по обявени банкови сметки от притежатели на безналични ЦК. 

4. Доброволност на собствениците при разпореждането и конкурентен избор на инвестиционен фонд за 
управлението на техните акции 

4.1. Иницииране създаването на множество фондове, като акционерите могат да вземат обосновано инвестиционно 
решение дали да продават според предлаганата цена за акциите им. 
4.2. Да се изясни правната фигура на предвидения инвестиционен фонд, както и да се предвидят възможности за 
създаване на конкуриращи се фондове на пазарен принцип, при спазване на изискванията на ЗППЦК (изготвяне на 
проспект, контрол от КФН и др.), които да набират капитал, като се предвиди възможността за участие с ценни книжа. По-
подробно и с по-голяма систематика следва да се уредят отношенията, свързани със създаването, вида и режима на 
инвестиционния фонд, изискванията към управляващото дружество и управителя на портфейли, в това число. 
4.3. В закона трябва детайлно да се разпишат разпоредби относно вида и правно-организационната форма на този фонд, 
неговите основни характеристики, приложимите разпоредби от действащото законодателство, преди всичко Закона за 
дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ). По-
конкретно следва да бъдат разписани в Проектозакона и основните изисквания към Управляващото дружество (УД) на 
ИФ. Трябва да има изрични разпоредби, отнасящи се до опита на това УД в управлението на подобни инвестиционни 
фондове, размера на активите под управление, добра репутация и притежаваните ресурси (човешки, финансови и 
организационни). Специални изисквания следва да има и към депозитаря на инвестиционния фонд. 
4.4. Предвиждане на възможност прехвърлянето на акции от Регистър А в Инвестиционен фонд да се извършва САМО с 
изрично волеизявление от страна на държател или наследник, като алтернатива на възможността да останат в регистър 
А. 
4.5. Да се регламентират правата и задълженията на Инвестиционния фонд при промяна на собствеността от 
притежателите на акции от Регистър А към Фонда (включително чрез уреждане на хипотезите, изискващи изготвяне на 
проспект за емитиране на дялове (ако няма да се заплащат/купуват внасяните акции), съответно за отправяне на търгово 
предложение към останалите акционери, в хипотезите, когато фондът придобива като акционер значително участие в 
дружества). Участието във фонда да става с изрично писмено волеизявление на притежателите на активите. 
4.6. Да не се допусне изцяло нова регулация в България на отношенията, свързани с упражняването на права, въз основа 
на акции от масова приватизация. (Дейността на Централния депозитар не е в противоречие с Регламент (ЕС) 909/2014 и 
Директива 2014/65/ЕС, тъй като депозитарната институция на практика не осъществява директна комуникация с 
крайните собственици (притежатели) на ценни книжа). 
  
03.07.2020 г., 
гр. София 

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ 
СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ 

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ 
КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА 
„ПОДКРЕПА“ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА 

  
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА 
ПАЛАТА 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ 
АСОЦИАЦИЯ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ 
НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ПО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ Бойко Борисов: Правителството ще продължи да подкрепя трудещите се българи 
Правителството ще продължи да подкрепя трудещите се българи, заяви премиерът Бойко Борисов във видеообръщение 
по време на Глобалната среща на високо равнище, посветена на Covid-19. 
Срещата е организирана от Международната организация по труда. 
"Реализират се и целенасочени мерки за подкрепа на уязвими групи от населението. За съжаление, тенденциите в 
глобален мащаб показват, че пандемията е все още далеч от своя край. Затова и нашите действия за подкрепа на 
засегнатите от кризата ще продължат", каза във видеообръщението си премиерът Борисов. 
Тази година се отбелязват 100 години от членството на България в Международната организация на труда. 
 
√ Какво ще се обсъжда в Столичния общински съвет 
Заседание № 17 на Столичния общински съвет е насрочено за 10 часа днес. 
В дневния ред се предвижда обсъждане и гласуване на доклади относно: 
- приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници 
и биогорива“ на Столична община за период 2020 – 2022 г.; 
- приемане на годишен отчетен доклад за дейността на Асоциация за развитие на София за 2019 г. 
- сключване на споразумение за сътрудничество между Столичната община и Военната академия „Георги Стойков 
Раковски“, за предоставяне на парково пространство за обществено ползване.. 
- даване на съгласие „Център за градска мобилност“ ЕАД да сключи Договор за банков кредит за финансиране 
разплащането на задължения към транспортните оператори, възникнали при изпълнение на транспортната задача. 
- одобряване на инициатива „Зелени улици“. 
- присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на предучилищното и училищното образование. 
- утвърждаване на актуализиран Бизнес-план на „Топлофикация – София“ ЕАД за 2020 година и даване на съгласие 
дружеството да сключи Договор за банков кредит за оборотни средства с цел възстановяване/прихващане на суми по 
изравнителни сметки на клиенти, вследствие на нормативни промени, и учредяване на обезпечения. 
Обсъжданията може да проследите тук. 
 
√ Шефът на МВФ настоява за пандемичен отговор, който да се справи и с климатичната криза 
В сряда управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева призова политиците да 
използват техния отговор на пандемията от коронавирус за справяне и с климатичните промени. 
"Гледайки напред, провежданите политики трябва да поставят основата на нисковъглеродно и устойчиво 
възстановяване, което би създало милиони работни места, като същевременно спомогнат за справяне с климатичната 
криза“, каза тя по време на конференция на Международната организация на труда, предаде Ройтерс. 
"Особено сме обезпокоени, че настоящата криза ще застраши важните печалби, постигнати от развитието през 
последните години“, добави тя. 
През миналия месец МВФ прогнозира по-дълбока глобална рецесия, отколкото първоначално се очакваше. Сега фондът 
очаква спад на глобалния БВП от 4,9% през тази година и загуба на общата продукция в световен план от 12 12 трилиона 
долара до края на 2021 година. 
Кристалина Георгиева също така посочи, че Международният валутен фонд е предоставил спешно финансиране на 72 от 
най-бедните страни в света, за да им помогне да се справят с пандемията на коронавирус, но допълни, че трябва да 
подобри допълнително инструментите си за отпускане на заеми за страните с ниски доходи, 
Тя отбеляза, че развиващите се пазари със силни фундаменти са успели да емитират облигации за 124 млрд. долара през 
първите шест месеца на 2020 г., но други нововъзникващи пазари с лоши икономически и фискални основни нямат 
достъп до капиталови пазари. 
 
√ Франция е подготвена за евентуална втора вълна на епидемията на Covid-19 
Франция е готова със санитарни мерки в случай на нова епидемична вълна на коронавирус. Това увери новият френски 
премиер Жан Кастекс, който очерта приоритетите на правителството в обширно интервю. 
Франция има план за действия в случай на нова вълна на Covid-19, но с по-ограничена карантина. Това даде да се 
разбере премиерът Жан Кастекс пред микрофоните на БФМТВ. 
"Коронавирусът е тук" - предупреди премиерът, който беше координатор на плана за излизане от общата карантина през 
май. Той подчерта обаче, че пълната изолация е имала катастрофални последици и увери, че е готов да подготви 
Франция за евентуална втора епидемична вълна, като едновременно се съхрани икономическият и социален живот.  
Премиерът обеща широк диалог по належащите теми в програмата на правителството: оспорваната пенсионна реформа, 
отложена заради епидемията, екологичния преход, здравеопазването, за което ще бъдат отпуснати над 1 милиард евро. 
известна пауза за реформата на помощите за безработица и предстоящ план за помощ на младите специалисти, сега 
излезли на пазара на труда. 
Днес новият френски кабинет се представи пред двете камари на френския парламент.  Премиерът обеща правителство 
"на борбата, резултатите и диалога" пред френските депутати при доста бурни реакции на депутатите от опозицията. 

https://bnr.bg/sofia/post/101306137/cgm
https://bnr.bg/sofia/post/101303665/peshehodcite-v-sofia-sas-zeleni-ulici-vseki-leten-uikend
https://council.sofia.bg/video-session-council
https://bnr.bg/horizont/post/101299302
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Програмата реч на премиера обаче е предвидена едва за следващата седмица. след изявлението на президента Макрон 
за националния празник на Франция. 
 
Investor.bg 
 
√ България има потенциал да замени въглищата с ВЕИ до 2030 г. 
Делът на възобновяемата енергия в страната може да нарасне до 75% към 2030 г., посочват от BloombergNEF в 
проучване, засягащо България, Чехия, Полша и Румъния 
Преходът към чиста енергия в Европа се ускорява. Тъй като икономиката на въглищата е подложена на натиск, става 
ясно, че текущата пазарна динамика и политическите сили се насочват към по-чисти, по-икономични енергийни 
източници, които да обособят центъра на енергийната система на Европа. През последните три години 15 европейски 
страни поеха ангажимент да прекратят производството на енергия чрез въглища, премахвайки твърдите изкопаеми 
горива от своя енергиен микс. Това включва извеждането от експлоатация на повече от 130 съществуващи въглищни 
електроцентрали. 
Европа демонстрира силно лидерство по отношение на защитата на климата, като се ангажира с постигане на въглероден 
неутралитет до 2050 г. и дава тласък на усилията си за постепенно загърбване на въглищата. В светлината на кризата с 
COVID-19 се създава както възможност, така и спешна нужда да се подходи към един по-здрав, зелен и устойчив подход 
на възстановяване на глобалната икономика. 
За да се постигне това, правителствата, регионалните власти, кметовете и общностите ще играят важна роля за 
осъществяването на енергийния справедлив преход, без да бъде изоставен никого, посочват от BloombergNEF в своя 
аналитичен доклад, засягащ страни като България, Чехия, Полша и Румъния, изготвен съвместно с Bloomberg 
Philanthropies. 
Проучването се фокусира върху пазарните условия и съществуващите политики по отношение на въглищата и енергийния 
сектор като цяло. 
Според BNEF преминаването на въпросните страни към възобновяеми енергийни източници може да отключи до 54 
млрд. евро инвестиции и да създаде около 45 хил. нови работни места, стимули, които са необходими на икономиката, 
за да се възстанови от пандемията. 
Поглеждайки напред и отвъд настоящите амбиции, европейската „Зелена сделка“ и подобреният пакет за 
възстановяване могат да насърчат действията в областта на климата в България, Чехия, Полша и Румъния и други 
европейски региони, зависими от въглищата, като подкрепят инсталирането на по-евтини и по-чисти енергийни 
източници, изтъкват от BNEF. 
България 
Сценарият на BNEF за България предвижда почти 8GW нови мощности на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), 
инсталирани през следващото десетилетие, докато капацитетът на въглищните съоръжения ще се свие с близо три 
четвърти до 1,3GW към 2030 г. 
Приблизително половината от сега наличните въглищни централи в България са на повече от 50 години и доближават 
края на своята производствена жизненост. 
 

 
 
Други съоръжения, които са на възраст поне 40 години, стават нерентабилни заради високите разходи около отделяния 
от тях въглероден диоксид. Една от централите, пусната в експлоатация още през 2011 г., вече се възползва от доживотна 
дерогация, за да приведе операциите си съобразно разпоредбите на Европейския съюз (ЕС) относно замърсяването на 
въздуха. Скъпото преоборудване, изисквано от регулациите относно емисиите, не е включено в сценария на BNEF, но 
общата инвестиция, необходима за останалите 1,3 GW, е значително по-ниска от цената на модернизирането на всички 
съществуващи въглищни мощности. 
Според BNEF топлоелектрическите централи в Маришкия басейн ще могат да се възползват от дерогации до 2023 г., след 
което ще трябва да инвестират в модернизиране според европейските стандарти. 
Новите възобновяеми мощности, които ще бъдат изградени през следващото десетилетие, ще бъдат доминирани 
от соларната енергия, чийто капацитет ще се увеличи от 7% през 2018 г. до малко над една трета от енергийния микс към 
2030 г. 

https://data.bloomberglp.com/professional/sites/24/BNEF-white-paper-EU-coal-transition-Final-6-July.pdf
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Големият скок в изграждането на нови зелени мощности през 2023 г. ще възникне в отговор на затварянето на 
въглищните централи и липсата на достатъчно проекти, свързани с природния газ. 
 

 
 
Това е проблем, който правителството на България ще трябва да реши, за да управлява подмяната на въглищните 
мощности с по-чисти такива. Оншорните вятърни проекти също отчитат стабилен растеж, благодарение на намаляващите 
капиталови разходи и благоприятните условия в България за развитие на тази енергия. 
Делът на комбинираните топлоелектрически централи, ползващи газови и парни турбини (ГТКЦ) по отношение на 
инсталирания капацитет ще се понижи от 5% през 2018 г. до 4 на сто през 2023 г., тъй като някои съоръжения ще бъдат 
изведени от експлоатация. 7,7 GW нови възобновяеми мощности ще бъдат достатъчни, за да позволят закриването на 3,2 
GW въглищни мощности без да е необходимо закупуване на допълнителни количества газ или ползване на 
междусистемни връзки, изтъкват от BNEF. 
 

 
 
Тези добавени възобновяеми мощности ще привлекат около 6 млрд. евро през следващото десетилетие, като основният 
дял ще принадлежи на вятърната енергия, отколкото на соларната, която има по-ниски капиталови разходи. Тази 
инвестиция ще позволява на България да достигне 75-процентен дял на възобновяемата енергия в своя енергиен микс 
до 2030 г., като вятърът и слънчевата енергия заедно биха представлявали 52% от общия инсталиран енергиен капацитет. 
BNEF очаква производството на електроенергия чрез природен газ да свие допълнително дела на въглищата през 
следващите няколко години, който ще се възстанови в средата на десетилетието. Дотогава въглищният капацитет ще 
намалее достатъчно, така че производството на електроенергия от въглищни централи да не може да измести напълно 
газа, въпреки че цените на синьото гориво се очаква да се повишават, а разходите за квоти за емисии на въглероден 
диоксид да намаляват след 2024 г. 
Ядрените мощности в България, наред с хидроенергията, позволяват на страната да достигне 82% въглеродно неутрално 
производство на електроенергия при сценария на BNEF. Затварянето на въглищните централи и устойчивото изграждане 
на ВЕИ ще доведат до намаляване на въглеродните емисии в енергийния сектор през първата част на десетилетието, 
като се очаква обемът им да се свие със 70% до 2030 г., или с 16 млн. тона спрямо нивата от 2018 г. 
 
√ България не е въвела 53 мерки по договора за членство в ЕС 
23 директиви на Евросъюза в областта на Вътрешния пазар трябва да влязат в действие до края на ноември  
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От общо 122 мерки, които България трябва да изпълни като държава член на Европейския съюз до края на юни, са 
изпълнени 69 мерки. Неизпълнените мерки са 53, което представлява 43,4% неспазване на изпълнение на Плана за 
действие за 2020 година, отчете Министерският съвет на днешното си заседание. 
В края на първото тримесечие процентът неизпълнени мерки беше 42,5%, съобщи правителственият пресцентър. 
Високият процент неизпълнени в срок мерки се дължи на извънредната ситуация в условията на COVID-19, но 
ведомствата трябва да положат усилия за преодоляването на закъсненията, поради опасността от започване на нови 
процедури за нарушение, решиха министрите. 
От неизпълнените мерки 20 са свързани със започнали процедури за нарушение на Договора за функционирането на 
Европейския съюз. 
В доклада е посочено, че 23 директиви на Европейския съюз в областта на Вътрешния пазар (Single Market Scoreboard) са 
със срок за въвеждане до края на ноември. 
На 11 от тях обаче крайният срок за въвеждане изтече на 31 май и те ще бъдат включени в Таблото за Вътрешния пазар 
на Европейската комисия, чието издание предстои през ноември. 
 
БНТ 
 
√ Премиерът: Маските не са, за да запушим устата на някого. Тежките времена предстоят  
Тежките времена предстоят, каза на редовно правителствено заседания премиерът Бойко Борисов, предвид ситуацията с 
разпространението на коронавируса у нас. 
"Маските не са, за да запушим устата. Световната икономика по никакъв начин не се възстановява. Нищо не подсказва, 
че сме преодолели от медицинска гледна точка кризата с коронавируса, и вместо да търсим максимална консолидация в 
държава, някои критикуват и считат, че ще се справят по-добре. В тази ситуация всяка нация, трябва да бъде 
мобилизирана и политическата класа трябва да дава тон", заяви Борисов. 
Според него не е редно да има отново заповед за затваряне на хората по домовете им. 
"Представете си днес да издадем заповед за 6 седмици хората да си стоят вкъщи. Трябва ли да не можем да се пазим и 
със заповеди това да се постига. Най-лесното е да се затваря, трудното е да се научим, че трябва да спазваме мерките", 
отсече министър-председателят. 
"Трябва да се пазим, но да не спираме да работим. Трябва да издържат финансовите, социалните системи месеци наред. 
Ако няма приходи, тогава се разпада държавността, като не останат пари за пенсии, заплати и за основните сектори. 
Няма да издържат системите, финансовите и да няма приходи. Молбата ми е да покажем, че демокрацията не е само 
права, а и отговорност. Ако е със заповед и фашизъм: ОК, ако само трябва да спазваме, ни е сложно. Кое е сложното да 
се дезинфекцираш, да спазваш дистанция, попита той. 
Бойко Борисов подчерта, че актуализираните планове за приходите вървят с добри темпове в момента, но в същото 
време кризата ще настане догодина. 
Премиерът поясни още, че в световен мащаб, много по-развити държави от нас, продължават да се лутат и да нямат 
решение, което да може да се изпълни от всички заедно. 
"Мелбърн го затвориха, САЩ излизат от СЗО, Белград предложиха мерки и виждате как хората реагират. Считаме че 
България, като развита демокрация – хората могат да спазват, когато са добре информирани. Интересни са ми нашите 
колеги от дясно когато кажат, че трябва да затваряме и отново да приведем градовете в карантина. Всеки от нас е 
информиран, че дезинфекцията, носенето на маска и дистанцията, е единственото, което предпазва от заразяването. 
Какво излиза, че ако има заповед и диктатура, и ще изпълняваме. Защо е нужна заповед, за да кажат, че някой ги 
затваря, да им запуши устата. Дали да отидеш на мач, бар, на театър и кино е избор на всеки един човек. Необходимо ли 
е със заповед отново да се затваря, попита отново той. 
Накрая премиерът Бойко Борисов благодари на медиите, че информират хората за разпространението на вируса в 
световен мащаб. 
"Вие давате реална представа за това какво се случва по света. Действително много ви благодаря", добави той. 
 
√ Министър Танева призна за трудната жътва, но хляб ще има. Ще скочат ли цените?  
Земеделският министър Десислава Танева настоя, че категорично не бива да има притеснения за зърнения баланс на 
България, както и за цените на хляба. 
В Сутрешния блок на БНТ тя призна, че това е най-трудната кампания, с най-трудната реколта през последните години. 
"Климатичните условия и сушата направиха така, че жътвата в Добруджа се движи със 71% по-нисък добив от 
миналогодишния. В Източна България между 45 и 53 на сто са по-ниски добивите. В момента сме на 55% от прибирането 
на пшеницата", пресметна тя. 
Танева посочи че според европейските прогнози - България трябва да прибере 5 млн. тона пшеница, нашите прогнози са 
по-пестеливи, за около 4,5-4,9 млн. тона. 
"Вероятно ще има лек спад, но за вътрешна консумация - за хляб, фуражи и семена отиват около 1,6 млн. тона. Ние 
отново ще сме във възможност да изнесем 3 млн. тона. Категорично не трябва да има притеснение за хляба на 
българина", настоя тя. 
По думите й не бива да има поскъпване на цените и за всички храни, свързани с пшеницата. 
Земеделският министър призна за много трудна комуникация с големите търговски вериги, с които бяха договорени 
щандове с продукти на български производители. 
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"Те най-много биха могли да помогнат на българските производители. Има някакъв напредък, но той е много 
минимален", посочи тя. 
"Няма данни за покачване на цените на основните храни от кризата с коронавируса. За зеленчуците и плодовете даже 
има обратна тенденция, защото няма активен туристически сезон, който пък е основен реализатор на продукцията им", 
допълни Танева. 
Министърът открои двете посоки, които са донесли щети за родните фермери от кризата с COVID-19 - едното са 
разходите за противоепидемичните мерки, а второто – пазарите им за реализация, които са много свити. 
"Категорично заявявам, че всички възможни мерки ние ги предприехме, за да подкрепим фермерите, включително и 
като мерки за реализация на продукцията им. Да, богатите държави дават повече, в крайна сметка, ние освен тези над 
100 млн. лева които ще платим, обмисляме още 20 млн. да дадем. Максимални парични обезщетение ще дадем на 
фермерите у нас", зарече се тя. 
Според Танева парите ще дойдат от Програмата за развитие на селските райони и процедурата за подпомагане на 
секторите ще бъде максимално облекчена. 
 
√ Захариева се среща с чешкия си колега Томаш Петричек  
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева е на официално посещение в Чехия до 10 юли по 
покана на министъра на външните работи Томаш Петричек, съобщиха от министерството на външните работи. 
Тази година България и Чехословакия отбелязват 100 години от установяването на дипломатическите си отношения. 
В четвъртък двамата външни министри ще обсъдят двустранните отношения и актуални теми от европейските дневен 
ред, сред които преодоляването на последиците от пандемията от COVID-19, Многогодишната финансова рамка 2021 -
2027 г., Фондът за възстановяване. 
По време на визитата си Екатерина Захариева ще разговаря още с министър-председателя Андрей Бабиш и с 
председателя на Камарата на депутатите Радек Вондрачек. По-късно Екатерина Захариева и Томаш Петричек ще открият 
в Българския културен институт в Прага изложбата „Българските чехи“, посветена на известни чехи, допринесли за 
развитието на България. 
В Чехия живеят 15 000 българи, а в Прага се намира и единственото пълноформатно българско училище зад граница 
„Петър Берон“, открито преди повече 70 г. У нас през 1949 г. е открит първият чешки културен център зад граница. 
Министърът на външните работи на Чехия Томаш Петричек беше на официално посещение в България през ноември 
2019 г. 
 
√ Превозвачи вече напускат България заради пакета "Мобилност"  
Заради пакета "Мобилност" тежкотоварните превозвачи са готови да напуснат България, обявиха браншовите им 
организации. Вече са започнали първите пререгистрации в други европейски страни. Изтеглянето на бизнеса, който 
допринася за 17% от брутния вътрешен продукт на България, съвпада с очаквания икономически спад през есента. 
От 12 000-те тежкотоварни фирми в България най-големите вече имат регистрации в чужбина. 
Останалите над 80%, които са с под 5 камиона, се колебаят. 
Димитър Димитров - Камара на автомобилните превозвачи в България: Всичко е готово, ако се стигне до най-
неблагоприятното за българския превозвач, просто тези камиони да бъдат прехвърлени във фирми в Европа. Регистрира 
се фирма в тази държава, вади се лиценз и съответно става прехвърляне на самия автопарк. 
Пререгистрацията решава проблема с 46-те процента празни курсове, които ще осъществяват българските фирми, ако 
останат в България. 
Веселин Стоянов - собственик на транспортна фирма: Което ще доведе до един изключително неприятен ефект, че 
трудът от българския бизнес ще отиде в друга държава, в друга мелница. 
Превозвачите не могат да компенсират курсовете от и до Европа с вътрешните на пазара в България. 
Георги Райчев - представител на транспортна фирма: И това ще опре до една невъзможност, която ще доведе до 
фалити. И впоследствие с кризата с вируса, която затяга цялата световна икономика, оттам нататък товарите, обемите, 
мащабите стават по-малки на фона на тия рестрикции, ще доведе до фалити при всички. 
Компаниите, които са инвестирали огромни средства за нови камиони, бази и офиси, ще останат без възвращаемост на 
парите си. 
Илия Костурски - представител на малки тежкотоварни фирми: Какво се случи? Ние изпълнихме указанията на 
Европа и сега ни показват вратата. 
Ефектът върху целия бранш, плюс коронакризата, ще бъде огромен върху тежкотоварния сектор. 
Йордан Арабаджиев - Съюз на международните превозвачи: Ако правилата, които ще се гласуват, бъдат приети, на нас 
може би ще ни се стори детски рожден ден кризата с COVID-19. 
Пакетът "Мобилност" ще засегне освен хиляди фирми и 190 000 шофьори в България. 
 
√ Андрей Новаков: Надеждите ни за пакет "Мобилност" са в Европейската комисия  
Европейският парламент тази сутрин ще обяви резултатите от снощното гласуване на пакета "Мобилност". Вчера новите 
правила за превозвачите бяха гледани на второ четене в пленарната зала на Европарламента в Брюксел. 
Надеждите са фокусирани в Европейската комисия, която сама се отказа от този проект, нищо, че го предложи, каза 
евродепутатът в сутрешния блок на БНТ Андрей Новаков, ЕНП/ГЕРБ. 
ЕК заяви, че не е имала това предвид, не е искала да се връщат камионите, не е искала да задължава шофьорите 
задължително да са на адреса си по лична карта във всяка от техните почивки и заяви, че в тази година и половина, в 
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която част от мерките на пакет "Мобилност" няма да се прилагат, ще има преходен период, ще ги обезсили с ново 
законодателно предложение, продължи Новаков. 
Евродепутатът каза, че се очаква да излезе оценката за въздействие на околната среда, в която си мисля, че няма еколог 
с диплома, който да каже, че пътуването на 40% от камионите празни без цел, без заплати за шофьорите е полезно за 
околната среда. 
Надеждите са ми насочени към комисаря по транспорт, който освен че идва от Румъния, прави ми впечатление, че има 
познания, не се е дистанцирал от бранша, че слуша какво казват шофьорите, превозвачите и вижда какво се случва по 
границите, каза Новаков. 
Вижте повече във видеото. 
 
Банкеръ 
 
√ България и Малта сключват споразумение за избягване на двойното данъчно облагане  
Правителството одобри на вчерашното си заседание българския проект на нова Спогодба за избягване на двойното 
данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите между България и Малта, като 
основа за водене на преговори, и упълномощи министъра на финансите Владислав Горанов да я подпише, при условие 
за последваща ратификация. 
Действащата в момента Спогодба между двете държави е от 1986 г., тя е подписана в условията на коренно различни 
икономически отношения. Периодът след подписването и влизането й в сила се характеризира със съществени промени 
в областта на международното данъчно облагане, инициирани от държавите от Г-20 и Организацията за икономическо 
сътрудничество и развити с оглед противодействие на свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. 
Насоките в тази област са представени в Проекта Base Erosion and Profit Shifting на ОИСР. Той предлага на държавите 
решения за преодоляване на различията в съществуващите международни данъчни правила, които позволяват на 
компаниите, чрез използването на схеми за агресивно данъчно планиране, да минимизират данъчните си задължения, 
прехвърляйки изкуствено корпоративните си печалби към юрисдикции с ниски или нулеви данъчни ставки. 
Едновременно с това част от мерките по Проекта BEPS създават предпоставки за по-ефективно разрешаване на споровете 
между бизнеса и администрациите при прилагането на международните данъчни правила и изисквания. 
Новата спогодба ще създаде облекчени възможности от данъчна гледна точка за местните лица на двете държави да 
осъществяват стопанска дейност в другата държава в различните сфери и отрасли на икономиката. Това от своя страна 
ще допринесе за хармоничното развитие на двустранното икономическо и инвестиционно сътрудничество. 
 
√ Европейският съюз ще финансира иновативен проект за качеството на въздуха в София  
България е сред страните-членки на Европейския съюз, които ще получат над 45 млн. евро от Европейския фонд за 
регионално развитие за проекти, които обхващат културата и културното наследство, качеството на въздуха, кръговата 
икономика и демографските промени. 
Резултатите от петата и последна покана за представяне на предложения са публикувани от Европейската комисия и 
Френският регионален съвет на О дьо Франс, като управляващ орган на „Иновативни дейности за градско развитие“ 
(UIA). 
„Днес ЕС помага на още 11 града да превърнат идеите си в променящи живота решения. Тези градове ще ни покажат 
пътя към ангажиране с високо ценените от гражданите теми, като например качеството на тяхната околна среда, и ще ни 
дадат примери, които могат да бъдат възпроизведени в целия ЕС.“ Това заяви комисарят по въпросите на сближаването 
и реформите Елиза Ферейра. 
Одобрените проекти от Брюксел, Гент и Лейедал (Белгия), Халандри (Гърция), Будапеща (Унгария), Ферара и Верона 
(Италия), Тилбург (Нидерландия), Кошице (Словакия), Алмерия (Испания) и България, се присъединяват към останалите 
75 проекта, избрани по инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“ 2014-2020 г. 
След приключването на всички покани за представяне на предложения, Комисията и регионът О дьо Франс ще 
съсредоточат усилията си върху оценката на този опит като източник на вдъхновение за политиката на сближаване за 
периода 2021— 2027 г. чрез стратегия за управление на знанията за „Иновативни дейности за градско развитие“ . В 
бъдеще директното подпомагане на градските власти да прилагат иновации и да оформят градовете на бъдещето ще 
бъде част от Европейската инициатива за градoвете 2021—2027 г. 
За периода 2014-2020 г. бюджетът на Европейския фонд за регионално развитие възлиза на над 250 млрд. EUR. Фондът 
подпомага проекти по 11-те тематични цели на политиката на сближаване, като се концентрира по-специално върху 
четири ключови приоритета: засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите; 
подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и на тяхното използване и качество; 
повишаване на конкурентоспособността на МСП и подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във 
всички сектори. 
 
√ ЕЦБ преминава в режим на изчакване  
Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард сигнализира, че ЕЦБ ще запази политиката на 
стимули непроменена, тъй като според нея мерките са помогнали за успокояването на пазарите. 
В интервю за "Файненшъл таймс", публикувано в сряда, президентът на ЕЦБ заяви, че мерките, въведени вследствие на 
пандемията, "са показали тяхната ефективност и ефикасност".  

https://bntnews.bg/news/andrei-novakov-nadezhdite-ni-za-paket-mobilnost-sa-v-evropeiskata-komisiya-1064259news.html
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Лагард визира решението на европейски регулатор от началото на юни да увеличи обхвата на пандемичната програма за 
спешни покупки на държавни и корпоративни облигации с 600 млрд. евро до 1.35 трилиона евро. Тогава бе решено 
програмата ще продължи поне до края на юни 2021 г., вместо до края на 2020 година.  
"Ние направихме толкова много, че разполагаме с известно време, за да оценим внимателно постъпващите 
икономически данни", отбеляза Лагард пред финансовото издание. Но допълни и че икономическото възстановяване ще 
бъде ограничено, несигурно и фрагментирано, като някои държави от еврозоната ще се възстановят по-бързо от други. 
На практика Лагард потвърди, че ЕЦБ ефективно преминава в режим на изчакване, след като икономиката започна да 
показва признаци на съживяване, коментира агенция Bloomberg.  
Членът на изпълнителния съвет на ЕЦБ Изабел Шнабел заяви, че вчера рецесията може да се окаже малко по-лека от 
очакваната. 
Кристин Лагард също така заяви, че управляваната от нея институция иска "да проучи всички налични пътища за борба с 
изменението на климата", което може да включва "по-зелени" промени във всички операции на централната банка, 
включително по отношение на покупките на активи. 
 
√ ЕП предлага увеличаване на Фонда за справедлив преход на 25,4 млрд. евро 
Евродепутатите решиха, че трябва да се премине към неутрална по отношение на климата икономика, без да допусне 
увеличаване на неравенството между регионите. Комисията по регионално развитие одобри създаването на Фонда за 
справедлив преход с 27 гласа „за“, 7 „против“ и 8 „въздържал се“. 
Членовете на ЕП настояха за значително увеличение на бюджета, отпуснат чрез финансовата рамка за периода 2021-2027 
г. (от 11 270 459 000 евро в текущи цени до 25 358 532 750 евро по цени за 2018 г., обявен също като „основна сума“). Към 
тази сума ще бъдат добавени допълнително 32 803 000 000 евро по текущи цени, според законодателното предложение 
за Инструмента за възстановяване на ЕС. 
Договореният текст включва създаването на „Зелен механизъм за поощряване на постиженията“, който позволява 18% от 
общите ресурси на фонда да бъдат разпределени в зависимост от скоростта, с която държавите членки намаляват своите 
емисии на парникови газове, разделено на средният им, най-скорошен БНД. В допълнение 1% от общата сума ще бъде 
разпределена за островите в рамките на ЕС и 1% - за най-отдалечените региони. Тъй като основната цел на фонда е да 
подкрепи най-уязвимите общности във всеки регион, членовете на ЕП призовават процентът на съфинансиране от страна 
на ЕС да бъде до 85% от разходите за одобрените проекти. 
Евродепутатите настояват също така обхватът на фонда да бъде разширен, като се фокусира върху социалното 
сближаване и създаването на работни места. Дейностите, подпомагани от фонда, ще включват също: микропредприятия, 
устойчив туризъм, социална инфраструктура, университети и публични научноизследователски институции, технологии 
за съхранение на енергия, централно отопление с ниски емисии, интелигентна и устойчива мобилност, цифрови 
иновации, включително цифрово и прецизно земеделие, проекти срещу енергийна бедност, както и култура, 
образование и изграждане на общности. 
За региони, които силно разчитат на добива и използването на въглища, лигнитни въглища, шистов нефт или торф, 
членовете на ЕП предлагат дерогация за инвестиции в дейности, свързани с преминаването към употребата на природен 
газ. В този смисъл Европейската комисия може да одобри териториални планове за справедлив преход, които включват 
такива дейности, ако те са квалифицирани като „екологично устойчиви“ в съответствие с Регламента за таксономията и 
отговарят на шест допълнителни кумулативни условия. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Владимир Савов е предложен за нов заместник-председател на КФН с ресор застраховане 
За член на Комисията е номиниран Петър Джелепов 
Владимир Савов е предложен от председателя на Комисията за финансов надзор Бойко Атанасов да ръководи 
управление „Застрахователен надзор“, стана ясно от документи, качени на сайта на Народното събрание и депозирани от 
председателя на комисията Бойко Атанасов. За член на Комисията е номиниран Петър Джелепов. 
Савов всъщност подава оставка като член на КФН през януари, за да премине към надзорния финансов орган на 
Казахстан. Към този момент са му оставали два дни до изтичане на мандата. Като директор на департамента за 
регулаторна политика и стратегия на Независимия финансов регулатор на Международния Финансов Център Астана, 
Казахстан той въвежда добри практики и модели на регулиране и надзор, процедури за разглеждане на сигнали и 
жалби, оптимизира пруденциалните изисквания за инвестиционни посредници. 
„Още в началото на 2020 г. бяха предприети необходимите действия за избор на най-подходящите кандидатури за двете 
позиции. Те са от изключителна важност поради специфичното естество на работа. Личности със сериозен опит, 
експертиза, умения и добра репутация са от ключово значение за ефективността на работата на КФН“, казва в документа 
Атанасов. 
Владимир Савов е опитен финансист с експозиция към регулациите и надзора, финансови анализ, застраховането, 
капиталовите пазари и банковото дело. Той е запознат в детайл с дейността на КФН заради шестте години, в които заема 
длъжността на член на КФН. По време на този период в рамките на 3 години изпълнява правомощията на заместник-
председател на управление „Инвестиционен надзор“ и 9 месеца изпълнява правомощията на заместник-председател на 
управление „Застрахователен надзор“. 
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По време на работата си в КФН Савов фокусира усилията си към последователност на процесите, отговорност и 
ефективност, за постигане на устойчиви във времето резултати, базирани на прозрачност и законодателство. 
Постиженията на г-н Савов говорят за неговия безспорен професионализъм във вземането на стратегически решения. 
Опит в банковия сектор придобива по време на работата си като мениджър в департамент „Кореспондентски отношения 
с чужбина“ в УниКредит Булбанк. Стажът в The Bank of New York, Лондон в департаментите „Централна и Източна 
Европа“ и „Глобални Депозитарни Разписки“ му дават възможност да натрупа международен опит в банковия сектор, 
което разкрива пред Савов нови възможности и той продължава активно професионално развитие в банковия сектор на 
Русия. 
Заема позицията на старши анализатор – банки, потребителски сектор, машиностроене във водещата международна 
инвестиционна и частна банка UBS. Следващата стъпка в кариерата на Савов е директор на аналитическия департамент 
на Credit Suisse, водеща международна инвестиционна и частна банка в Москва, Русия. В ролята си на главен 
инвестиционен стратег Савов предлага нова система на мотивация на служителите въз основа на стандартизирани 
индикатори за управление на представянето, което води до увеличение на екипа от 5 анализатора на 17. Разработва и 
публикува изследвания за пазара, моделен портфейл, къси и дълги позиции. 
Петър Джелепов е настоящ изпълнителен директор и член на УС на „Общинска банка“ АД. Професионалната кариера на 
Джелепов стартира през 2005 година в областта на картовата дейност и контрола на транзакциите с банкови карти, в 
услуга на индивидуалните потребители. В последствие, експертизата му се обогатява с процеса на управление на 
продажбите в Райфайзенбанк, с акцент върху воденето на преговори, привличане и разширяване на клиентската база на 
банката, в сектора „Частно банкиране“. Позицията му е свързана с извършване на детайлен анализ на методите по 
таргетиране на потенциални клиенти, Джелепов въвежда редица оптимизации на работните процеси и създава условия 
за устойчивото развитие на тази дейност. 
През 2010 година, Петър Джелепов оглавява дейността на Обединена българска банка като областен мениджър, като за 
период от 6 години, последователно ръководи различни регионални центрове на банката, както на територията на град 
София, така и в страната, отговаря за реализирането на бизнес стратегията и политиките в областта на „Малки и средни 
предприятия“, „Банкиране на дребно“, ръководи преговорите с корпоративни клиенти. Като регионален мениджър 
Джелепов постига устойчиви резултати при реализацията на бизнес целите на Обединена българска банка и цялостното 
управление на клиентските активи в поверените му региони. По време на над 10-те години опит в управление на хора и 
процеси, професионалният му фокус е насочен към реализиране на бизнес стратегии и сегментационна политика, 
мониторинг и контрол на постигнатите резултати, планиране на бизнес целите на банките, пряко участие в преговори и 
сделки с корпоративни клиенти. В работата си той поставя акцент върху управление на хората, мотивацията, развитието 
им и формирането на принадлежност у служителите към организацията, оглавявал е екипи от над 150 души. 
Натрупаният над 12 г. професионален опит от Петър Джелепов му дава възможност през 2018 година да заеме 
ръководна позиция в „Общинска банка“ АД, като изпълнителен директор и член на Управителният съвет на банката. 
В момента тече срокът, в който документите на двамата кандидати ще бъдат разгледани от Комисията по бюджет и 
финанси, за да реши дали да бъдат допуснати до изслушване. 
 
√ Непълноценното хранене струва на бизнеса до 850 млрд. долара годишно 
Проучване оценява загубата на производителност заради затлъстяване или недохранване 
Непълноценното хранене в развиващите се страни струва на бизнеса до 850 млрд. долара годишно, представляващи 
загубена производителност. Факт, който подчертава необходимостта компаниите да играят все по-голяма роля в 
решаването на проблем, който се усложнява от пандемията от коронавирус, пише Bloomberg. 
Това са резултатите от проучване на Chatham House и Vivid Economics - първото, което анализира влиянието на 
недояждането и затлъстяването върху бизнеса в страните с нисък и среден доход. И двата фактора затрудняват 
служителите да достигнат потенциала си и водят до лошо здраве, което води до повече отпуск по болест. 
Мултинационалните компании трябва да направят повече за борба с недохранването, смятат от Chatham House. Това 
трябва да включва политики, които подпомагат кърмещите майки, редовни здравни прегледи и осигуряване на 
финансова подкрепа за питателна храна на работното място, казват от лондонския мозъчен тръст. 
"Бизнесът играе важна роля", заявява в интервю Лора Уелсли, старши научен сътрудник в Chatham House. Според нея 
освен загубите на производителност, съществува значителен репутационен риск за компаниите, които имат голям бизнес 
в страните с ниски и средни доходи и които не правят нищо в областта на храненето. 
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Затлъстяването се увеличава в по-бедните страни, които вече се бориха с висок процент на недохранване. Пандемията 
допълнително подчерта значението на храненето, като проучванията показват, че хората със затлъстяване са по-склонни 
да умрат от Covid-19. В същото време Организацията на обединените нации прогнозира, че вирусът може да е сред 
причините за недохранване сред други 10 млн. деца. 
„Можем да очакваме, че заради пандемията повече домакинства ще имат проблем с разходите и съответно затруднения 
в осигуряването на достатъчно питателна храна“, посочва Уелсли. 
Проучването на Chatham House изследва влиянието на лошото хранене върху 13 бизнес сектора - от минното дело и 
селското стопанство до строителството и търговията на дребно - в 19 държави. След това чрез изводите се прави оценка 
на годишните загуби на производителността поради затлъстяване и недохранване в развиващите се страни. 
Най-големите загуби на производителност от недохранване са в селското стопанство, минното дело и строителството, 
като Етиопия и Индия са изправени пред най-големи предизвикателства. Най-голямото въздействие от затлъстяването се 
усеща в сектора на минното дело, образованието и здравеопазването. 
Преките загуби на производителността се оценяват на 130 милиарда до 850 милиарда долара. Този диапазон отразява 
редица променливи и начинът, по който моделът на Vivid Economics екстраполира резултатите от 19-те страни, посочват 
от Chatham House. 
Все пак въздействието на неправилното хранене може да бъде още по-голямо. Моделът не включва разходите за 
нарушено когнитивно развитие и ниско образователно постижение в резултат на недохранване в детска възраст, нито 
обхваща косвени разходи като платен отпуск по болест за заболявания, свързани с недохранване. 
 
√ ОИСР: Коронакризата изостря неравенството на пазара на труда 
Безработицата ще се увеличи при втора вълна на пандемията, предупреждават от организацията 
Правителствените политики трябва да имат предвид въздействието на коронавируса върху служителите на временни 
трудови договори, смятат от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Тя предупреди, че 
безработицата ще се увеличи при втора вълна на пандемията, съобщава Bloomberg.  
В доклад, публикуван във вторник, ОИСР заяви, че пандемията има значително тежко отражение върху хората с по-ниски 
доходи, жените, мигрантите и младите. Подобен въпрос вече беше повдигнат и в последния доклад на Международната 
организация на труда, която призова за по-добри социални политики.  
Въпреки че властите правилно реагираха на пандемията, като се опитаха да помогнат на хората и бизнеса, сега 
политиките трябва да балансират сигурността на доходите и да стимулират работата, докато икономиките се отворят 
отново, посочи ОИСР. От организацията добавят, че хората на непълно работно време или тези, които често сменят 
работните си места, понякога не отговарят на условията за обезщетения за безработица и други помощи. 
„Данните наистина подсказват, че кризата - поне първоначално - изостри съществуващите неравенства на пазара на 
труда и че засега уязвимите служители плащат основната част от разходите“, твърдят от ОИСР. 
Данните на ОИСР показват, че заетостта на непълно работно време се е увеличила в индустриализираните страни през 
последните две десетилетия, докато нестабилността на работните места, особено за хората с ниска квалификация, се 
увеличава. Служителите на непълно работно време са склонни да получават по-ниски възнаграждения на час от колегите 
си на пълен работен ден, а хората, които са на трудови договори, които обхващат заетост на непълен работен ден или на 
временен договор, получават по-ниски обезщетения. 
Кризата създаде повод и за призиви за цялостно преразглеждане на това как функционират икономиките, като възроди 
идеята да изплащане на универсален базов доход. Кметът на Лондон Садик Хан например подкрепя подобна идея. 
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ОИСР обаче предупреди, че подобен план ще бъде „много рискова стратегия“, която е много скъпа и дори може да 
предизвика обратна реакция. 
 
Мениджър 
 
√ Борисов: Тези, които бяха против маските, сега искат да затваряме държавата  
Най-лесно е да затворим държавата, трудното е да се научим да живеем и да работим с вируса сред нас. Не считам,  че е 
правилно да се налагат рестриктивни мерки със заповеди, при положение, че световната икономика не се възстановява. 
Това заяви в началото на правителственото заседание премиерът Бойко Борисов. Коментарът му идва на фона на 
предупреждението от здравния министър Кирил Ананиев вчера, че при надхвърляне на над 200 нови случая с 
коронавирус на ден, ще бъдат върнати някои ограничителни мерки. Със статистиката за последните 24 часа -188 
положителни проби, при направени 3500 теста сме близо до определения вчера от Ананиев праг. Едва ли обаче 
премиерът има предвид предупреждението на здравния си министър с днешното си встъпление в началото на 
заседанието на МС. Критиките му са адресирани към тези, които призовават за по-активни действия от страна на 
държавата: „Същите, които казваха, че маските са, за да им запушим устите, сега искат да затваряме“, подчерта той. 
"В България считаме, че като развита демокрация хората, които са добре информирани, могат сами да вземат решения, 
свързани с безопасността им. Ние, като демократи сме дали този избор на хората. Излиза, че ако има заповед и диктат - 
ще изпълняваме, а като знаем всичко това, без заповед - няма да го изпълним. Защо е нужна заповедта? За да се каже, че 
някой ги затваря и иска да им запуши устата. Да отидеш на мач, ресторант, театър, кино - това е избор на всеки човек. 
Заповедта за затваряне влияе ли добре на психиката и здравето?", попита реторично той. 
На няколко пъти Борисов направи паралел с 5-милионния Мелбърн, където властите отново наложиха карантина, като 
подчерта, че заповедта се пише "за 2 минути", но не е правилното решение. 
И заяви, че липсата на дисциплина е проблем на хората, а не на властите. "Доказано е, че само маски, дезинфекция и 
дистанция пазят от коронавируса. Считам, че като демократично общество, на база информацията, която всеки получава 
от медиите, всеки може сам да си спазва мерки.", обобщи отново премиерът 
„В тази ситуация всяка нация сама за себе си трябва да бъде много мобилизирана и политическата класа трябва да дава 
този тон. Тежките времена предстоят – забравиха, че само преди месец си говорехме за цели сектори в стопанския 
живот, които фалират“, коментира още министър-председателят засилващи се призиви от политически формации за 
повторно затягане на мерките у нас. 
Той беше категоричен, че финансовата и социалната системи няма да издържат, ако мерки като „60/40“ и „80/20“ се 
наложи месеци наред да поддържат сектори, които не могат да работят: „Актуализираните планове за приходите вървят 
с добри темпове и в същото време истинската криза ще настане догодина – края на тази, началото на другата година. 
Световната икономика по никакъв начин не се възстановява. Нищо не показва, че сме преодолели – от медицинска, да 
не говорим за социално-икономическа гледна точка кризата“, обясни той и пак подчерта, че социалната и финансовата 
системи няма да издържат без приходи. "И тогава, ще разрушим държавността", гневно заяви той. Демокрацията не е 
само права, но и отговорности, отбеляза Борисов. 
Премиерът коментира и критиките на бившия си здравен министър Петър Москов, който заяви в предаването "Тзи 
сутрин", че България няма ясна и аргументирана стратегия как да се действа с коронавируса. "Цялата битова и 
информационна среда около пандемията е страшно токсична.  Обществото в момента е тотално разделено, защото то не 
чу от държавата ясен план, ясен хоризонт и какво се изисква от него, при какви условия има мерки, при какви не, кога 
това е опасно и при какви някои неща трябва да бъдат затворени. Представители на държавата говорят с гатанки, за кого 
са тия гатанки?", заяви Москов. 
"Смисълът на управлението не е да служиш на страхове и очаквания, а да правиш, каквото трябва, дори да не е 
популярно. Не може да позволиш на хиляди да се събират по стадионите, защото едни други хиляди ще трябва да 
контролират дали се спазва дистанция", смята той. 
"Той забрави, че е бил здравен министър 3 години", каза Борисов в отговор на критиките на Москов. 
 
√ Без промени в Закона за биоразнообразието България ще бъде глобена  
Без промени в Закона за биоразнообразието България ще бъде глобена. Това заяви в ефира на Нова 
телевизия министърът на околната среда и водите Емил Димитров. 
„От 2007 г. се точи нещо си, имаме наказателни процедури, защото отлагаме. Този закон трябва да стане, за да не търпим 
санкции. Ако не се приеме, ще получим такива. Не съм аз този, който го е бавил от 2007 година. Това, което съм 
направил като министър е да се съобразя с всички европейски изисквания. Внесъл съм го в един съкратен вариант, но 
минимум, без който не може. Влиза в Министерски съвет и аз стоя зад тези текстове, само и единствено”, каза той.  И 
добави, че се е съобразил на 90% с исканията на Зелените и е бил нападан многократно за това, че е направил големи 
отстъпки. 
„Защитил съм един закон в Министерския съвет”, посочи още той.  
За строителството на Алепу той съобщи, че то вече е спряно от ДНСК. „Иска се да пишем актове, та после да имаме 
съдебни процедури и министерството да бъде осъдено. Спряно е, какво повече трябва да направя”, попита Димитров.  
Той допълни, че е създал работна група, която да обсъди дали може да се предложи на прокуратурата да обяви актовете 
за Алепу за нищожни. „Това би решило проблема, ако се прецени, че може. Това да издаваш един акт на ДНСК и да 
сложиш втори и трети е само публична медийна изява”, смята министърът на околната среда и водите. 

https://nova.bg/news/view/2020/07/08/293181/%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D0%BC-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2020/07/08/293181/%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D0%BC-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8/
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Димитров коментира и втория протест на природозащитници срещу застрояването на морето, по Рила и по българските 
планини. „Трябва да кажа за героизма, който МОСВ направи в последните месеци. За първи път от последните 20 години 
на Българското Черноморие най-малко се е строяло, най-малко са се слагали чадъри, най-малко са се смачквали мидите 
или се е размътвала водата. Най-малко електричество е изхабено, най-малко емисии от коли. Това се дължи на факта, 
защото посещението е било най-малко”, добави той.  
 
√ Великобритания готова за Брекзит без сделка, ако ЕС не направи компромиси  
Британският премиер Борис Джонсън е заявил пред канцлера на Германия Ангела Меркел, че Обединеното кралство е 
готово да финализира Брекзит без търговско споразумение, ако Европейският съюз не е готов на компромиси, 
информира Блумбърг. 
Двамата лидери са провели телефонен разговор вчера, докато преговарящите от страна на Великобритания и ЕС са 
провели неофициални разговори по време на частна вечеря. Спорни точки по потенциалното споразумение включват 
достъпа на ЕС до британските води за риболов, влиянието на ЕС върху британските закони и достъпа на Обединеното 
кралство до единния пазар. 
„Премиерът подчерта поетия от Обединеното кралство ангажимент за постигане на ранно споразумение чрез засиления 
процес на преговори“, съобщиха от офиса на Джонсън. „Той обаче подчерта, че Великобритания ще бъде готова да 
излезе от преходния период след Брекзит, при условията за търговия, с които се ползва Австралия, ако не бъде 
постигната сделка“, се казва още в съобщението. 
„Австралийски условия“ е терминът, който британското правителство използва за излизане от ЕС без сделка. Австралия 
няма всеобхватно търговско споразумение с Европейския съюз, като търговията между двете страни се извършва 
предимно на база на правилата на Световната търговска организация (с малки изключения за някои стоки). 
Преходният период след Брекзит, в рамките на който Обединеното кралство продължава да спазва законите на ЕС, 
изтича на 31 декември тази година. Ако двете страни не постигнат споразумение до тази дата, те може да бъдат 
разтърсени от нов икономически шок, който да разшири щетите, нанесени досега от пандемията от коронавирус. 
 
√ Над 80% от германските фирми със задграничен бизнес се оплакват от свиване на приходите  
Около четири пети от германските компании с експозиция в чужбина са претърпели спад на приходите в резултат на 
коронавирусната криза, а 93% очакват, че глобалните икономически условия няма да се подобрят до 2021 г. или по-
късно. Това показват данните от проучване на Германската търговска камара, цитирано от Ройтерс.  
Проучването показва опустошенията, причинени от епидемията в най-голямата икономика в Европа. 15% от около 3 300 
анкетирани компании отчитат намаление наполовина на годишния си оборот. А въздействието на кризата се 
разпространява в нови сектори. Докато ограниченията за пътуване, свързани с извънредното положение, оказват голямо 
влияние върху сектори като туризма и производството, компаниите все по-често усещат негативните последици чрез 
намаляващото търсене на продуктите им. 
През юли 59% от анкетираните се оплакват от слабо търсене на своите продукти и услуги, спрямо 57% през април. 
Първоначалните проблеми като затрудненията в снабдяването и спирането на производството обаче станаха по-
малък проблем. 
Въздействието на вируса се усеща и от намаляващото желание на компаниите да инвестират. През юли повече от 
половината фирми планираха да инвестират по-малко в чужбина, в сравнение с 35% през април.  
 
√ Франция очаква силен отскок на икономиката си още тази година  
Френската икономика би трябвало да се възстанови рязко през втората половина на годината след безпрецедентен спад 
през първата половина на годината и по-специално през второто тримесечие поради въведените по това време строги 
мерки за ограничаване на коронавируса, съобщи в сряда националната официална статистика INSEE. 
Сривът за второто тримесечие на втората по големина икономика в Еврозоната вероятно ще е 17%. Понижението на БВП 
за първите три месеца на 2020 е 5,3 на сто. 
Френската статистика обаче прогнозира силен икономически отскок с 19% през третото тримесечие, последван от по-
умерен растеж с 3% през четвъртото, като се очаква към декември икономическата активност в страната да остане с 
между 1% и 6% под предкризисните си нива. 
За цялата 2020 г. INSEE очаква икономиката на Франция да се свие с 9%, което ще представлява най-слабото ѝ 
представяне от далечната 1948 г., или откакто френската статистика разполага с този тип данни. Тази прогноза обаче е 
малко по-добра от спада с 11%, който беше заложен в последно ревизирания бюджет на Франция за 2020 година. 
В средата на март правителството постави Франция под една от най-строгите блокади и карантини в Европа, но през 
последните седмици икономиката преживява "постепенно, но рязко възстановяване", след като от 11-ти май властите 
започнаха да премахват въведените ограничения, отбелязва INSEE. 
 
√ Пандемията носи загуби, но и възможности за застрахователния сектор  
Търговските застрахователи са изправени пред растящи претенции вследствие на коронавирусната криза. Но в същото 
време преживяват рязко увеличение на премиите, изкушаващи компании и ветерани от индустрията да започнат 
операции за набиране на капитал, създаване на нови компании или разширяване на нови линии, пише Ройтерс.  
След урагана "Андрю" през 1992 г., атаките от 11 септември 2001 г. и урагана "Катрина" през 2005 г. се появяват нови 
застрахователни компании. Промишлеността се надява да повтори този процес, тъй като премиите нарастват поради 
последствията от пандемията. 

https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKBN24910I
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKBN249197
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Convex, застрахователна компания със седалище в Бермудите и Лондон, например, стартира покритие за една от 
областите, най-засегнати от настоящата криза: отмяната на събития. 
Много компании намаляват броя на предприятията, които покриват с определени застраховки, създавайки пространство 
за нови участници, според зам.-изпълнителния директор на Convex Пол Бранд. 
Джон Кавана, бивш шеф на застрахователния брокер Willis Re и основател на Beat Capital - фирма за рисков капитал, 
която инвестира в застрахователния сектор, се опитва да събере средства, които могат да бъдат около 100-300 милиона 
паунда между дългосрочни инвеститори за нови застрахователни проекти. 
"Ние вярваме, че пазарът ни предоставя достатъчно възможности да излезем и да съберем капитал. Можем да имаме 
добра възвръщаемост след 5 години", изчислява Кавана. 
Апетитът на инвеститорите за по-висока доходност, когато централните банки влагат трилиони долари в стимулиращи 
мерки, ги привлича към застраховката. 
Застрахователният брокер Hyperion изчислява, че застрахователите вече са събрали около 16 милиарда долара капитал 
през тази година, в сравнение с 9 милиарда долара за същия период на миналата година. Въпреки че част от тази сума е 
за отбранителни цели, за да замени капитала, загубен в резултат на вземания, застрахователите залагат на увеличения на 
цените, за да възстановят някои загуби, свързани с коронавируса. 
Степента на презастраховане на недвижими имоти в САЩ се увеличи с 30% през юни и юли, изчисляват от Willis Re.  
Застрахователите Beazley, Hiscox и Lancashire пък са сред онези, които увеличиха акционерния си капитал. 
Ед Нунан и Джеф Консолино, двама ветерани от индустрията, бяха наети да управляват застрахователя StarStone U.S. в 
преструктуриране на компанията майка Enstar, което включва 610 милиона долара инвестиции от SkyKnight Capital, 
Dragoneer и Aquiline. 
Застрахователите, които са специализирани в поемането на затворени полици на нови клиенти и по-ефективното им 
управление, също виждат възможности. 
Том Бут, изпълнителен директор на застрахователя Darag, специализиран в случаи на прекъсване на бизнеса, твърди, че 
анулирането на събития, застраховката на изпълнителни директори и спиране на дейността на фирми, са някои от най-
засегнатите сегменти, които застрахователите могат да се опитат да възложат.  
Застрахователните центрове на Бермудите и в Лондон са готови да привлекат най-новия бизнес. Брайън Шнайдер, 
директор на Fitch Ratings, обаче твърди, че на новите застрахователи може да им бъде трудно да получат лицензите си 
достатъчно бързо, за да се конкурират със старите. 
Фактът, че пандемията продължава да се развива, също затруднява преценката на загубите и някои инвеститори 
вероятно очакват "по-голяма яснота", според Майкъл Бът, президент на Axis Capital. 
Притокът на нови компании също би могъл да смекчи „здравината“ на пазара, създавайки предизвикателство за 
оцеляването на новите потребители. От осемте застрахователи, пуснати през 1993 г. след урагана "Андрю", шест от тях са 
закупени от по-големи компании. 
"Тези компании трябва да внимават, тъй като рискът е променлив", казва Майкъл Милет, управляващ партньор в 
управителя на застрахователни активи Hudson Structured Capital Management.  
 
√ И служители, и работодатели искат нов модел на работа  
Светът е готов за нов модел на работа, като и работодатели и служители искат той да е комбинация между работа от 
вкъщи и офиса. Това сочат данните и изводите от най-новото проучване на световния лидер в областта на HR решенията 
Adecco Group. То е проведено през май сред 8000 служители и топ мениджъри на възраст между 18 и 60 години, които 
досега са работили в офис среда. 
Основните изводи гласят: 

• Всички искат нов „хибриден“ модел на работа 
За три четвърти (74%) от анкетираните служители комбинацията от офис и дистанционна работа е най-добрият вариант 
занапред. Според тях най-оптималният модел на работа е за прекарване на половината от времето в офиса (51%), а 
другата половина на отдалечено работно място (49%). С този модел са съгласни и топ мениджърите в компаниите, като 
почти осем от десет (77%) от тях заявяват, че компаниите им ще получат предимство като се адаптират към новите 
работни процеси, които пандемията Covid-19 налага. 

• Краят на фиксирания 8-часов работен ден и 40-часовата работна седмица. 
Друг интересен извод от анализа на отговорите на анкетираните вероятно сигнализира за края на фиксирания 8-часов 
работен ден и 40-часовата работна седмица. Според анкетираните (69%) постигането на поставените цели, а не 
работното време трябва да бъде основният фактор за тяхната оценка. Голяма част от топ мениджмънта на компаниите 
(74%) също е съгласен, че продължителността на работната седмица трябва да се преразгледа. 

• Нов набор от лидерски умения 
Изолацията по време на пандемията показа още, че е нужен нов набор от лидерски умения, които ще 
останат изключително важни за съвременното лидерство и занапред. Емоционалната интелигентност се очертава като 
определяща черта на днешния успешен мениджър, като пандемията извади на преден план и важността на меките 
умения (soft skills) при лидерите на компаниите. 

• Универсален „апетит“ за масово усъвършенстване 
Подобно на желанието за по-добра адаптивност към новите работни процеси, изводите от проучването показват и 
„универсален „апетит“ за масово усъвършенстване. Шест от десет анкетирани казват, че дигиталните им умения са се 
подобрили по време на изолацията, докато други две трети (69%) търсят допълнително усъвършенстване на познанията 
и уменията си. Някои от тези умения включват дистанционното управление на хора (65%), меките умения (soft skills) 
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(63%) и креативното мислене (55%). Това ускорено придобиване на нови умения по време на пандемията е оценено като 
много позитивен знак. 

• По-голямо доверие - повече отговорност 
Последната тема, която разглежда проучването е за доверието и отговорностите в новия работен свят. Компаниите бяха 
изправени пред предизвикателството да подкрепят служителите си по време на кризата и в резултат на това доверието в 
корпорациите се е увеличило.  88% от анкетираните казват, че техният работодател отговаря или надвишава очакванията 
им за адаптиране към предизвикателствата на пандемията. Но с това засилено доверие, идват и повишени очаквания. 
Докато бъдещето на труда е колективна отговорност, 80% от служителите смятат, че техният работодател е отговорен за 
осигуряването на по-добър режим на работа след преразглеждане и възстановяване на нормите, в сравнение със 73%, 
които казват, че правителството е отговорно. 72% са съгласни, че това е индивидуална отговорност, а 63% вярват, че е в 
ръцете на профсъюзите. 
 
√ Европейските индекси се оцветиха в червено  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха понижения в ранната търговия в сряда на фона 
на нарастващият брой на заразените с коронавирус в световен мащаб, който се превръща в заплаха за възстановяването 
на глобалната икономика, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 2,69 пункта, или 0,73%, до 366,27 пункта. Бенчмаркът се изкачи до 
близо едномесечен връх в началото на седмицата, след като добрите данни за китайската икономика подкрепиха 
пазарите. Инвеститорите обаче останах предпазливи заради липсата на напредък по предложения от ЕК план за 
възстановяване на европейската икономика 
Немският DAX отчете спад от 90,68 пункта, или 0,72%, до 12 526,12 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 
100 изтри 30,77 пункта от стойността си, или 0,5%, достигайки ниво от 6 159,13 пункта. Френският CAC 40 се понижи с 
57,16 пункта, или 1,13%, до 4 986,57 пункта. 
Пазарните нагласи се влошиха вчера, след като САЩ преминаха границата от 3 млн. потвърдени случаи на заразени с 
COVID-19. Същевременно с това Вашингтон официално стартират процеса по напускане на Световната здравна 
организация. Съединените щати уведомиха официално Организацията на обединените нации, че напускат СЗО, считано 
от 6 юли 2021 г. 
Листваните в Лондон акции на HSBC поевтиняха с 3,44%, след като Блумбърг съобщи, че съветниците на американския 
президент Доналд Тръмп са го посъветвали да подкопае основите на валутния борд на хонконгския долар към щатския 
долар. Предложението може да ограничи възможността на банките от Хонконг да купуват зелени пари. 
Акциите на финландската телекомуникационна компания Nokia поевтиняха с 7,61%, след като в медиите се появи 
информация, че компанията може да изгуби бизнеса на ключовия си клиент в САЩ – Verizon. J.P. Morgan понижи 
рейтинга на книжата на фирмата до „неутрален“. 
Същевременно с това анализаторите очакват компаниите в STOXX600 да отчетат 53,9-процентов спад на печалбата през 
второто тримесечие, сочат данни на Refinitiv. 
Понижения на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса завършиха търговската сесия във вторник в червената територия, 
след като опасенията около развитието на епидемията от COVID-19 в САЩ сложиха край на ралито в технологичния 
сектор, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 396,85 пункта, или 1,51%, до 25 890,18 пункта. Широкообхватният индекс 
Standard & Poor’s 500 изтри 34,4 пункта от стойността си, или 1,08%, достигайки ниво от 3 145,32 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq регистрира отчете спад от 89,76 пункта, или 0,86%, до 10 343,89 пункта, след 
като по-рано достигна нов рекорден връх. 
Търговията във вторник прекъсна серията Nasdaq и S&P 500 от пет поредни сесии на ръст, докато за Dow това бе първото 
понижение от 3 сесии. 
Акциите на Amazon поевтиняха с 1,86%, повеждайки надолу технологичния сектор. Книжата на Netflix, Microsoft, Apple 
поевтиняха съответно с 0,13%, 1,16%, 0,31%, завършвайки сесията малко под рекордните си върхове. 
„На пазара се наблюдава нелогично свръхкупуване. Твърде дълго се игнорират потенциалните проблеми, които може да 
донесе коронавирусът“, коментира Питър Кардило от Spartan Capital Securities. 
Акциите на компаниите, които са най-зависими от повторното отваряне на икономиката, също се търгуваха надолу. 
Книжата на операторите на круизни кораби Norwegian Cruise Line и Carnival Corp поевтиняха съответно с 5,33% и 6,66%, 
докато тези на авиопревозвачите American Airlines и United Airlines паднаха с 6,95% и 7,55%. 
В началото на седмицата президентът на клона на Федералния резерв в Атланта Рафаел Бостик заяви пред „Файненшъл 
таймс“, че икономическото възстановяване на САЩ ще бъде премине по доста „неравен път“, тъй като случаите на 
заразени с короанвирус в страната продължават на нарастват. По последни данни в САЩ са регистрирани над 3 млн. 
инфектирани с COVID-19, като повече от 130 хил. души са станали жертва на вируса. 
Разнопосочна търговия в азиатско-тихоокеанския регион 
Основните индекси на борсите в Азия записаха смесени резултати в сряда, след като нарастващата несигурност около 
пандемията уби ентусиазма на инвеститорите, пише Маркетоуч. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 176,04 пункта, или 0,78%, до 22 438,65 пункта. 
В Южна Корея показателят Kospi отчете спад от 5,29 пункта, или 0,24%, до 2 158,88 пункта, докато австралийският индекс 
ASX 200 изтри 92,6 пункта от стойността си, или 1,54%, завършвайки сесията при ниво от 5 920,3 пункта. 
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Китайските борси обаче отново отчетоха печалби, като бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 58,1 пункта, или 
1,74%, до 3 403,44 пункта, докато Shenzhen Composite се повиши с 40,68 пункта, или 1,88%, до 2 198,62 пункта. 
Хонконгският индекс Hang Seng отчете ръст от 153,52 пункта, или 0,59%„ до 26 129,18 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Водещият бенчмарк 
SOFIX напредна с 0,93 пункта, или 0,21%, до 447,15 пункта. BGBX40 отчете ръст от 0,5 пункта, или 0,05%, до 95,52 пункта. 
BGTR30 се повиши с 0,38 пункта, или 0,08%, до 61,06 BGREIT остана без промяна при 131,27 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ КЗК: Бум на жалби по обществени поръчки през 2020 г.  
Огромен брой жалби по Закона за обществените поръчки са постъпили в Комисията за защита на конкуренцията за 
първите шест месеца на 2020 г. Тази тенденция се запазва от миналата година, когато дневно в комисията са се 
получавали по минимум 20 жалби дневно, като само в рамките на миналата година са получени около 1300 сигнала. 
Това обяви в отговор на въпрос на БГНЕС председателят на комисията Юлия Ненкова, която представи отчет на дейността 
на организацията за 2019 г. пред депутатите от комисията по икономическа политика и туризъм. 
„В момента върви секторният анализ за топлофикационните дружества, който касае преноса и доставка на топлоенергия 
с цел да се установи дали няма антиконкурентни практики", заяви тя. 
Ненкова посочи, че през 2019 г. комисията е работила в областта на картелите, по предложение на ВАП и КЗК е 
образувала производство, в което се разследва дали между търговците на дребно на горива няма забранени 
споразумения, които накърняват конкуренцията. 
„Беше направен и секторен анализ в същия този сектор. Той вече е публикуван. В него беше подчертано, че значително 
малкият брой данъчни складове са голям проблем за този сектор, тъй като за да лицензираш данъчен склад, трябва да 
имаш финансови възможности да преодолееш доста административни пречки. Бяха дадени указания, включително и 
това да се включи държавата в регулирането на този пазар, за което беше създадена и Държавната петролна компания", 
коментира Ненкова. 
От думите й стана ясно, че комисията е извършила множество проверки и в областта на банковото дело, 
застрахователния бизнес. Тя добави още, че миналата година са работили и по 30-35 производства за нелоялна 
конкуренция. 
„През 2019 са образувани 1060 производства, с което се поддържа един изкрлючително висок максимум на образувани 
производства през последните години. Като трайна тенденция продължава да е в водещ броя на образуваните 
производства по Закона за обществените поръчки - 938, следвани от 110 производства образувани по Закона за защита 
на конкуренцията. Комисията е постановила 1371 акта. Запазва се броят на актовете, с които комисията се произнася 
ежегодно", отчете Ненкова. 
През 2019 комисията е постигнала и висока събираемост на своите вземания. Събрани са над 4,6 млн. лв., което е с 300 
000 повече от 2018 г. 
 
√ От МОН обмислят вариант за частично присъствие в клас  
След увеличения брой заразени у нас - три сценария за начало на новата учебна година. Един от тях е тя да започне 
частично присъствено, а учениците да се редуват на смени според випуска си. 
Решението ще бъде взето малко преди 15-ти септември в зависимост от епидемичната обстановка у нас и броя на 
заразените. Сценариите засега са три. Най-добрият вариант, разбира се, е учебната година да започне нормално - с 
всички ученици и учители. А най-лошият вариант е първият срок да стартира така, както приключи миналата учебна 
година - изцяло онлайн. От МОН обаче работят и по компромисен вариант - при него часовете ще се редуват - част от тях 
ще са дистанционно, а други - присъствено. 
Най-притеснени, че учебната година ще започне онлайн, са родителите на тези деца, които никога досега не са били 
ученици - бъдещите първокласници. 
„Това са деца, които нямат изградени навици за учене. Формата на обучение е по-лежерна дори в предучилищната и се 
опасявам, че ще се налага да стоя до детето си поне първоначално, а може би и по-нататък, за да не се разсейва и да 
гледа други неща на компютъра", казва Деница - родител на бъдещ първокласник. 
Новите промени в Закона за предучилищното и училищно образование дават възможност учебната година да започне 
изцяло дистанционно. 
„Безспорно няма да е точно този сценарий - изцяло затваряне на всички училища. Най-малко следим и опита на детските 
градини - вие виждате, че се затваря за няколко дни за пълна дезинфекция и след това продължава", заяви зам.-
министърът на образованието и науката Таня Михайлова пред Нова тв. 
От министерството обмислят и изцяло нов метод - на смесено обучение - част от учебният материал да се взима вкъщи, а 
другият - в училище. 
„Разглеждаме и такъв вариант - например, да бъдат или определени класове, или съответно в определено време. В 
момента сме в процес на изработване на моделите", посочи още Михайлова. 
За Деница това ще е най-добрият сценарий. „Аз лично като родител бих рискувала да пусна детето си по този начин. 
Силно се надявам, че ще може да има нормален първи учебен ден", коментира тя. 
Според директори такова смесено обучение ще бъде трудно за организация, но не и невъзможно. 
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„Това може да се случи в малка група от по 10 деца. Само че оттам нататък дистанцията между децата е точно като в 
детската градина в момента. Може би в рамките на няколко часа биха могли да се случват нещата, но не и целия ден", 
казва Нина Чанева - директор на 23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри". 
След три месеца опит във виртуалните класни стаи, директорите твърдят, че са готови да продължат по този начин и след 
15-ти септември. 
„Процесът е организиран и учителите също имат нагласата и готовността, включително се правят обучения онлайн и тук в 
училище, за да могат да се подпомагат колегите, които по-трудно се справят", посочва Нина Чанева. 
И учители, и ученици обаче се надяват наесен да могат отново да се видят - очи в очи, а не през екрана на телефона. 
 
√ Отбелязваме 170 години от рождението на Иван Вазов  
Отбелязваме 170 години от рождението на Иван Вазов. Народният театър е планирал поредица от събития за юбилея. За 
първи път тази вечер на специална церемония ще бъде връчена и новоучредената награда за духовен принос на името 
на писателя. 
В 10 и половина в Градската градина пред Народния театър столичният кмет Йорданка Фандъкова ще открие изложба с 
документи и снимки от живота на Вазов, а след това към дома на писателя на столичната улица „Раковски" ще тръгне 
шествие с участието на актьори от трупата, интелектуалци и граждани, каза за „Хоризонт" Мирела Иванова, главен 
драматург на театъра: 
„Шествието ще се спре пред театъра, пред дома на поета, където ще чуем детски изпълнения на две от най-красивите 
стихотворения - „Аз съм българче" и „Молитва". След това шествието ще продължи до паметника на Иван Вазов." 
В 18 часа в Народния театър на специална церемония ще стане ясно кой е носителят на новоучредената награда за 
духовен принос на името на Иван Вазов. Веднага след това ще бъде показан документалният филм „Театър по време на 
пандемия" на режисьора Борис Радев, а след прожекцията публиката ще види най-новия спектакъл в афиша на театъра 
„О, ти, която и да си...", посветен на жените, вдхновявали Вазов. 
В Пловдив годишнината също ще бъде отбелязана с шествие. То е организирано от Народна библиотека „Иван Вазов", 
съвместно с общината. 
Вазов живее в Пловдив от 1880 до 1886 година и пише „Епопея на забравените", „Немили-недраги", „Чичовци", 
стихотворенията „Българският език", „Новото гробище на Сливница", разказът „Иде ли?" и др. 
Той е бил депутат в Областното народно събрание на Източна Румелия, председателства Пловдивското научно книжовно 
дружество, издава списание „Наука", а заедно с Константин Величков редактират вестник „Народний глас", издават 
първото чисто литературно списание „Зора" и книгата „Българска христоматия". Шествието ще потегли от библиотеката, 
предвождано от духов оркестър и ще се отправи към паметника на писателя в Дондуковата градина. Пред монумента ще 
бъдат поднесени венци и цветя. 
 
√ Повишават се случаите в ЕС на онлайн пране на пари  
Повишават се случаите на пране на пари онлайн, заяви пред Европарламента заместник-председателят на Европейската 
комисия Валдис Домбровскис в началото на дебата за превенция на прането на пари и финансирането на тероризма. 
Той допълни, че властите във всички страни членки трябва да имат пълномощията да замразяват подозрителни 
транзакции от този тип. Домбровскис каза още, че мръсните пари са изключително мобилни и лесно се придвижват от 
една страна в друга при слаб надзор и закони. 
За да се предотврати това, Комисията предлага да се създаде надзор на ниво ЕС. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Политика, скандали и реакции - какъв е следващият ход? 
- Прогнози за реколтата. Министър Десислава Танева. 
- Нови мерки за влизане в Гърция. Кой ще бъде тестван на границата? 
- Къде удря вирусът? Д-р Александър Симидчиев. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Кой и защо охранява плажа на „Росенец" - коментар на бившия служител на НСО Николай Марков. 
- Защо България не успя да се пребори за пакета „Мобилност"? В студиото евродепутатите Андрей Новаков и 

Петър Витанов. 
- Протести и безредици в Белград. Какъв ще е отговорът на сръбските власти - коментар на Боян Чуков. 
- На живо от София и Сопот: Как България чества 170-годишнината на патриарха на българската литература Иван 

Вазов? 
- Природонаучният музей представя неизвестни животински видове, открити от легендарния алпинист Боян 

Петров. 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Тестове на българо-гръцката граница. Ще стане ли невъзможно влизането в южната ни съседка? 
- Ще преминем ли психологическата бариера от 200 новооткрити случаи на коронавирус на денонощие? Говорят 

Проф. Костадин Ангелов от Александровска болница, проф. Николай Витанов от Националния оперативен щаб и 
анализаторът Тихомир Безлов. 

- Отказвал ли е съдействие по делото обвиняемият за смъртта на Милен Цветков? Говори Менко Менков, адвокат 
на семейството на журналиста. 
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- Кучета нахапаха жестоко жител на благоевградското село. Разказ от първо лице. 
- Възможно ли е в Радомир да избухне епидемия от хепатит и защо местни жители твърдят, че живеят върху 

септична бомба? 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Борисов: Лесно е да затворим пак, но системите на държавата няма да издържат; 
в. Труд - Заразата на път да изолира България; 
в. Телеграф - Хотели спряха да чистят стаите; 
в. Монитор - Изчезнали регистрационни табели изплуваха в нета; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Без кредити и преводи на пари за хора с изтекли документи въпреки удължения с 6 месеца срок; 
в. 24 часа - Държавният глава Румен Радев потвърди: Гардовете от сблъсъка с Христо Иванов са от НСО. Борисов да свали 
охраната на Доган; 
в. Труд - Стаж за пенсия за общо 2,5 млн. лв. купиха българи; 
в. Труд - Задължителни PCR тестове за влизащи през Промахон; 
в. Телеграф - Радев доказа, че е президент-марионетка на Прокопиев; 
в. Телеграф - Богословският се руши, спасяват го с 9 млн. лв.; 
в. Монитор - Българи на Острова подпалиха телефоните на РЗИ; 
в. Монитор - Ректорите на по-богатите вузове с по-големи заплати; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. д-р Радка Аргирова, дмн, вирусолог: Новият коронавирус вероятно ще остане завинаги с нас; 
в. Труд - Д-р Елица Бечева-Крайчир, заместник-директор на българския институт по биоинформатика, пред "Труд": 
Напълно реална е опасността да няма кой да ни лекува през есента; 
в. Телеграф - Кирил Чолаков, началник на ПСС - Дупница: В планината с яки обувки, не сте в парка; 
в. Монитор - Кметът на Приморско д-р Димитър Германов: Дезинфекцираме улиците, за да запазим здравето на 
туристите; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Кулата - новата балканска голгота; 
в. Труд - Лондон и златото на Венецуела; 
в. Телеграф - Изчисти си сам; 
в. Монитор - Парното -неравен брак по сметка. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 09 юли 
София 

- От 09.00 часа ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа Столичният общински съвет ще проведе заседание чрез платформата CISCO Webex Meeting. 
- От 09.30 часа Пленумът на Висшия съдебен съвет ще проведе заседание в заседателната зала на ВСС на ул. 

Eкзарх Йосиф, № 12. 
- От 10.00 часа в Зона 21 на ул. Христо Белчев 8, партер ще се проведе семинар „Мога да работя! Хората с 

интелектуални затруднения на пазара на труда". 
- От 10.30 часа пред сградата на Народния театър „Иван Вазов" ще бъде открита изложба по случай честванията на 

Иван Вазов. 
- От 11.00 часа в Централно фоайе на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" ще бъде открита 

изложбата "Певец на две епохи". От 20.00 часа, пред сградата на Националната библиотека ще се проведе видео 
мапинг шоу "Вазов - живот чрез творчество", видео мапинг шоу и ще бъде представена изложбата „Зад кулисите 
на „Под игото". 

- От 11.00 ч. в Националният исторически музей ще бъде открита изложба „Народно везбено изкуство". 
- От 11.00 ч. в Клуб на фоторепортерите ще се проведе пресконференция по случай стартирането на проект 

„Подобряване на природозащитното състояние на големия воден бик (Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) в 
България, чрез прилагане на комплексни мерки в ключови за вида местообитания от Натура 2000", финансиран 
по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020". 

- От 14.30 часа в зала 232 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по отбрана ще 
проведе заседание. 

- От 14.30 часа в зала 3 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по околната среда и 
водите ще проведе заседание. 

- От 15.00 часа в Централното фоайе на Българска академия на науките официално ще бъде открита изложбата 
„170 години от рождението на Иван Вазов", организирана от Централна библиотека. 

- От 16.00 часа в зала 132 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията за борба с корупцията, 
конфликт на интереси и парламентарна етика ще проведе заседание. 

- От 17.00 часа в галерия Квадрат 500 ще бъде открита изложбата "Импулс и светлина" от програмата на СОФИЯ 
ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ - 2020. 

- От 18.00 часа пред сградата на Министерски съвет ще се проведе митинг „Де е България". 
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- От 18.00 часа на Голяма сцена в Народния театър ще се проведе тържествена церемония, на която ще станат 
известни имената на номинираните и носителят на новоучредената награда за духовен принос на името на Иван 
Вазов. 

*** 
Бургас 

- От 16.30 часа в заседателната зала на Община Бургас ще се проведе обществено обсъждане за именуване на 
улици в различните административни райони, квартали и съставни селища на общината. 

- От 18.00 часа на открита сцена "Охлюва" бардове от различни краища на България ще изнесат концерти. 
*** 
Велико Търново 

- От 18.00 часа в парк „Марно поле" ще се проведе концерт на Биг Бенд - Велико Търново в рамките на 
инициативата „Музика в парка". 

- От 20.00 часа на откритата сцена до паметника на Асеневци ще бъде открит фестивала „Джаз Дезинфекция". 
*** 
Видин 

- От 10.00 часа в Регионалния клуб на БТА ще се проведе пресконференция по проект "Дигитално нематериално 
културно наследство". 

- От 10.30 ч. пред сградата на ДСК в централната част на града екипът на Областния информационен център ще 
проведе открита приемна. 

*** 
Добрич 

- От 10.00 часа в Заседателната зала на Община Крушари ще се проведат информационни срещи за представяне 
на актуалните и предстоящи процедури за финансиране на читалищата с евросредства 

*** 
Пловдив 

- От 10.30 ч. от НБ „Иван Вазов" ще тръгне шествие по повод 170-тата годишнина на Иван Вазов. От 11.00 часа ще 
се положат цветя на паметника на Иван Вазов в Дондуковата градина. 

*** 
Пловдив/с. Труд 

- От 18:30 часа, със сборен пункт чешма Гергана жителите на селото ще излязат на гражданско неподчинение 
заради силните и интензивни миризми, които се изпускат във въздуха в следствие на функциониращата на 250 м. 
от жилищен квартал централа за производство на топло и електроенергия от биомаса. 

*** 
Русе 

- От 18.00 ч. в Екомузей с аквариум ще бъде открита изложбата „Градината - времена и пространства". 
*** 
Шумен 

- От 17.00 часа Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров" организира вечер, посветена на 170-годишнината от 
рождението на патриарха на българската литература. 

 

 
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. 

http://bica-bg.org/?p=5966&fbclid=IwAR1W1cMRDdmc0DLZVBhcxulud8OiCPoUBiDCDqDBGRobgRX1Knr-9OfYpTw

