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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Еconomic.bg 
 
√ Стартира кандидатстването по новата схема „60/40“ 
Срокът на антикризисната мярка е удължен с три месеца, а изискванията за одобрение – занижени 
От 15.07.2020 работодателите могат да кандидатстват по новия дизайн на схемата „60/40“, която има за цел да запази 
заетостта в периода 1 юли – 30 септември, съобщават от Агенцията по заетостта. Първоначално държавната 
антикризисната мярка трябваше да продължи до края на месец юни – три месеца след въвеждането на извънредното 
положение. Тя обаче бе променена след направени анализи и достатъчен останал ресурс за това. 
Според новия дизайн обхватът на фирмите, които могат да се възползват от нея, е разширен. В сектор „Здравеопазване“ 
всички, които нямат договор с осигурителната каса, ще могат да кандидатстват за компенсации, ако отговарят на условията. 
По новата мярка ще могат да се възползват лекари по дентална медицина и други дейности по хуманно здравеопазване, 
като например кръвни банки и тъканни банки. Новият обхват включва и различни учебни центрове в сектор „Образование“. 
Това бе обявено след заседание на НСТС на 29 юни. 
Отпада изискването работодателите да са платили данъци и осигуровки за 2020 г., но има условие да са ги декларирали 
като дължими. 
Според Васил Велев от АИКБ удължаването на мярката ще спомогне за запазване на заетостта за следващите три до шест 
месеца. Социалният министър Деница Сачева допълни, че при необходимост схемата може да бъде удължена до края на 
годината, но след анализ на икономическите показатели. 
Припомняме, че с актуализацията на държавния бюджет в началото на април в него бяха налети допълнително 1 млрд. лв. 
за схемата "60/40". По предишния ѝ дизайн, към 29 юни, министър Сачева обяви, че са изплатени едва 114.7 млн. лв., което 
е приблизително 15% от предвидения от правителството бюджет. 
На електронния сайт на Агенцията по заетостта, в рубрика „Финансови стимули за запазване на заетостта”, са публикувани 
образците на документи, информация за работодателите и процедура за кандидатстване, съдържаща условията, 
изискванията, реда и начина за кандидатстване. 
Документите могат да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) или чрез 
лицензиран пощенски оператор, както и на място в съответната Дирекция „Бюро по труда”. 
 
В. Банкерь 
 
√ Тристранката получи подкрепа за промените в Кодекса на труда 
Националният съвет за тристранно сътрудничество постигна принципна подкрепа за предложените от социалното 
министерство промени в Кодекса на труда. Това съобщи пред журналисти в Министерския съвет председателят на съвета 
вицепремиерът Марияна Николова след заседанието му. 
Предложеният закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда е плод на усилията и работата на всички социални 
партньори и на експертите от Министерството на труда и социалната политика, каза социалният министър Деница Сачева. 
Според нея той представлява балансирано предложение на интересите на всички страни. 
Всички социални партньори приемат ограничаването на възможността за една и съща работа между един и същи работник 
и работодател да се сключва трудов договор за работа през определени дни в месеца. По-голямата част от социалните 
партньори, без КТ "Подкрепа", приемат включването на тютюнопроизводителите в обхвата на лицата, които имат 
възможност да сключват еднодневни трудови договори. 
Подкрепя се и от всички гарантирането на възможността трудовите договори на осигуряващите се в Учителския пенсионен 
фонд да не бъдат прекратявани едностранно от работодателя до момента, до който не придобият право на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст при общите условия, както и признаване за трудов стаж за времето, през което 
трудоустроеният или бременната работничка или служителка не работи, тъй като не е предоставена подходяща работа от 
работодателя съгласно предписанията на здравните органи. 
Постигнало се е и общо споразумение за разпростиране на КТД след съгласие от всички национално представителни 
организации на работодателите и синдикатите, каза министър Сачева. По отношение на сумираното изчисляване на 
работното време и синдикати , и работодатели имат възражения, но според министъра предложението на министерството 
е балансирано. 
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Вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов посочи, че според изискванията на МОТ сумираното изчисляване на работното 
време трябва да е само за непрекъсваеми производства и е наложително законодателството да се приведе в съответствие 
с това изискване. 
Икономическият съветник на КТ "Подкрепа" Ваня Григорова припомни, че темата Кодекс на труда и генералната му 
реформа беше поставена миналата година, като всички социални партньори са дали много предложения. "Финалният 
резултат днес е избор на Министерството на труда и социалната политика, всички предложения са част от различни 
предложения на синдикати и работодатели, но какво да остане сега е решение на министерството", каза Ваня Григорова. 
Според нея промените ще дадат още по-голяма възможност за полагане на извънреден труд, който не се заплаща като 
извънреден, а като редовен. Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов смята, че алтернативата е цената на 
извънредния труд да се увеличи четири пъти, така че да бъде неизгодно на работодателя да избира този начин за 
ръководство на предприятието. "Извънредният труд е забранен, може да се полага само в извънредни случаи и в никакъв 
случай не би трябвало да се счита за част от нормалния трудов процес, същото е и за сумираното изчисляване на работното 
време", заяви Ваня Григорова. По думите ѝ работодателските примери, че в България работят хора с държави и партньори 
от други части по света, не означава, че трябва да се работи повече от 8 часа, а че трябва да се планират в удобно време 
смените, което не трябва да значи работа от сутринта от 8 до през нощта в два. 
Ваня Григорова посочи, че позицията на КТ "Подкрепа" е последователно против еднодневните трудови договори, защото 
според синдиката те не само не изсветляват сектора, а дават възможност на работодателите спешно да подпишат трудов 
договор при проверка на ГИТ, което се е видяло при брането на черешите. 
"Законопроектът изчиства много дефекти, но това не означава, че трябва да се допускат допълнителни дефекти", обобщи 
Ваня Григорова позицията на КТ "Подкрепа". 
Председателят на АИКБ Васил Велев посочи, че с общо съгласие е отстранена дебелата линия, която работодателите нито 
могат, нито искат да преминават - социалният министър Деница Сачева е поела ангажимент да промени разпоредбата за 
разпростиране на колективните трудови договори. Проектът създаваше възможност за корупционни практики - подписан 
браншови колективен договор между две от многото организации в бранша, да бъде разпрострян без съгласието на всички 
останали в бранша, каза Велев. Ще може да бъде разпростиран само след съгласие на всички представителни организации 
на работниците и на работодателите. АИКБ иска условията в България по отношение на сумираното изчисляване на 
работното време и на извънредния труд да не са по-лоши от тези в другите държави в ЕС, посочи Велев. По думите му 
европейското законодателство е в грижа за човека и в България не трябва да се правят допълнителни ограничения. 
"Решенията трябва да се взимат в предприятията, ако и работници, и работодатели са съгласни с дадено действие, не 
трябва някой чиновник от жълтите плочки да им забранява да работят и да получават по-малко", заяви Велев. 
Димитър Бранков от БСК посочи, че БСК отдавна настоява за отпадане на генералната забрана за полагане на извънреден 
труд. Ние не откриваме такъв аналог в нито една държава членка на ЕС, отбеляза Бранков. По думите му тази забрана 
пречи и на работодатели, и на работници. Той даде пример и с бюджетната сфера - извънредната заетост на МВР и на 
служителите в здравеопазването в настоящата криза. 
Според проектопромените е предвидена възможност чрез колективно трудово договаряне синдикатите и работодателите 
на браншово и отраслово равнище да договарят по-голяма продължителност на извънредния труд на работник или 
служител, но не повече от 300 часа в рамките на една календарна година. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ АИКБ: Не трябва браншови колективен трудов договор да се решава от две организации 
Ивелин Желязков, Асоциация на индустриалния капитал в България, Бизнес старт, 15.07.2020 
На фона на предложенията за промяна в Кодекса на труда е възможно две организации да се договорят по един 
колективен трудов договор, а той да бъде приложен за целия отрасъл. Това заяви Ивелин Желязков от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България в предаването „Бизнес старт“ с Живка Попатанасова. 
„По отношение на извънредния труд бихме искали да отпадне годишното ограничение. Нека работникът и работодателят 
сами да се договорят“. 
Ивелин Желязков обясни, че според него идеята тютюнопроизводителите да бъдат включени в обхвата на лицата, които 
имат възможност да сключват еднодневни трудови договори е добра за хората и за икономиката, защото вади 
икономически отношения на светло. 
Представителят на АИКБ каза още, че ще отхвърлят предложения закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, 
ако не бъде променена възможността колективният трудов договор да може да се сключва от само две страни. 
По темата за влизането на България в „чакалнята на еврозоната“ гостът каза: „Това е добре за държавата“. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
Investor.bg 
 
√ АИКБ: Работникът и работодателят сами да се договарят за извънредния труд 
Как ще се определят колективните трудови договори при промяна на Кодекса на труда, коментира Ивелин Желязков   
При извънредния труд бихме искали да отпадне годишното ограничение. Нека работникът и работодателят сами да се 
договорят. За това ще настояват от Асоциацията на индустриалния капитал в България, коментира в ефира на Bloomberg 
TV Bulgaria Ивелин Желязков от АИКБ. 

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/79895-aikb-ne-tryabva-branshovi-kolektiven-trudov-dogovor-da-mozhe-da-se-reshava-ot-dve-organizatsii
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Той обясни, че на фона на предложенията за промяна в Кодекса на труда е възможно две организации да се договорят по 
един колективен трудов договор, а той да бъде приложен за целия отрасъл. 
Ивелин Желязков обясни, че според него идеята тютюнопроизводителите да бъдат включени в обхвата на лицата, които 
имат възможност да сключват еднодневни трудови договори, е добра и за хората, и за икономиката, защото „вади 
икономически отношения на светло“. 
Представителят на АИКБ съобщи, че ще отхвърлят предложения закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, 
ако не бъде променена възможността колективният трудов договор да може да се сключва само от две страни. 
По темата за влизането на България в „чакалнята“ на еврозоната той е на мнение, че „това ще е добре за държавата“. 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНР 
 
√ Премиерът свиква Коалиционен съвет заради трите министерски оставки 
Премиерът Бойко Борисов свиква Съвет на управляващата коалиция заради протестите и в търсене на план за 
консолидиране на институциите у нас. По време на срещата ГЕРБ и Обединените патриоти ще обсъдят и оставките на 
Владислав Горанов , Младен Маринов и Емил Караниколов, които снощи поиска премиерът. 
На влизане в сградата председателят на парламентарната група на ГЕРБ Даниела Дариткова отказа коментар. 
Още вчера сутринта Борисов анонсира срещата с управляващите партньори и обясни, че ще търси съгласие за 
стабилизиращ план, изход от ситуацията с нестихващите антиправителствени протести и с настояване за оставката на 
кабинета: 
„Народът - той определя кой, как и кога да управлява. Има и инструменти, които казват по какъв начин се прекратява 
мандат или се правят предсрочни избори. Само че с кадрите, които да в президентството … затова много искам да 
проговорим тези неща, включително и с коалиционните партньори. Ако нямаме план за стабилност, включително и с 
опозиционните партии да се договори какво ще правим и през останалите месеци… Никой не може да се справи сам“. 
В късните часове на деня стана ясно, че като лидер на партия ГЕРБ Борисов е поискал и ще получи оставките на Горанов, 
Маринов и Караниколов, който е и от квотата на патриотите. Причината - ГЕРБ по места иска партията да се разграничи от 
внушенията, че въпросните министри са в пряка зависимост от ДПС и Делян Пеевски. 
Новината партньорите-патриоти Красимир Каракачанов и Валери Симеонов научиха от медиите: 
"Не се прави така. След като твърдиш, че разчиташ и държиш на коалиционните си партньори, не може да постъпваш по 
този начин. Кое налагаше да не се изчака до Коалиционния съвет? В края на краищата министрите на ГЕРБ ГЕРБ си ги 
отзовава, но тази практика, особено в такава ситуация не ми харесва. За някои от тези министри сме чели, че са свързани 
с Делян Пеевски, но за други научаваме от тези прессъобщения", заяви пред "Хоризонт" Каракачанов:  
Симеонов допълни: "Просто си има едно споразумение, когато трябва да се спазва. Не се иска одобрение, когато са от 
квотата на съответната партия, но се иска уведомление. Редно беше да не го научаваме от медиите". 
 
√ Депутатите гласуват удължаване на ТЕЛК решенията 
Депутатите ще гласуват удължаването на сроковете на ТЕЛК решенията, които изтичат по време на епидемичната 
обстановка с 2 месеца. До решението се стигна след протест на майки на деца с увреждания. 
ТЕЛК решенията ще бъдат удължени поне до септември. За да стане максимално бързо, предложението влиза в 
пленарната зала чрез преходни и заключителни разпоредби на друг закон, който депутатите ще приемат окончателно - 
този за публичното предлагане на ценни книжа, обясни председателят на парламентарната група на ГЕРБ Даниела 
Дариткова: 
"На 16-и ще се гласува в зала през закона за ценните книжа с два месеца след приключване на извънредната епидемична 
обстановка, която знаете, че още е в сила. В момента до 13-и юли се изплаща половината пенсия. В рамките на месеца ще 
получат и втората половина от сумата. Ще се реши проблемът". 
В дневния ред на парламента са и поправките в закона за съдебната власт, които ще бъдат разгледани на първо четене. 
Промените предвиждат създаването на единен регистър на вещите лица. 
 
√ Германският военен министър е на посещение у нас 
Министърът на отбраната на Германия Анегрет Крамп-Каренбауер пристига на работно посещение в България. Тя ще бъде 
посрещната с официална военна церемония пред Министерството на отбраната. 
По време на срещата с вицепремиера по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов 
ще бъдат обсъдени аспекти на сътрудничеството в областта на отбраната между двете държави и въпроси от взаимен 
интерес. 
От 12 часа Каракачанов и Крамп-Каренбауер ще направят изявления пред медиите.  
 

https://bnr.bg/post/101310922/premierat-poiska-ostavkite-na-goranov-marinov-i-karanikolov
https://bnr.bg/post/101310922/premierat-poiska-ostavkite-na-goranov-marinov-i-karanikolov
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√ В Пловдив строят Международен научен център за върхови постижения 
В Пловдив започва строителството на кампуса на първия в България Международен научен център за върхови постижения, 
финансиран от Европейския съюз. На церемонията са поканени вицепремиерът Томислав Дончев и заместник-министърът 
на образованието Карина Ангелиева. 
Проектът e седемгодишен, като се  реализира от три години. Финансовата му рамка е в размер на 15 млн. евро,  осигурени 
от европейската програма „Хоризонт 2020“. През Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 
държавата осигурява  още 30 млн. лв. за строителството на сгради и закупуването на оборудване. 
Международният център по растителна системна биология и биотехнология се ръководи от доц. Цанко Гечев и доц. Милен 
Георгиев. От българска страна освен Института по микробиология към БАН в проекта участват още Институтът по 
зеленчукови култури „Марица“ и Институтът по молекулярна биология и биотехнология. 
Партньори от германска страна са университетът в Потсдам и институтът „Макс Планк“ по молекулярна растителна 
физиология. Проектът вече има своите първи научни успехи с над 70 научни публикации по цял свят.  
 
Банкеръ 
 
√ Първо гласуване ще има на законопроекти за допълнение на Закона за съдебната власт  
От 9 часа ще има пленарно заседание на Народното събрание. 
Предстои второ гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни 
книжа. Вносител е Министерският съвет (на 27 май). Приет бе на първо гласуване на 17 юни. Предвиден е като точка първа 
за четвъртък, 16 юли. 
В предварителния дневен ред е предвидено  първо гласуване на законопроекти за допълнение на Закона за съдебната 
власт, които са внесени от Министерския съвет на  26 юни и на 3 юли. 
За второ гласуване влиза и законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства. Вносител е 
Министерският съвет (на 2 април). Приет е на първо гласуване на 21 май. 
 
√ Нито една партия не предложи кандидат за шеф КЕВР  
Нито една от политическите сили не предложи кандидат за председател на Комисията за енергийно регулиране до 
крайния срок, който бе вчера. 
Така длъжността ще продължи да изпълнява досегашният председател на регулатора Иван Иванов, чийто мандат изтече 
през април. Това беше втори опит за избор на ръководител на комисията.  
Първият път единственият кандидат Пламен Младеновски, директор на дирекция "Електро и топлоенергетика" в 
регулатора, който беше предложен от ГЕРБ, се оттегли. Аргументът му бе, че не усеща широка политическа подкрепа. 
Същевременно процедурата за избор на 4-ма нови комисари ще продължи с изслушването на осемте кандидати. 
 
√ България променя статута си в два комитета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие  
Със свое решение правителството одобри намерението на страната ни за придобиване на статут „участник“ в Комитета по 
финансови пазари и на статут „гост“ в Комитета по застраховане и частно пенсионно осигуряване към Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), като министърът на финансите Владислав Горанов е упълномощен да 
изпрати заявление до генералния секретар на Организацията за промяна в статутите. 
През септември 2019 г. в Париж беше официално представен пред Съвета на Организацията План за действие на България 
с ОИСР за периода 2019-2020 година. Във връзка с дейностите по присъединяване и по Плана за действие, България 
осъществява засилено сътрудничество с ОИСР в различни направления, като в много от тях Министерството на финансите 
има водеща роля. Промяната в статутите е залегнала и като мярка в Плана за действие. 
С промяната в статутите към двата комитета ще се предостави възможност за обмяна на опит и добри практики с 
останалите страни при прилагането на инструментите на ОИСР в областта на финансовите пазари, в т.ч. на 
застрахователните и частните пенсионни пазари. Това ще допринесе и за по-активното участие на страната ни в работните 
формати към ОИСР, което е приоритетно и с оглед на кандидатурата на България за пълноправно членство в  
Организацията. 
 
√ В Русе е задържан данъчен инспектор за поискан подкуп  
Окръжна прокуратура – Русе уведомява, че осъществява ръководство и надзор над досъдебно производство, образувано 
за поискан подкуп от търговец от гр. Русе. 
След доклад на наблюдаващия прокурор в качеството на обвиняем е привлечен А. Д. П. – на 50 години от гр. Варна. 
Обвинен е в това, че в качеството си на главен данъчен инспектор в Отдел „Ревизии“ към ТД на НАП – Варна е поискал 
подкуп от 10 000 лева във връзка с извършвана данъчна ревизия на търговец от гр. Русе. С постановление на наблюдаващия 
прокурор обвиняемото лице е задържано за срок до 72 часа за довеждането му пред съда за вземане на мярка за 
неотклонение „Задържане под стража“. 
Реализацията на полицейската операция е осъществена на територията на гр. Русе и гр. Варна.По делото са разпитани 
свидетели и се изискани документи.Разследването се извършва от разследващ полицай от Сектор „Противодействие на 
икономическата престъпност“ в ОД на МВР – Русе. 
Предстои Окръжна прокуратура–Русе да внесе искане в Окръжен съд –Русе за вземане на мярка за неотклонение 
задържане под стража на обвиняемия. 
Досъдебното производство е взето на специален надзор от Апелативна прокуратура – Велико Търново. 
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√ Чуждите издания: Превръща ли се Борисов в новата „черна овца“ на ЕНП?  
За шеста поредна вечер близо 10 хиляди души скандираха “Оставка!” пред правителствените сгради в София, съобщава 
Агенция Франс Прес. В демонстрациите в България се включват хора от целия политически спектър. ”Няколко сериозни 
скорошни инцидента с участието на влиятелните олигарси в страната предизвикаха гняв в страна, в която политиката и 
големият бизнес са неразривно свързани”, пишат още от френската новинарска агенция. 
Активността на Гешев вреди на Борисов 
Позовавайки се на данни на Трансперанси Интернешънъл, агенция Франс Прес отбелязва, че 13 години след 
присъединяването си към Европейския съюз България продължава да бъде най-корумпираната държава в общността. 
Управлението на Борисов е било атакувано заради редица корупционни скандали, но два инцидента разпалиха 
недоволството - първият е свързан с Ахмед Доган, който е “влиятелен поддръжник на Борисов”, а вторият е влизането в 
офисите на двама съветници на президента на Румен Радев, критик на управлението. Обвинения срещу властта отправя 
и олигархът Васил Божков, който години наред се радваше на защитата на институциите, преди да му бъдат повдигнати 18 
обвинения по-рано тази година. Социолозите засега дават 10 процента преднина на Борисов, отбелязват от “Франс Прес”, 
но пристрастността на главния прокурор Иван Гешев се превърна в двигател на протестите, който сериозно може да 
навреди на Борисов. 
"От Борисов има нужда, защото пази границата" 
По повод протестите в България либералният словенски вестник "Сме" обвинява ЕС в прилагане на двоен аршин по 
отношение на върховенството на закона. Вестникът пише: "Европейската комисия и ЕНП редовно критикуват Виктор Орбан, 
а в същото време в България управлява човек с връзки с организираната престъпност - и въпреки това нищо не се случва. 
Бойко Борисов си остава уважаван член на ЕНП. Ангела Меркел му благодари за успешното опазване на границата срещу 
бежанци от Турция, а докато в България се провеждат масови демонстрации, шефът на фракцията на ЕНП в 
Европарламента хвали борбата на Борисов срещу корупцията. (...) От Борисов има нужда, защото пази границата и не 
показва проруска ориентация. Това на практика е реалната политика, правовата държава идва на второ място." 
Подобни мнения има и в други публикации. “Християндемократът Борисов може да се превърне в новата черна овца на 
Европейската народна партия”, пише “Евронюз”. Вече се надигат гласове, които настояват най-голямото европейско 
семейство да се дистанцира от българския премиер. 
В Европейския парламент има опасения, че България ще тръгне по пътя на Полша и Унгария, отбелязват от медията. 
Евродепутатът от ГЕРБ Андрей Ковачев контрира, че страната не може по никакъв начин да се сравнява с Полша и Унгария. 
Всички свободи в България са гарантирани, твърди той. Според представителката на БСП Елена Йончева обаче корупцията 
е причина България да е най-бедната държава в Европа. В средите на ЕНП има друго проблемно дете освен унгарската 
“Фидес”, смята Радан Кънев от “Демократична България”. 
"Европейски съюз, сляп ли си"? 
Това гласи един от банерите на многохилядния протест в София, цитиран от “Зюддойче Цайтунг”. Изданието отбелязва, че 
Европейската народна партия е изразила подкрепа за правителството на Бойко Борисов, но насрещният вятър е дошъл от 
друг важен партньор - САЩ. “Всяка нация заслужава съдебна система, която е надпартийна и подвластна на 
върховенството на закона”, гласи позиция, разпространена от американското посолство в София. Макар да не споменават 
директно името на Бойко Борисов и главния прокурор Иван Гешев, от дипломатическото представителство на САЩ 
отбелязват, че “ние подкрепяме българския народ в стремежа му за повишаване на доверието в демократичната система 
и насърчаване на върховенството на закона”, пише още “Зюддойче Цайтунг”. 
(Източник: Дойче веле) 
 
√ Еврокомисията одобри две български схеми за държавни дотации  
Европейската комисия одобри две български схеми за подпомагане на субсидиите за заплати за запазване на заетостта в 
секторите, най-засегнати от пандемията от коронавирус. Схемите са одобрени съгласно Временната рамка за държавна 
помощ.  
Първата схема е удължаване и изменение на схемата за субсидиране на заплатите, одобрена от Комисията на 14 април 
2020 г., известна в България като схема за помощ „60/40“. Основните промени в съществуващата схема се отнасят до 
разширяването на мярката до три допълнителни сектора (друго образование, дентална практика и други здравни услуги) 
и до три допълнителни категории служители, отговарящи на условията за отпускане на помощ, както и до удължаването й 
до края на 2020 г. Изменената схема ще бъде финансирана в рамките на първоначално одобрения бюджет от 1,5 милиарда 
лева (приблизително 770 милиона евро).  
Втората схема, с прогнозен бюджет от 40 милиона лева (приблизително 20,5 милиона евро), ще предостави помощ под 
формата на директни безвъзмездни средства в размер на 290 лева (приблизително 148 евро) на бенефициент на месец и 
е отворена за компании от всякакъв размер, и самостоятелно наети лица, работещи в секторите, които са най-засегнати от 
пандемията от коронавирус (транспорт, хотели, ресторанти и туристически агенции). Схемата ще бъде съфинансирана от 
Европейския социален фонд и ще продължи максимум до края на 2020 г.  
И двете мерки имат за цел да се избегнат съкращенията и да осигурят продължаване на бизнес дейностите по време на 
пандемията от коронавирус.  
Комисията установи, че двете схеми са в съответствие с условията, заложени във Временната рамка. По-специално, 
помощта ще се предоставя за период не по-дълъг от дванадесет месеца, за служители, които в противен случай биха били 
уволнени, и за самостоятелно наети лица, чиято стопанска дейност е негативно повлияна от избухването на пандемията от 
коронавирус. Също така ЕК смята, че помощта е обусловена от това, че субсидираният персонал се поддържа в 
непрекъсната заетост през целия период на субсидиране, както и от това че самостоятелно наетите лица, които се 

https://www.dw.com/bg/%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D0%BF/a-54183645
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възползват от помощта, поддържат своята стопанска дейност за същия период. Според Еврокомисията в случай на 
натрупване на помощ по двете мерки, помощта ще отговаря на максималния интензитет от 80%, разрешен съгласно 
Временната рамка. И в случай на натрупване и на други мерки за подпомагане на заетостта, свръхкомпенсацията на 
разходите за заплати ще бъде изключена.  
Комисията заключи, че мерките са необходими, целесъобразни и пропорционални за борбата с настоящата икономическа 
криза. 
Както "Банкеръ" писа, от 15 юли започва подаването на документи за държавната помощ за работодатели с цел запазване 
на заетостта на служителите по новия дизайн на мярката 60/40. Целта е да се запази заетостта в периода 1 юли – 30 
септември. Първоначално държавната антикризисната мярка трябваше да продължи до края на месец юни – три месеца 
след въвеждането на извънредното положение. Тя обаче бе променена след направени анализи и достатъчен останал 
ресурс за това. 
Компенсации ще се получават до три месеца - юли, август и септември, в размер на 60% от осигурителния доход за май 
2020 г. и 60% от дължимите от работодателя осигурителни вноски. 
Фирмите трябва да докажат спад на приходите с 20% спрямо същия период през 2019 г. и да са декларирали дължимите 
данъци за 2020 г. Очаква се с новия вариант на мярката около 300 000 души да запазят доходите си. 
В предходните три месеца над 160 000 работници останаха на работните си места. Изплатените средства по 60/40 до 
момента са над 153 млн. лв. на 20 225 фирми. 
Според новият дизайн на мярката, възможност за кандидатстване ще имат и структури, които са създадени от общините. 
Разликата с първия дизайн на мярката е, че няма да се предоставя помощ, там където се получава финансиране за 
възнаграждение и осигурителни вноски от държавния бюджет. 
 
√ ЕП няма да приеме съкратен бюджет, колкото и да упорстват лидерите  
Европарламентът не одобрява допълнителните съкращения в дългосрочния бюджет на ЕС и настоява Европейския 
съвет да подобри текста 
"Внимателно разгледахме проекта на заключения на Европейския съвет („преговорна рамка“), представен от 
председателя Шарл Мишел в петък. Оценяваме, че председателят Шарл Мишел прие размера и баланса на инструмента 
за възстановяване, предложен от Комисията, и призоваваме членовете на Европейския съвет да не го намаляват или 
обезсилват. Безвъзмездните средства са съществена част от този инструмент и намаляването им би било неприемливо. 
Съжаляваме обаче, че това става с цената на някои основни елементи на пакета", обявиха евродепутатите. 
ЕК предложи пакет от 1,85 трлн. евро, който според изпълнителната власт на ЕС трябва да тласне европейските икономики 
към възстановяване, след като бяха засегнати от вируса. Това трябва да стане чрез стимулиране и инвестиране в „зелени“ 
индустрии и технологии, които помагат за намаляване на емисиите на парникови газове, отговорни до голяма степен за 
изменението на климата. 
"Не можем да приемем твърде ниското ниво, предложено за таваните на Многогодишната финансова рамка за 2021-2027 
г. Докато Европейската комисия вече намали първоначалното си предложение с 35 милиарда евро през м. май, 
настоящото предложение го намалява допълнително с 25 милиарда евро, отнемайки средства от ключови програми като 
Еразъм+, Дигитална Европа, Хоризонт Европа и политиките за миграцията. Това е неприемливо и отдалечава Съвета с още 
една крачка от позицията на Парламента. Дългосрочните цели на Европейския съюз не са се заличили поради появата на 
COVID-19 и не бива да се жертват заради възстановяването в краткосрочен план. Независимо от това, ние приветстваме 
новата цел за климата от 30% и нейното прилагане както за МФР, така и за инструмента за възстановяване", казват. 
Евродепутатите осъждат регресивните предложения за приходната част в бюджета. Остарелият механизъм за финансови 
корекции („отстъпки“) ще бъде върнат още сега за пет държави, като допълнителни финансови корекции ще бъдат 
вградени в новия механизъм за приходи от пластмаса. Но когато става въпрос за създаване на модерна кошница с нови 
собствени ресурси, всяко решение се отлага за по-късно, без ангажимент от страна на държавите членки. Не трябва да 
оставяме на следващите поколения избора дали рефинансирането на общия дълг трябва да бъде чрез допълнителни 
национални вноски, или чрез намален инвестиционен капацитет. Имаме нужда от ясен и обвързващ график за 
въвеждането на нови собствени ресурси, като първият пакет трябва да е готов за въвеждане на 1 януари 2021 г. Това остава 
едно от условията на Европейския парламент, за да даде съгласието си за разходната част на бюджета. 
 
БНТ 
 
√ Президентът пред посланиците на ЕС: Натрупаните проблеми изискват нов управленски модел  
Българските граждани, които протестират днес в цялата страна, изискват прозрачност, отчетност и отговорност в работата 
на институциите. Това следва да са неотменими принципи на управлението, независимо кой е на власт. Това заяви 
президентът Румен Радев вчера на работна среща с посланиците на държавите-членки от Европейския съюз и Швейцария 
в България, която се проведе в резиденция „Бояна“. В срещата участва и вицепрезидентът Илияна Йотова. 
Протестиращите граждани са гарант за бъдещето на демокрацията в България, заявиха дипломатическите представители. 
Държавният глава подчерта, че натрупаните обществени проблеми изискват нов управленски модел, който да увеличи 
гражданския контрол върху институциите и отговорността на властта. 
Необходими са промени и в системата на правосъдието, които да укрепят нейната независимост и особено в дейността на 
прокуратурата, от която се очаква обективност и да гарантира законността. 
„Правосъдието е имунната система на обществото и когато то е слабо и зависимо, това засяга целия политически, 
икономически и социален живот в страната“, подчерта президентът. 
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Румен Радев добави, че консултациите за промени в Конституцията, които стартираха по негова инициатива, продължават. 
Протестиращите граждани са гарант за бъдещето на демокрацията в България, заявиха от своя страна дипломатическите 
представители. По думите им България има пълното право да бъде равноправен член на Европейския съюз, а българските 
граждани да имат достоен живот в общото европейско семейство. 
Като основни предпоставки за увеличаване на чуждестранните инвестиции в българската икономика, дипломатите 
откроиха необходимостта от предвидима за бизнеса среда и ефективно противодействие на корупцията. 
Държавният глава изрази амбицията и възможностите на страната ни да привлича много повече инвестиции, да 
произвежда повече и с по-висока добавена стойност. 
Румен Радев отново открои необходимостта от ръст на инвестициите в развитието на човешкия капитал у нас, както и за 
равномерно разпределение на научната и образователната инфраструктура в Европа, като най-ефективна мярка за 
устойчиво социално и икономическо сближаване. 
Президентската институция остава ангажирана с подготовката на България да бъде домакин през 2021 г. на регионалната 
инициатива „Три морета“ за насърчаване на транспортната, енергийната и дигитална свързаност в Източна Европа, посочи 
още на срещата президентът Радев. 
Държавният глава припомни, че ротационното председателство на платформата за диалог следва да бъде поето от 
Черноморска държава, а кандидатурата на България вече е била одобрена от страните-участници. 
По време на срещата държавният глава и вицепрезидентът поставиха въпроси за бъдещето на Кохезионната политика на 
ЕС, за формирането на европейския бюджет след Брекзит, за необходимостта прилагането на европейската „Зелена 
сделка“ да не доведе до загуба на конкурентоспособност на икономиките, чиито енергиен микс разчита на използването 
на въглища, и други теми от европейския дневен ред и на двустранните отношения на България със страните-членки от ЕС 
и Швейцария. 
 
√ Премиерът Борисов: Мъчно ми е за полицаите и за невинно битите хора, целта е да се окървавяват протестите 
Премиерът Бойко Борисов обяви пред министрите си, че му е мъчно за битите полицаи, пострадалите протестиращи, но 
смята, че целта на провокаторите на демонстрациите пред Партийния дом е била да се окървави протеста. 
По думите му винаги е бил на страната на протестиращите, подкрепяли са ги, срещали са се и са решавали проблемите им. 
"Мъчно ми е много, че разединението на нацията в момента е толкова силно, не знам как ще преодолеем следващите 
месеци. В същото време виждате Великобритания, Франция... отново се връщат към много от мерките, които важаха. 
У нас не вярват, не изпълняват мерките. Тревожен съм от това, което докторите казват, че наесен това ще ни изиграе лоша 
шега. Икономическата криза идва с огромни темпове в цял свят, нито един индикатор не дава, че нещо ще се подобри, ще 
става по-лошо", настоя Борисов. 
Не сме спрели увеличението на доходите. Към този момент не теглим заем, влизайки в подобна ситуация държавата 
трябва да бъде много консолидирана. Договорили сме най-много пари за България и трябва да ги защитим на най-важния 
съвет на ЕС. Има вот на недоверие, ще ги гледаме, няма да се спирам на сценаристите и всичко, което през времето се 
случи", коментира още премиерът Борисов. 
"След това направиха записи, чекмеджета и т.н. Тези хора, които сега протестират за социални придобивки, с мерките, 
които въвеждахме, доходите им паднаха. Не е като да си работи икономиката нормално. Ако успеем да държим по този 
начин финансите на държава, ще завършим годината все едно сме края на 2018-а, началото на 2019-а. Това ще е 
максимумът. Да се концентрираме върху справедливите искания и да мине Европейския съвет. 
"Ако нямаме план за стабилност, с коалиционните партньори и включително с опозиционните партии, какво ще се прави 
в идните месеци? Никой не може да се справи сам. Прекрасно знам какво могат организаторите на протеста - Румен 
Петков, Мая Манолова и всички, които са там. Мъчно ми е за полицаите и за невинно битите хора. Виждате, взривяват се 
бомби сред хората. Целта е да се окървавят протестите. Емоциите никога не са били добър съветник. Много пъти България 
е тръгвала по такъв път и много пъти после се е вайкала", допълни министър-председателят. 
"Няма да коментирам вчерашните записи, защото сме там само аз и Горанов, защото влязохме в Банковия съвет и повече 
няма да могат да се фалират банки и да изнасят пари. 
Нека спазваме конституцията и парламентарните процедури и пазете полицаите, пазете гражданите. Взаимно се пазете, 
защото и полицаите са хора и като ги удрят по главите с тези бутилки, и при тях също важи правото да защитят колегите си 
и тогава стават тези грозни неща. Чуваме ви, мислим неща за подпомагане във всяка една сфера", настоя Борисов. 
Премиерът се обърна и към президента и опозиционните партии. 
"Предстоят много тежки месеци, и ако има друго правителство, тогава всички ще питат: Къде ни е съгласието и единението. 
Ние нищо не искаме, има няколко месеца до изборите. Работим по поръчката за машинното гласуване. Някой не иска 
машинно гласуване, защото при едни предсрочни избори, няма да има машини. 
Единственият суверен си е народът, той определя кой и как управлява. Винаги сме побеждавали в честни избори, много 
пъти. Спазваме Конституцията и демокрацията", категоричен беше премиерът. 
Бойко Борисов посъветва вътрешния и военния министър да отидат до парламента и да обяснят пред депутатите за битите 
полицаи и арестите на протестите. В никакъв случай не упреквайте хората, които идват да протестират със социалните си 
искания. Желанието им за оставка на това правителство няма да им подобри правителството. Договор мога да сключа с 
тях, че през ноември, декември, януари, положението им ще е по-тежко. Казвам го добронамерено, допълни министър-
председателят. 
И забрани на правосъдния министър Даниел Кирилов да пише във фейсбук, защото ситуацията не е смешна, а той така 
само възпалявал протестите. 
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√ Решено: Час нощен труд ще се заплаща най-малко 1 лев  
Допълнителното възнаграждение за всеки час нощен труд ще се увеличи най- малко на 1 лев. 
От 1 януари 2021 г. новият размер на ставката ще е четири пъти по-висок в сравнение с досегашната й стойност от 0,25 лв. 
Това реши правителството с приемането на промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. 
Съгласно новия механизъм размерът на допълнителното възнаграждение за положен нощен труд се обвързва с 
минималната работна заплата и става 0,15 на сто от нея за всеки отработен нощен час или за част от него, но не по-малко 
от един лев. 
По този начин размерът на добавката ще се актуализира съобразно темповете на нарастване на заплащането и ще се 
гарантира прозрачност и прогнозируемост при определяне на допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд. 
Ставката не е променяна от 2007 г., когато минималната заплата в страната е била 180 лв. 
Повишаването й ще увеличи доходите на над 436 000 работещи, които полагат нощен труд, аргументират се от кабинета. 
 
√ Главният прокурор: Не може всички проблеми да се прехвърлят на съдебната власт  
Главният прокурор Иван Гешев призова членовете на Пленума на Висшия съдебен съвет за подкрепа на 
междуинституционалния диалог, спазването на върховенството на закона и зачитане на разделението на властите. 
Това той направи в началото на заседанието на Пленума, посветен на приемането на Позиция на ВСС за институционална 
реакция, по повод "безпрецедентната атака срещу независимостта на съдебната власт от последните дни", посочи Гешев. 
Главният прокурор коментира, че приемането на декларацията не е изразяване на подкрепа към прокуратурата, нито атака 
срещу другите власти в държавата. 
Самият Иван Гешев обяви, че няма да участва в гласуването и в дебата, защото се явява страна в случая. Той призова още 
членовете на ВСС да гласуват по убеждение и да не политизират дебата. 
В изказването си главният прокурор Иван Гешев посочи: "Tова е държавническият подход и Пленумът следва да го приеме. 
Не може всички проблеми в държавата да се прехвърлят на съдебната власт. Отговорност носят и другите власти, в 
зависимост от функционалната си компетентност". 
Финалният вариант на документа съдържа призив за спазване върховенството на правото, разделението на властите и 
нормализирането на диалога между институциите. 
Позицията гласи: "Висшият съдебен съвет призовава за спазване на конституционно установените демократични 
принципи, за възстановяване на институционалния диалог, проява на държавническа отговорност и зачитане 
върховенството на закона. Отправяме апел за отстояване разделението и независимостта на всяка една от трите 
конституционно определени власти и недопускане на институционални и междуличностни конфликти". 
Документът бе подкрепен от 12 от членовете на Висшия съдебен съвет, а 5-ма гласуваха "против". 
Личният си вот аргументираха председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, председателят на Върховния 
административне съд – Георги Чолаков и членовете на ВСС – Атанаска Дишева, Боян Магдалинчев, Боряна Димитрова, 
Георги Кузманов, Даниела Марчева, Красимир Шекерджиев, Олга Керелска и Цветинка Пашкунова. 
 
√ Вътрешният министър на изслушването му в НС: Полицията не е на площада, за да бие  
Вътрешният министър обяви пред депутатите, че се е потвърдила информацията им за провокатори на протестите в 
тригълника на властта. 
На изслушването му в парламента, той отново призова демонстрантите да не се поддават на провокации и обяви, че СДВР 
е взела мерки, за да не се допуснат стълкновения на площада. 
"Сигналите са тревожни. Потвърждава се, че има търсена ескалация на протеста. Няма случаи, в който да е потърсена 
помощ от полицията на място и тя да е отказала", настоя той. 
"Ясно е, че се търси целенасочена конфронтация за нарушаване на обществения ред и атака на полицейските служители. 
Няколко пъти беше давана информация за арестуваните, проверката ще завърши максимално бързо, но към този момент 
не мога да дам информация за хода на проверката", допълни вътрешният министър. 
"Обръщам се към всички с това, че полицаите не са там, за да бъдат поругавани, провокирани и атакувани. Те са там, за да 
пазят сградите, които олицетворяват институциите на Република България. Там са въпреки страха в семействата им за тях, 
и са там, за да изпълнят своя дълг", категоричен бе Маринов. 
По думите му, когато полицията е провокирана, полицията има право да се защити. Той настоя, че униформените не са на 
площада, за да бият. 
"Полицията не бие. Когато полицаят е застрашен, Законът му позволява да използва средства по негова преценка в каква 
степен да използва правомощията си. Полицаите са инструктирани да ползват сила само когато всички други стъпки са 
изчерпани", допълни вътрешният министър. 
 
√ Мащабен ремонт на "Топлофикация". Вижте как се променя движението в София 
Заради мащабна реконструкция на топлопровод се налагат множество промени в движението на автомобили и на колите 
на градския транспорт в столицата, съобщиха от дружеството. 
По бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ се забранява влизането на пътни превозни средства както следва: 
От 18.07.2020 г. до 29.07.2020 г. /включително/ по източното пътно платно на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" в участъка 
от ул. „Шипка“ до ул. „Оборище" в посока бул. „Мадрид“, 
От 03.08.2020 г. до 10.08.2020 г. /включително/ по лявата пътна лента на западното пътно платно на бул. „Евлоги и Христо 
Георгиеви" в участъка от 60 м преди ул. „Герлово“ в посока Орлов мост; 
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От 11.08.2020 г. до 16.08.2020 г. /включително/ по западното пътно платно на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" в участъка 
от ул. „Оборище" до ул. „Шипка“ в посока Орлов мост. 
От 04.30 часа на 18.07.2020 г. до 24.00 часа на 29.07.2020 г. се променят маршрутите на автобусни линии № 9, 72, 75 и 213 
както следва: 
Автобусна линия № 9 само в посока автобаза Искър: от кръстовище бул. „Васил Левски“ - ул. „Шипка“ направо по бул. 
„Васил Левски“, площад „Паметник Левски“, надясно по бул. „Янко Сакъзов“, направо по бул. „Мадрид“, надясно по бул. 
„Ситняково“ и по маршрута. В обратна посока маршрутът не се променя. 
Автобусна линия № 72 само в посока хотел „Плиска“: от кръстовище бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ - бул. „Цариградско 
шосе“ надясно по бул. „Цариградско шосе“, през пътния възел надясно по бул. „Михай Еминеску“, направо по бул. 
„Ситняково“ и от спирка с код 2070 „Ул. Оборище“ по маршрута. В обратна посока маршрутът не се променя. 
Автобусна линия № 75 само в посока автостанция „Гео Милев“: от кръстовище бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ - ул. „Ген. 
Гурко“ надясно по ул. „Ген. Гурко“, надясно по бул. „Васил Левски“, площад „Паметник Левски“, надясно по бул. „Янко 
Сакъзов“, и направо по бул. „Мадрид“ по маршрута. В обратна посока маршрутът не се променя. 
Автобусна линия № 213 само в посока Централна гара: от кръстовище бул. „Цариградско шосе“ - бул. „Михай Еминеску“ 
надясно по маршрута на автобусна линия № 305 по бул. „Михай Еминеску“, бул. „Ситняково“, гара Подуене, наляво по бул. 
„Ген. Данаил Николаев“ и по маршрута. В обратна посока маршрутът не се променя. 
Закриват се спирки: 
- с код 1697 „СУ Св. Климент Охридски“ на ул. „Шипка“ за автобусна линия № 9; 
- с код 0441 „Военна академия“ на ул. „Шипка“ за автобусна линия № 9; 
- с код 1290 „Пл. Орлов мост“ за автобусни линии № 72, 75 и 213 на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“; 
- с код 0440 „Военна академия“ за автобусни линии № 72, 75 и 213; 
- с код 1725 „Театър София“ на ул. „Проф. Милко Бичев“ за автобусна линия № 213; 
От 04.30 часа на 11.08.2020 г. до 24.00 часа на 16.08.2020 г. автобусите от линии № 9, 72, 75 и 213 ще се движат по следните 
маршрути : 
Автобусна линия № 9 само в посока ул. „Ген. Гурко: от кръстовище бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ - ул. „Оборище“ 
направо по ул. „Оборище“, наляво по бул. „Васил Левски“, наляво по бул. „Цар Освободител“ и надясно по бул. „Евлоги и 
Христо Георгиеви“ по маршрута. В обратна посока маршрутът не се променя. 
Автобусна линия № 72 само в посока ж.к. Западен парк: от кръстовище ул. „Оборище“ - бул. „Ситняково“ направо по бул. 
„Ситняково“, бул. „Михай Еминеску“, през пътния възел надясно по бул. „Цариградско шосе“ и наляво по бул. „Евлоги и 
Христо Георгиеви“ по маршрута. В обратна посока маршрутът не се променя. 
Автобусна линия № 75 само в посока площад „Орлов мост“: от кръстовище бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ - бул. 
„Мадрид“ направо по бул. „Янко Сакъзов“, площад „Паметник Левски“, наляво по бул. „Васил Левски“, наляво по бул. „Цар 
Освободител“, надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ до спирка с код 1289 „Пл. Орлов мост“ – крайна и начална. В 
обратна посока маршрутът не се променя. 
Автобусна линия № 213 само в посока ж.к. Младост 4: от Централна гара по маршрута до кръстовище бул. „Ген. Данаил 
Николаев“ - ул. „Силистра“, направо по бул. „Ген. Данаил Николаев“ по маршрута на автобусна линия № 305, гара Подуене, 
надясно по бул. „Ситняково“, бул. „Михай Еминеску“ и през пътния възел по бул. „Цариградско шосе“ по маршрута. В 
обратна посока маршрутът не се променя. 
Закриват се спирки: 
- с код 0442 „Военна академия“ на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ за автобусни линии № 9, 72, 75 и 213; 
- с код 1724 „Театър София“ на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ за автобусни линии № 75 и 213; 
- с код 1287 „Пл. Орлов мост“ на бул. „Цариградско шосе“ за автобусна линия № 213. 
 
√ ЕК ще представи план при усложняване на обстановката заради коронавируса  
Заместник-председателят на ЕК Маргаритис Схинас и еврокомисарят за здравеопазването Стела Кирикиадис ще 
представят план за подготвеността на Евросъюза за евентуални нови вълни от COVID-19. 
Опитите за излизане от тежката икономическа криза след пандемията продължават, но прогнозите не са обнадеждаващи. 
В петък започва поредната среща на лидерите на 27-те, на която трябва да се договорят за спасителния план на стойност 
750 милиарда евро и за многогодишната финансова рамка на съюза. 
Все повече държави връщат част от ограничителните мерки заради увеличаващият се брой случаи на заразени с 
коронавирусна инфекция. 
В следващите седмици носенето на маски в затворени пространства ще стане задължително във Франция. Мярката влиза 
в сила във Великобритания на 24 юли. 
В глобален мащаб - случаите на коронавирусна инфекция са над 13 200 000, а жертвите - повече от 577 000. 
 
√ Валдис Домбровскис специално за "Бизнес.БГ": Предстоят по-ниски лихви по кредитите  
Колко време ще престоим в чакалнята на евозоната, докато се подготвим да въведем еврото и станем пълноправен член 
на еврозоната? Имаме ли институционално и експертно подготвените хора, които да управляват свободно валутата ни? 
Извън това - най-големите страхове на хората остават, че приближаването до еврото ще повиши цените, но пък може и да 
понижи лихвите по кредитите. Така или иначе сега в предверието на валутния механизъм промените няма да ги усетим. 
Левът остава обвързан с еврото на същото ниво, но пък контролът върху банките ще се засили. 
Какво ни предстои от тук нататък, в специално интервю за "Бизнес.БГ" зам.-председателят на Еврокомисията Валдис 
Домбровскис заяви, че ни предстоят по-ниски лихви по кредитите и по-стабилна икономика. 
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ВЪПРОС: Господин Домбровсис, какво означава на практика приемането на България в ERM2? 
Преди всичко бих искал да поздравя България за това положително решение за присъединяване към Механизма на 
обменните курсове. На практика това e важна стъпка към приемане на еврото. Стабилността на обменния курс спрямо 
еврото е един от четирите Маастрихтски критерия и той се изразява именно в участието в механизма ERM 2. Така че 
България направи стъпка към еврото. 
ВЪПРОС: С какво ще се промени работата на големите банки в България, след като вече сме част и от банковия съюз 
и реалистично ли ли е да очакваме по-ниски лихви от октомври? 
Наистина, придвижването към еврозоната означава също и участие в банковия съюз и затова България започна тясно 
сътрудничество с Европейската централна банка. На практика това означава, че Европейската централна банка ще 
наблюдава системно от 1 октомври българските банки. Смятам, че това ще гарантира допълнителна финансова стабилност 
за страната. Приемането ви в ERM 2 ще се отрази положително на българската икономика по отношение на по-ниски лихви, 
по малко разходи по обмяната на валутата и по-голяма интеграцията на България в единния европейски пазар. Но 
приемането на България и Хърватия е и добра новина за самата еврозона, защото еврото е създадено, за да бъде парична 
единица в целия Европейския съюз, така че колкото повече страни се присъединяват към еврозоната, толкова по-силна 
става тя и ролята на еврото в глобален план се увеличава. Това носи ползи за единния пазар, така че евентуалното 
присъединяване на България към еврозоната е от взаимен интерес - за вашата страна, но и за самата еврозона. 
ВЪПРОС: Приемането в ERM 2 е само първата стъпка. Кога реално България може да приеме еврото? 
България поема нови ангажименти, при които всъщност се гледа дали има последователност по линия на реформите, 
които страната вече е изпълнила в контекста на присъединяването към ЕRM2. Те се отнасят до финансовия сектор, 
включително мерки срещу изпирането на пари, създаването на рамка за платежоспособността и управлението на 
държавните предприятия и други мерки. 
ВЪПРОС: Какви са най-големите предизвикателства и с какви проблеми България може да се сблъска по време на този 
транзитен период по пътя към еврото? 
ERM 2 няма да промени съществено начина, по който се движи икономиката ви, защото левът вече е фиксиран към еврото. 
От тази гледна точка не се променят много неща. Но сега вече, ако България изпълни критериите от Маастрих има реални 
перспективи да се присъедини към еврозоната. 
ВЪПРОС: Трудно ли взехте решението България да се присъедини към обменния механизъм? 
Работихме в много тяхно сътрудничество с българските власти, за да изпълни страната ви поетите ангажименти. Ролята на 
Европейската комисия беше да оценява напредъка. Ние трябваше да гарантираме, че ангажиментите се изпълняват 
успешно, а решението беше на Европейската централна банка и държавите, които участват в Механизма на обменните 
курсове. 
ВЪПРОС: България в момента се намира в сложна политическа обстановка с протести и искания за оставка на 
правителството и главния прокурор. Може ли политическата нестабилност да доведе до финансова нестабилност? 
Не виждаме директна връзка между напрегнатата политическа ситуация в момента в България и икономиката. Страната 
ви гарантира финансовата стабилност. Ако погледнете фискалните политики де факто в момента България е единствената 
страна-членка на ЕС, която не нарушава критериите за бюджетен дефицит. Присъединяването към ERM2 и банковия съюз 
също ще засили финансовата стабилност. 
ВЪПРОС: Каква е ролята на върховенството на закона в процеса на приемане на еврото? Могат ли евентуални 
проблеми, свързани със спазването на принципите на правотата държава да забавят приемането на еврото? 
Това беше отразено в становището на страните от Валутния механизъм, които оценяват България. От страна на 
Европейската комисия ние ще продължаваме да наблюдаваме тези въпроси чрез новия механизъм за върховенството на 
закона, който ще важи за всички европейски държави". 
ВЪПРОС: А Механизмът за сътрудничество и проверка? Той все още ли е в сила? 
През октомври 2019 Европейската комисия прие, че България е изпълнила първоначално поетите ангажименти към 
предверието на еврозоната. Така че от сега нататък, както казах, ще се занимаваме с проблемите, свързани с правовата 
държава чрез новия механизъм, който ще засяга всички нас. 
ВЪПРОС: Оптимист ли сте за бързо постигане на споразумение между държавите от ЕС за многогодишния бюджет и 
за фонда за възстановяване? 
Европейският съюз и всички ние сме изправени пред безпрецедентна криза, всички държави-членки са в рецесия. 
Сблъскваме се наистина с дълбока рецесия. Ситуацията изисква координиран европейски подход. Споразумението за 
следващата Многогодишна финансова рамка и фонда за възстановяване - "Следваща генерация Европейски съюз" ще 
гарантират този подход. Изключително важно е да постигнем споразумение. Всички европейски държави признават, че 
трябва да сме амбициозни в отговора срещу кризата. Разбира се, ще има много сложни и тежки преговори, но се надявам, 
че накрая ще има положителен резултат. 
 
√ СДСМ на Зоран Заев печели изборите в Северна Македония с малка преднина пред ВМРО-ДПМНЕ  
Социалдемократите в Северна Македония постигнаха победа над националистическите си съперници, сочат официалните 
резултати от изборите, подчертавайки дълбоки проблеми в страна, която се готви да започне преговори за членство в ЕС, 
пише АФП. 
Гласуването в сряда бяха първите парламентарни избори, откакто социалдемократите добавиха "Северна" към името на 
балканската страна миналата година - ход, който сложи край на десетилетия спор с Гърция, но беше силно противоречив 
у дома. 
Историческото споразумение вкара балканската държава в НАТО и отвори вратата за бъдещо членство в ЕС. 
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Но критиците все още са разочаровани от размяната на част от своята идентичност, за да умилостивят Атина, която поиска 
изключителни права върху името Македония за своя съседен регион. 
Далеч от пълно мнозинство с едва 35,8 процента от гласовете, левите центристки социалдемократи сега ще бъдат 
изправени пред тежки коалиционни преговори, които биха могли да продължат седмици, за да съставят правителство. 
Това би могло да отложи стабилното лидерство в момент, когато броя на заразените с коронавирус нараства и вече слабата 
икономика на страната се насочва към пандемична рецесия. 
Ако социалдемократите не успеят да създадат съюз, десният ВМРО-ДПМНЕ, малко по-назад в резултата с около 34,5 
процента от гласовете според държавната избирателна комисия, ще получи шанс да сформира правителство. 
Партията е официално проевропейска, но беше силно критична към сделката за името, като я възприема като „измяна“. 
„Нашият път към прогреса е потвърден“, увери лидерът на социалдемократите и бивш премиер Зоран Заев в победната си 
реч. "Гражданите излязоха и гласуваха за ясно бъдеще, за единство и солидарност, за икономически патриотизъм, за закон 
и ред и за избор на по-добро настояще и по-добро бъдеще", каза той и добави, че лагерът му има предимство от три места 
в 120-членното народно събрание. 
В централата на опозицията генералният секретар на ВМРО-ДПМНЕ Игор Янусев настоя, че вотът все още показва, че 
"хората искат промяна". 
Въпреки първото си място, социалдемократите се представиха по-лошо, отколкото в последните избори през 2016 г., 
когато в крайна сметка сложиха край на почти десетгодишното управление на ВМРО-ДПМНЕ. 
„Смята се, че освен напредъка в преговорите с ЕС, партията „не е изпълнила някои от ключовите обещания, включително 
реформи в правосъдната система“, каза Елена Ставревска, политолог от Лондонското училище по икономика. Ниските 
заплати, високата безработица и широко разпространената корупция също от години разколебават вярата на обществото 
в политиката. 
Изборите бяха проведени, за да заменят служебното правителството, което беше назначено след като Заев се оттегли 
преди шест месеца след като ЕС не даде дата за започване на преговори за присъединяване - обещание, което Брюксел 
даде в замяна на промяна на името и други реформи. По-късно през март блокът даде зелена светлина, въпреки че Скопие 
все още чака дата за започване на официалните преговори. 
Анализатори прогнозират "трудни" преговори за коалиция и слабо правителство. 
"Влизаме в период на тежки партийни преговори и мисля, че това правителство няма да е толкова стабилно, колкото се 
очакваше", заяви политическият анализатор Никола Спасов. Най-добрите възможности за партньори на 
социалдемократите са партии, представляващи етническото албанско малцинство, които съставляват около една четвърт 
от двата милиона население. 
Демократичният съюз за интеграция е на трето място с около 12 процента от гласовете, следван от друга албанска партия 
с около 9 процента, според избирателната комисия. 
Демократичният съюз за интеграция, традиционният партньор, тази година поиска техният кандидат да бъде назначен за 
министър-председател в замяна на всякакъв съюз. 
Заев и лидерът на ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски преди това обявиха предложението за „изнудване“. 
С близо 400 смъртни случая от COVID-19 сред население от около 2 милиона, страната има най-високата смъртност на глава 
от населението в Западните Балкани, сочат официалните данни. В сряда маските бяха задължителни в избирателните 
секции, които бяха затворени по-късно от нормалното, за да позволят повече социално дистанциране. Заразените с вируса, 
както и възрастните и болните хора можеха да пускат бюлетини по-рано през седмицата. 
 
Мениджър 
 
√ Три варианта за изход от политическата криза обсъдени при Борисов  
Три варианта за изход от тежката политическа криза в страната са били обсъдени при премиера Бойко Борисов вчера на 
среща с участието на ключови министри от кабинета и кмета на Варна Иван Портних, съобщи БНР като се позова на 
информация от ръководството на ГЕРБ. 
Информацията впоследствие бе потвърдена официално и от вицепремиера Томислав Дончев пред bTV. Има 3 варианта - 
правителството остава, отива си или ново правителство в този парламент, посочи той. 
Първият вариант предвижда подаване на оставка на правителството, назначаване на служебен кабинет и провеждане на 
предсрочни избори. Повечето от присъстващите са били на мнение, че вариантът е рисков за големите енергийни проекти 
на страната.  
Вторият вариант е назначаване на преходно експертно правителство за довършване на мандата с нови министри и нов 
премиер, след вота на недоверие през следващата седмица, по време на който депутатите от мнозинството ще гласуват 
"въздържал се", след което президентът ще връчи мандат първо на най-голямата парламентарна сила -ГЕРБ. 
Третият вариант предвижда смяна на всички министри, излизане на премиера Борисов в отпуск до края на мандата и 
изпълняване на длъжността премиер от вицепремиера. 
Рискът обаче в този случай е ситуацията да остане нестабилна. По време на обсъждането е било изразено мнение,че само 
две партии- ГЕРБ и ДПС, са готови веднага за предсрочни избори, тъй като имат добре организирани структури в цялата 
страна. Окончателното решение ще бъде взето след завръщането на премиера Борисов от Брюксел, където ще има 
присъствено заседание на Съвета на ЕС.  
"Трудно е решението, защото трябва да се намери баланса между гражданския мир и желанието ни да не се вкарва 
държавата в хаос", коментира вицепремиерът Дончев.  
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"От партийна гледна точка имаме интерес от бързи избори, веднага.", допълни той и поясни, че  всеки от вариантите е 
възможен, а настроенията са разнопосочни. "Дори при предсрочни избори, това ще дръпне датата с два месеца, но трябва 
да се прояви максимална чувствителност към това, което се казва от площада", обясни той. Според него гневът и 
разочарованията са теми, които ще продължат и занапред.  
Загубеното усещане за справедливост е накарало хората да излязат на протести, констатира той. "Очевидно това, което 
имаме като резултат, не е това, което очакват хората". 
Ще има санкции по отношение на компаниите, участващи в строителството на "Турски поток", каза още той по повод 
появила се неофициална информация, че САЩ ще наложат такива санкции, което би довело до спирането на проектите у 
нас. "Може да става въпрос и за нас, може и да не става.", каза той. 
"Има политически лидери, които се опитват да употребят гражданската енергия, засега несполучливо. Тази енергия не 
трябва да се употребява - когато има граждански натиск, институциите функционират по-добре", обясни Дончев. "Гняв 
има, но трябва да бъдем по-смирени".  
Според него в годините назад е имало теми, в които управлението е трябвало да бъде по-решително. "Това са хора, които 
са ни подкрепяли или търпели, а сега са ни гневни".  
 
√ Над 35% от работните места отпреди пандемията се възстановили през юни  
През юни 2020 г. броят на започналите работа безработни достигна 36 621, като 95.7 на сто от тях са устроени в реалната 
икономика. Други 434 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново 
работно място през юни чрез бюрата по труда, сочат данните от месечната статистика на Агенцията по заетостта. 
В сравнение с юни 2019 г. се отчита значителен ръст на започналите работа безработни - с 84%. По експертна оценка на 
Агенцията по заетостта през юни на старите си работни места - преди COVID-19 кризата, са се върнали 35,2 на сто от 
безработните.  
И през юни най-много започнали работа се отчитат в сектора на хотелиерството и ресторантьорството - 25,3 на сто от 
всички започнали работа, следвани от преработващата промишленост - 14,8 на сто, търговията, ремонта на автомобили - 
13,8 на сто, култура, спорт и развлечения - 5,9 на сто, строителство - 5 на сто, селско, горско и рибно стопанство - 4,9 на сто 
и др. 
В края на юни Агенция по заетостта отчита 273 367 регистрирани безработни, като спрямо май те са с 22 086 по-малко или 
спадът е от 7,5%. В същото време увеличението спрямо юни 2019 г. е с 61,1 на сто или със 103 708 души.  
Равнището на регистрирана безработица в страната през юни е 8.3 на сто. Сравнението на месечна база показва намаление 
от 0.7 процентни пункта, а на годишна база увеличението е с 3.1 процентни пункта. 
За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през юни се регистрираха нови 26 415 безработни. Освен 
тях, други нови 822 души от групите на търсещите работа заети, учащи, и пенсионери, също се регистрираха в Агенцията 
по заетостта. 
Повече от 3 700 са активираните за търсене на работа в бюрата по труда чрез дистанционните услуги на Агенцията само 
през месец юни. При спазване на мерките във връзка с извънредната епидемиологична обстановка, малко над 8 500 
търсещи работа участваха през месеца в поетапно подновените форми на присъствени индивидуални и групови работни 
срещи в страната като мобилни бюра по труда, трудови борси, срещи с трудови посредници и др. - всички, фокусирани 
върху привличане и по-бързо устройване на пазара на труда на търсещи работа или неактивни лица, т.е. неработещи, 
неучещи и нетърсещи работа или обучение, с фокус към младите хора. 
През юни бяха възстановени и присъствените форми на обучения за възрастни, финансирани от държавния бюджет и 
Европейския социален фонд. В стартиралите през месеца обучения за ключови компетентности са включени 2 213 
безработни, а в такива за професионална квалификация - 4 037 лица. За общо 106 лица, заети в микро-, малки и средни 
предприятия Агенцията по заетостта организира и финансира обучения за придобиване на ключови компетентности. 
В изпълнение на мерките за възстановяване на трудовия пазар и смекчаване на последиците от COVID-19 кризата, до края 
на юни чрез бюрата по труда близо 9 000 работодатели от засегнатите сектори са се възползвали от мярката 60/40, 
въведена от 24.03.2020 г. Така бизнесът е съхранил повече от 160 000 работни места, изчисляват от Агенцията по 
заетостта. През юни работа на субсидирани работни места започнаха 1 581 безработни лица от рисковите групи - 1 057 по 
програми и мерки за обучение и заетост и 524 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". 
Заявените работни места на първичния пазар на труда през юни са 20 021, като 86.1 на сто от тях са в частния сектор. Най-
голям дял свободни работни места са заявени в хотелиерството и ресторантьорството (25.4 на сто), преработващата 
промишленост (23.8 на сто), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (11.5 на сто), административните и 
спомагателните дейности (6.8 на сто), строителството (5.2 на сто) и държавното управление (5 на сто). 
Най-търсените професии през този месец са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, 
готвачи, камериери и др.); работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; работници 
по събиране на отпадъци и сродни на тях; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; 
квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; административен персонал по 
обслужване на клиенти; стопански и административни специалисти; помощници при приготвяне на храни; водачи на МПС 
и подвижни съоръжения и др.  
 
√ Плащаме 80 на сто от глобата, ако го направим в срока на обжалване  
Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица с наложени глоби или имуществени санкции, ще могат да платят 
само 80 на сто от сумата, посочена в наказателното постановление, ако го направят в срока на обжалване. Това е една от 
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промените в Закона за административните нарушения и наказания, която Министерският съвет одобри на вчерашното си 
заседание.  
Пакетът с изменения е предложен от вицепремиера Екатерина Захариева след проведени широки консултации с 
представители на изпълнителната власт, съда, прокуратурата, адвокатурата, научните среди, Националното сдружение на 
общините в Република България, граждани, търговски дружества, работодателски организации, чуждестранни търговски 
и индустриални камари.  
Възможността за намалено плащане на глобата цели повишаване на събираемостта, навременност на санкцията и 
облекчаване на съдилищата от голям брой дела, тъй като при плащането в намален размер няма да може да се обжалва 
размерът на наложената санкция. Предвижда се обаче наказателното постановление да може да се обжалва по отношение 
размера на другото по вид административно наказание, ако има наложено такова наред с глобата или относно отнети 
вещи в полза на държавата. Самият нарушител ще избира дали да се възползва от плащане на глобата или имуществената 
санкция в намален размер или да обжалва пред съда цялото наказателно постановление.  
Въвежда се и т.нар. споразумение, което ще позволи приключване на административнонаказателното производство в 
кратки срокове. Контролните органи са длъжни да разяснят на лицето правните възможности и последиците от 
споразумението. То се съставя в писмена форма между страните и се издава вместо наказателно постановление. При 
сключването му е предвидено намаляване на размера на глобата или имуществената санкция - в размер на 70 % от 
минимума или абсолютния размер на глобата или имуществената санкция предвиден в закона за извършеното нарушение, 
а когато в закона не е предвиден минимум - се определя от наказващия орган, но не повече от 70 % от половината от 
максимума. 
Споразумение няма да може да се сключи в четири случая: за повторно извършено нарушение; когато нарушението не 
попада в дефиницията за повторност по силата на специален закон - за нарушение, извършено в едногодишен срок от 
влизане в сила на акт, с който на нарушителя е наложено административно наказание или е издадено предупреждение за 
нарушение от същия вид; когато деянието съставлява престъпление; когато признанието на нарушителя не се подкрепя от 
материалите по преписката. Споразумението е окончателно и има последиците на влязло в сила наказателно 
постановление. Сумата се заплаща в 14-дневен срок от сключването, а в случай че не бъде заплатена, наказващият орган 
обявява, че не е постигнато споразумение и издава наказателно постановление.  
Законопроектът създава ефективни правни гаранции за защитата на гражданите в извънсъдебната фаза на процеса чрез 
обжалваемост на всички актове, които могат да засегнат правата и законните интереси на лицата. Вече ще могат да се 
обжалват предупреждението по чл. 28 ЗАНН, издадено при маловажен случай на нарушение и резолюцията за 
прекратяване на административнонаказателното производство, освен когато наказващият орган прекратява 
производството и изпраща материалите по преписката на прокурора, поради установени признаци на извършено 
престъпление. Когато наказващият орган е извършил разпореждане с веществени доказателства или е отнел вещи в полза 
на държавата, съответният акт ще може да се обжалва и от собственика на вещите. Тези промени са в унисон с чл. 120, ал. 
2 от Конституцията на Република България, предвиждащ гражданите и юридическите лица да могат да обжалват всички 
административни актове, които ги засягат, с чл. 6, ал 1 от ЕКПЧ, предвиждащ, че всяко лице при определянето на неговите 
граждански права и задължения има право на справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок от 
независим и безпристрастен съд, и с чл. 1 от Протокол 1 от ЕКПЧ относно правото на необезпокоявано ползване на 
притежания.  
Друга гаранция за упражняване правото на защита на лицата е увеличението на процесуалните срокове. Срокът за 
депозиране на възражения срещу съставения акт за установяване на административно нарушение се увеличава от 3 на 7 
дни, а срокът за оспорване на наказателни постановления и другите актове на наказващия орган - от 7 на 14 дни. Така 
гражданите и бизнесът ще имат повече време да организират защитата на своите права и законни интереси.  
С проекта се предвиждат и повече превантивни антикорупционни мерки при осъществяване на контролната и санкционна 
дейност на администрацията — предвижда се отправяне само на писмено, но не и на устно предупреждение при 
маловажен случай на нарушение и ограничаване правото на субективна преценка на наказващия орган относно това, кога 
е налице маловажен случай, чрез създаване на законова дефиниция на това понятие; разширява се кръгът на лицата, които 
могат да искат възобновяване на производството; ограничава се субективната преценка на наказващите органи за размера 
на санкцията, в случай на сключване на споразумение за приключване на административнонаказателното производство; 
въвеждат се ясни правила кога лице с правомощие на актосъставител, не следва да съставя акт за установяване на 
административно нарушение или са налице основания за отвод на наказващия орган, сроковете и реда за отвод на 
наказващия орган; лимитират се основанията за прекратяване на производството и реквизитите на мотивираната 
резолюция; предвижда се задължение за наказващия орган да изложи мотиви в наказателното постановление по 
отношение на вида и размера на наложената административна санкция.  
Предлага се осъвременяване на института на възобновяване на административнонаказателното производство чрез 
прецизиране на подлежащите на възобновяване актове и сроковете за това. Допълват се и основанията за възобновяване 
с нови такива - когато с решение на Европейския съд по правата на човека е установено нарушение на ЕКПЧ, което има 
съществено значение за делото или преписката; когато вследствие допуснато съществено нарушение на процесуалните 
правила правоимащите лица са били лишени от възможността да участват в административнонаказателното производство 
или не са били надлежно представлявани; когато с влязло в сила решение на съда се отмени административен акт, 
констатациите, в който са взети предвид от наказващия орган при издаване на наказателното постановление и др.  
Предвижда се при противоречива или неправилна практика по приложението на ЗАНН да се произнасят съвместно 
съответните колегиите на ВАС и ВКС с оглед спецификите на административното наказване. Разширява се също така кръгът 
на органите, които могат да инициират тълкувателна практика на върховните съдебни инстанции чрез включване на 
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Министерския съвет, всички министри и колективни органи на власт, създадени със закон и отговарящи за изпълнението 
на съответния нормативен акт.  
Следвайки заложените от правителството цели за развитие на електронното управление, се урежда възможността, при 
изрично заявено желание от нарушителя, наказателното постановление да му се връчва чрез изпращане на съобщение до 
персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния 
портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление.  
С оглед на развитието на дигиталното общество и запълването на празноти в закона се урежда териториалната 
компетентност на наказващите органи за нарушения, извършени в киберпространството. 
 
√ НСИ отчита дефлация от 0,4 на сто през юни  
Индексът на потребителските цени за юни 2020 г. спрямо май 2020 г. е 99.6%, т.е. месечната инфлация е минус 0.4%. Това 
сочат данните на Националният статистически институт (НСИ). 
Инфлацията от началото на годината (юни 2020 г. спрямо декември 2019 г.) е минус 1.0%, а годишната инфлация за юни 
2020 г. спрямо юни 2019 г. е 1.6%. 
Средногодишната инфлация за периода юли 2019 - юни 2020 г. спрямо периода юли 2018 - юни 2019 г. е 2.7%. 
През юни 2020 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както 
следва: 
Увеличение: 
• алкохолни напитки и тютюневи изделия - с 0.2% 
• жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане 
на дома - с 0.7% 
• съобщения - с 0.3% 
• ресторанти и хотели - с 0.8% 
Намаление: 
• хранителни продукти и безалкохолни напитки - с 0.9% 
• облекло и обувки - с 0.9% 
• жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - с 0.1% 
• транспорт - с 0.5% 
• развлечения и култура - с 1.8% 
• образование - с 0.2% 
• разнообразни стоки и услуги - с 0.2% 
Без промяна: 
• здравеопазване 
През юни 2020 г. са се намалили цените на следните хранителни продукти: бял хляб - с 0.2%, типов и ръжен хляб - с 0.8%, 
макаронени изделия - с 2.6%, свинско месо - с 2.6%, малотрайни и трайни колбаси - съответно с 1.0 и 0.7%, мляно месо 
(кайма) - с 1.6%, пълномаслено и нискомаслено прясно мляко - съответно с 0.4 и 1.1%, кисели млека - с 0.2%, кашкавал - с 
0.2%, яйца - с 3.1%, млечни масла - с 1.0%, цитрусови и южни плодове - с 0.2%, домати - с 5.3%, краставици – с 8.7%, пипер 
- с 9.5%, зрял лук и чесън - съответно с 2.9 и 7.3%, маслини - с 0.2%, гъби - с 1.0%, картофи - с 14.5%, сладолед - с 0.9%, 
пресни зеленчукови подправки - с 0.5%, газирани напитки – с 0.7%, плодови сокове - с 1.1%, и други. 
В същото време са се увеличили цените на следните хранителни продукти: ориз - с 3.7%, хляб „Добруджа“ - с 0.6%, месо от 
едър рогат добитък - с 2.2%, месо от домашни птици - с 0.5%, прясна и охладена риба - с 0.4%, сирене - с 0.1%, извара - с 
1.2%, маргарин с - 2.4%, олио - с 1.8%, ябълки - с 11.2%, зеле - с 1.3%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) 
- с 3.2%, зрял боб - с 4.1%, леща - с 0.2%, захар - с 0.4%, оцет - с 0.9%, сол - с 0.2%, кафе - с 3.4%, чай - с 1.8%, ракия - с 0.4%, 
вина - с 0.5%, бира - с 1.1%, и други. 
През юни 2020 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: облекло и обувки 
- с по 0.9%, централно газоснабдяване - с 4.1%, газообразни горива за битови нужди - с 0.2%, перални и съдомиялни 
машини - с 0.9%, климатични инсталации - с 1.8%, препарати за почистване на съдове - с 0.1%, автомобили втора употреба 
- с 1.4%, дизелово гориво - с 2.2%, автомобилен бензин А95Н - с 1.4%, автомобилен бензин А100Н - с 0.8%, метан за ЛТС – 
с 1.5%, мобилни телефонни апарати - с 0.7%, телевизори - с 0.8%, продукти за лична хигиена - 0.4%, автомобилни 
застраховки - с 5.3%, и други. 
През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: мебели 
- с 0.9%, други почистващи и дезинфекционни средства (течни препарати за почистване на дома) - 3.5%, прахове за пране 
- 1.4%, велосипеди - с 1.3%, гуми за автомобили и велосипеди - с 0.9%, принадлежности за ЛТС - 0.8%, газ пропан-бутан за 
ЛТС – с 0.8%, лаптопи - с 0.8%, цветарство - с 0.8%, бръснаро-фризьорски услуги - с 0.6%, козметични продукти - с 0.5%, 
банкови услуги - с 0.9%, и други. 
През юни 2020 г. цените на лекарствените продукти и на лекарските услуги остават на равнището от предходния месец, а 
цените на стоматологичните услуги са се увеличили с 0.4%. 
 
√ Държавата отделя близо 120 млн. лева за COVID-помощи на земеделските стопани  
С близо 120 млн. лева ще бъдат подпомогнати земеделските стопани в страната по мярката Covid-19 от на Програмата за 
развитие на селските райони 2014 - 2020 г. Програмирането на извънредната мярка стана възможно по инициатива на 
България, която бе подкрепена в хода на преговорния процес от всички страни-членки на ЕС и след одобряване на осмо 
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изменение на програмата от правителството. Въвеждането й цели намаляване на негативните последици за българските 
производители, предизвикани от пандемията. 
Подпомагането е разработено в три подмерки и ще се предоставя под формата на еднократно плащане. Подмярка COVID-
1 обхваща чувствителните сектори - „Плодове и зеленчуци", „Маслодайна роза" „Винени лозя", „Декоративни растения", 
„Животновъдство" и „Пчеларство". Размерът на помощта зависи от вида на стопанството. 
Подмярка COVID-2 е предназначена за всички останали в областта на растениевъдството, свиневъдството и 
птицевъдството. Плащането по нея е 30 лв. за едно заето лице в стопанство, отглеждащо други селскостопански култури, 
извън допустимите за COVID-1. За отглеждащите свине - за едно заето лице в земеделско стопанство, ставката е 245 лв. и 
430 лв. за едно лице е земеделско стопанство, отглеждащо птици. Таванът на финансова помощ за земеделските стопани 
по подмерките Covid -1 и Covid-2 е 7000 евро на един кандидат. 
Подмярка COVID-3 включва подпомагане на малките и средни предприятия, преработващи първична земеделска 
продукция, извън обхвата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Компенсацията е 
изчислена в два алтернативни варианта, като бенефициента избира по кой реализацията на преработената продукция за 
2019 г. при условие, че има 20% спад на приходите за 4 месеца през 2020 г. или 270 лв. на едно заето лице. Таванът на 
финансова помощ за предприятията по подмярка COVID-3 е до 50 хил. евро.  
 
√ САЩ заплашиха със санкции участниците в руските газопроводи към Европа  
Възможно е САЩ да наложат санкции срещу компании,  които инвестират в два газопроводни проекта, доставящи руски 
природен газ към Европа. Това съобщи вчера американският държавен секретар Майк Помпео, цитиран от Ройтерс. 
Става дума за Турски поток и Северен поток 2. В България пък се планираше продължение на Турски поток към Сърбия, 
което премиерът Борисов наричаше Балкански поток. Санкциите са според американски закон от 2017 г.  
„Няма да толерираме подкрепа от страна на компании за проекти, които целят увеличаване на руското влияние. Излезте 
от тези проекти, в противен случай рискувате да поемете всички негативи!“, предупреди Помпео. 
Така, той потвърди появилите се по-рано вчера информации, че се очаква подобен ход от Вашингтон. (САЩ спират през 
санкции газовите проекти у нас?) 
САЩ се опитват да се намесят на газовия пазар, който почти изцяло е доминиран от Русия, като доставят с танкери добит 
в шистови находища втечнен природен газ. 
Външният министър на Русия Мария Захарова реагира незабавно като заяви, че санкции срещу газопроводите 
представляват политически натиск, предаде ТАСС. „Използват политически натиск, за да установят нелоялна конкуренция. 
Това е символ на слабост в американската система, която освен силови методи не може да предложи нищо друго“, каза 
тя. 
Турски поток пренася газ под Черно море до Турция с капацитет 31,5 млрд. куб. м. годишно. 
Северен поток 2 трябва да доставя 55 млрд. куб. м. газ годишно към Германия под Балтийско море, като заобикаля Украйна 
и удвоява капацитета на Северен поток 1. Партньори в Северен поток 2 са OMV, Uniper, Wintershall, Dutch Shell и Engie. 
 
√ Ръст на борсите в Европа на фона на оптимизма за ваксината срещу COVID-19  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа се възстановиха вчера от загубите в предходната сесия на фона 
на новините за постигнат прогрес по създаването на ваксина за COVID-19, но смесените резултати от сезона на отчетите 
ограничиха печалбите, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 5,05 пункта, или 1,37%, до 372,45 пункта, като индексът на 
суровинните компании SXPP и туристическият SXTP напреднаха с 2,22% и 2,70% Немският DAX се повиши с 166,55 пункта, 
или 1,31%, до 12 863,91 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 77,65 пункта, или 1,26%, до 6 
257,4 пункта. Френският показател CAC 40 се повиши с 86,98 пункта, или 1,74%, до 5 094,44 пункта. 
Пазарът бе подкрепен от новината, че експерименталната ваксина на aмериканската биотехнологична компания Moderna 
е показала обещаващи резултати в ранни изпитания върху хора. При теста е установено, че тя е безопаснa и че предизвиква 
имунен отговор у хората. 
„Имаме доста оптимистично настроение на пазарите на база на не лошите отчети за тримесечието и надеждите за 
ваксина“, коментира Крисчън Стокър от UniCredit. „Това е причината цикличните акции да вървят нагоре днес“, добави 
той. 
На вниманието на инвеститорите тази седмица са предстоящата среща на лидерите на ЕС на 17 и 18 юли, по време на която 
ще бъдат дискутирани предложените от Европейската комисия бюджет на съюза за следващите 7 години и фондът за 
икономическо възстановяване в размер на 750 млрд. евро. 
Вчера започна и двудневното заседание на Европейската централна банка, от което обаче не се очакват съществени 
новини. 
В Европа с пълна сила тече и сезонът на отчетите, като анализаторите прогнозират компаниите в STOXX600 да отчетат 53,9-
процентов спад на печалбата през второто тримесечие, сочат данни на Refinitiv. 
Акциите на производителя на чипове ASML поскъпнаха с 2,11%, след компанията обяви по-слаба от очакваното печалба за 
тримесечието, но представи прогноза за ръст през 2020 г. 
Книжата на шведската банка SEB поевтиняха с 2,13%, след като тя отчете нетна печалба за тримесечието от 3,5 млрд. 
шведски крони спрямо 4,9 млрд. през същия период на предходната година. Книжата на другата голяма шведска банка – 
Handelsbanken, поевтиняха с 1,61%, след като тя отчете нетна печалба от 3,96 млрд. шведски крони спрямо 4,22 млрд. 
година по-рано. 

https://www.manager.bg/energetika/sashch-spirat-prez-sankcii-gazovite-proekti-u-nas?fbclid=IwAR0mBsn2kr64Se6wWzEtIhxarJNOqYdImyvTlBs1rudqrJc7sQZnlAz8gss
https://www.manager.bg/energetika/sashch-spirat-prez-sankcii-gazovite-proekti-u-nas?fbclid=IwAR0mBsn2kr64Se6wWzEtIhxarJNOqYdImyvTlBs1rudqrJc7sQZnlAz8gss
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Акциите на британският производител на луксозни стоки Burberry поевтиняха с 4,53%, след като компанията предупреди, 
че приходите и за второто тримесечие ще бъдат засегнати от пандемията. 
Ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха повишения в сряда въпреки забавянето на ралито в технологичния сектор, 
предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 556,79 пункта, или 2,13%, до 26 642,59 пункта. Това е най-добрият резултат 
за Dow от 29 юни насам и трети пореден ден на ръст. Широкообхватният индекс Standard & Poor’s 500 напредна с 42,3 
пункта, или 1,34%, до 3 197,52 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq добави 97,73 пункта към 
стойността си, или 0,94%, достигайки ниво от 10 488,58 пункта. 
Индустриалният гигант Caterpillar записа най-силното представяне на Dow вчера, след като акциите на компанията 
поскъпнаха с 4,83%. Книжата на петролните концерни Exxon Mobil и Chevron поскъпнаха съответно с 3,31% и 3,45%, а тези 
на производителя на самолети Boeing – с 2,45%.  Акциите на компаниите в енергийния сектор на S&P 500 поскъпнаха с 
3,6%, а тези в индустриалния с над 2%. 
Технологичните гиганти, които поведоха ралито на борсите през последната седмица, се представиха слабо, като акциите 
на Amazon и Netflix поевтиняха с 0,64% и 0,12%,. 
Вчера редица от големите банки в САЩ представиха финансовите си отчети за тримесечието. 
Акциите на JPMorgan Chase поскъпнаха с 0,57%, след като компанията обяви по-добри от очакваното резултати за второто 
тримесечие на фона на ръст на  приходите от търговия. Чистата печалба на JP Morgan е потънала до 4,7 млрд. долара или 
1,38 долара на акция за периода април-юни до 30 юни спрямо 9,65 млрд. долара или 2,82 долара на акция година по-рано. 
Този резултат обаче е по-добър от прогнозираните 1,04 долара за акция. 
Citigroup също отчете добри приходи от търговия, но в този случай те не бяха достатъчни, за да задържат банката в зеления 
сектор. Книжата на Citi поевтиняха с 3,93%.   
Акциите на Wells Fargo поевтиняха с 4,57%, след като банката отчете загуба от 2,4 млрд. долара през второто тримесечие 
и обяви, че ще намали дивидента си от 51 цента до 10 цента на акция. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на пазарите в Азиатско-тихоокеанският регион записаха смесени резултати в сряда на фона на новата 
ескалация на напрежението между САЩ и Китай, предаде Си Ен Би Си. 
Ден по-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че е подписал законопроект за санкциониране на Пекин 
заради приетият закон за  националната сигурност в Хонконг. Той също така обясни, че със заповедта се прекратява 
привилегирования статут на Хонконг със САЩ. 
На този фон континенталният китайски бенчмарк Shanghai Composite се понижи с 53,31 пункта, или 1,56%, до 3 361,3 
пункта, докато по –малкият показател Shenzhen Composite изтри 47,77 пункта от стойността си, или 2,07%, завършвайки 
сесията при ниво от 2 261,8 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng остана почти без промяна, записвайки минимален ръст 
от 3,69 пункта, или 0,01%, до 25 481,58 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 358,49 пункта, или 1,59%, до 22 945,5 пункта, след 
като Японската централна банка ревизира надолу прогнозата си за икономическия растеж на страната заради 
последствията от пандемията от COVID-19. Според новата прогноза брутният вътрешен продукт на страната ще се свие с 
4,7% през текущата финансова година. 
Южнокорейският индекс Kospi се повиши с 18,27 пункта, или 0,84%, до 2 201,88 пункта, докато австралийският измерител 
ASX 200 напредна с 111,8 пункта, или 1,88%, до 6 052,9 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
ръст от 3,74 пункта, или 0,85%, до 445,06 пункта. BGBX40 се повиши с 0,76 пункта, или 0,85%, до 895,47 пункта. BGTR30 
напредна с 3,54 пункта, или 0,77%, до 461,98 пункта. BGREIT остана без промяна при ниво от 131,13 пункта. 
 
Investor.bg 
 
√ Отпада 14-дневната карантина за влизащите у нас от Великобритания 
Новото постановление на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев влиза в сила от 16 юли 
От 16 юли отпада 14-дневната карантина и задължителния PCR тест за пристигащите в България от Исландия, Кралство 
Норвегия, Швейцария, Лихтенщайн, Сан Марино, Андора, Монако,  Ватикана, Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, 
Мароко, Нова Зеландия, Руанда, Южна Корея, Тайланд, Тунис, Уругвай и Украйна, съобщават от Министерството на 
здравеопазването, цитирайки заповед на ресорния министър Кирил Ананиев.  
PCR тест не се изисква за лица, пристигащи у нас от държави членки на ЕС (изключение са Швеция и Португалия), 
Великобритания и Северна Ирландия, както и страни по Шенгенското споразумение. Те не подлежат и на 14-дневна 
карантина. 
Всички пристигащи от Швеция и Португалия, както и от всички трети страни извън изброените по-горе, при влизането си в 
България трябва да представят документ за отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната 
изследване по метода PCR. Гражданите, които не предоставят такъв документ, ще бъдат под 14-дневна карантина. 
Гражданите на Северна Македония, Турция, Албания, Косово, Сърбия, Босна и Херцеговина и Черна гора могат да 
преминават транзитно през България с цел да се завърнат в държавата, чиито граждани са. Същото важи и за гражданите 
на трети страни, които имат разрешение за дългосрочно пребиваване в държава членка на Европейския съюз (ЕС), 
Великобритания и Северна Ирландия, или в страна по Шенгенското споразумение и членовете на техните семейства. 
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Директорите на регионалните здравни инспекции отменят поставянето под карантина на пристигналите в България в 
периода от 2.07.2020 до 15.07.2020 г. от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия. 
 
Cross.bg 
 
√ Диана Ковачева атакува пред КС спирането на границата за неплатени пътни глоби 
Омбудсманът Диана Ковачева атакува пред Конституционния съд (КС) текстовете от Закона за движението по пътищата, с 
които се ограничават основни права на гражданите, като свободното придвижване в страната, правото на напускане на 
нейните предели, правото на личен живот, както и конституционни принципи като принципа на правовата държава. 
Става въпрос за чл. 171, т. 1, б. „д" и т. 2, б. „к" от Закона за движението по пътищата (ЗДвП). 
„Не би могло да се приеме, че разпоредбите на чл. 171, т. 1, б. „д" и т. 2, б. „к" от ЗДвП са в съответствие с Конституцията.  
В основата на законовите текстове е икономически интерес за събиране на вземания на държавата (неплатени глоби), 
който обаче не оправдава засягането на основни конституционни права, каквито са свободното придвижване и 
напускането на пределите на страната, регламентирани в чл. 35 от Конституцията на Република България. Посочените 
права могат да бъдат ограничавани само със закон за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и 
свободите на други граждани. Събирането на неплатени глоби на границата и обвързването на тяхното плащане с правото 
да напуснеш пределите на страната, е неприемливо и не оправдава ограничаването на правата, предвидени в 
конституционната разпоредба. Финансовият интерес на държавата не е сред възможните основания за ограничаване на 
посочените конституционни права на гражданите", категорична е доц. Ковачева. 
Според искането оспорените норми предвиждат, че за осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за 
преустановяване на административните нарушения се прилагат принудителни административни мерки (ПАМ), сред които 
временното спиране от движение на пътно превозно средство (ППС) и временното отнемане на свидетелството за 
управление на моторно превозно средство на водач, който управлява моторно превозно средство (МПС) с наложено 
наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане - до заплащане на дължимата глоба. 
„С временното отнемане на свидетелството за управление на МПС на водач, не на основание тежко нарушение, а на 
основание неплатена глоба, на практика същият се лишава от възможността законосъобразно да управлява автомобил и 
съответно се стига до нарушаване на правото му свободно да се придвижва по територията на страната, а според 
установената в последно време практика на Министерството на вътрешните работи - и да напуска нейните предели", смята 
омбудсманът. 
Още по-сериозно, по думите й, се засягат правата на свободно придвижване и напускане на страната с временното спиране 
от движение на ППС и неплатената глоба не може да бъде основание за това. 
„Не оспорвам, че прилагането на принудителни административни мерки е обосновано в случаите на тежки нарушения, 
при които се застрашават животът и здравето на гражданите, както и за да се осигури безопасността на движението по 
пътищата. В този смисъл санкционирането на нарушителите има важен превантивен ефект. Налагането на такива санкции 
на основание на несъбрани глоби, което не е административно нарушение обаче, е неоправдано и води до нарушаване 
на конституционни права на гражданите", аргументира се доц. Ковачева. 
Омбудсманът подчертава, че събирането на наложените глоби за нарушения на ЗДвП има важен финансов и превантивен 
ефект, но липсата на доброволно изпълнение на установено имуществено задължение не може да бъде компенсирано 
със засягане на лични права на гражданите и с прилагането на принудителни административни мерки. 
„Наред с това, проблемът с прилагането на ПАМ за неплатени глоби, с което се засяга във висока степен конституционното 
право на гражданите на свободно придвижване по територията на страната, допълнително се утежнява с въвеждането на 
автоматизирана информационна система „Административнонаказателна дейност" на гранично-контролно 
пропускателните пунктове на Република България", акцентира омбудсманът. 
В жалбата си до КС общественият защитник посочва, че с тази практика се създават пречки за напускане на страната от 
лица, за които се установи, че имат неплатени глоби по наказателни постановления за нарушения на Закона за движение 
по пътищата, при това в момент, в който, пристигайки на гранично-контролно пропускателните пунктове, те 
недвусмислено са заявили желанието си да напуснат пределите на държавата. 
Омбудсманът изброява редица дефицити: Според предприетото от МВР, шофьорите, на които за първи път се връчват 
наказателните постановления, ще имат право да продължат пътя си и да обжалват или да платят. Същевременно водачите, 
които са с влезли в сила глоби, трябва да платят на ПОС терминали на граничните пунктове, в най-близката банка, или да 
се разделят с книжката и талона на колата. За неплатени глоби се проверяват и останалите пасажери в колата. Така, всички 
те ще трябва или да платят, или да се откажат от пътуването. 
Проблемът възниква и в случаите, когато гражданите не са били уведомени за издадените наказателните постановления, 
а същите се смятат за връчени по реда на чл. 58, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания. В тази 
ситуация водачите на МПС разбират за издаденото наказателно постановление и наложеното наказание едва на гранично-
контролно пропускателните пунктове или при извършена проверка. При това положение, те се оказват в ситуация да не 
могат да продължат пътуването си извън страната, независимо от ясно заявената от тях воля за това, без да им е била 
дадена възможност да реагират спрямо установено по надлежния ред извършено от тях нарушение на Закона за движение 
по пътищата. 
По данни на граждани има и случаи, в които системата не отчита, че дадена глоба е вече платена т.е. ако водачът не носи 
със себе си платежния документ, удостоверяващ плащането, също може да бъде санкциониран, при положение, че е бил 
изряден и е заплатил глобата. 
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„На следващо място, временното спиране от движение на ППС и временното отнемане на свидетелството за управление 
на МПС като принудителни административни мерки на основание несъбрани глоби засягат не само конституционно 
прогласеното право на свободно придвижване, но и биха могли да ограничат правото на личен живот по смисъла на чл. 
32, ал.1 от Конституцията", категорична е доц. Диана Ковачева. 
Според омбудсмана с прилагането на ПАМ за неплатени глоби реално се стига до допълнителна санкция чрез засягане на 
личния им живот, тъй като за много хора автомобилът е обичайното средство за придвижване от дома до местоработата, 
до училището и детските градини, до местата за лични срещи и социални контакти, за упражняване на спортни занимания 
и други хобита, за пътуване в чужбина. 
„От тази перспектива, отнемането на свидетелството за правоуправление и временното спиране на автомобила от 
движение като форма на административна принуда на основание неплатена глоба т.е. без извършено нарушение, биха 
могли да доведат до неоснователно засягане и съществено ограничаване на важни аспекти от правото на личен живот. 
Може да се стигне например до затруднения за транспортиране на близки за неотложни медицински процедури, както и 
за обгрижването на възрастни и болни роднини, живеещи в населени места на голямо разстояние, без редовен обществен 
транспорт до местоживеенето на децата им", пише още доц. Ковачева. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Политически сценарии - какво следва за властта?; 
- Между "политическото блато" и "войната с институциите" - позицията на ДПС; 
- Полицията и протестите - главен комисар Христо Терзийски; 
- Има ли надежда за ваксина срещу коронавируса? Последни новини от учените. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Вариант: кабинет на ГЕРБ, но без Бойко, сега или наесен; 
в. Труд - Игра на кабинети след протестите; 
в. Телеграф - Вирусът изяде всеки четвърти мигрантски лев; 
в. Монитор - Хотелските басейни празни, опашка за минералните; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - БСП внесе вота си, Караянчева оттегли полицаите; 
в. 24 часа - Без да споменава Васил Божков, Лечева поиска партиите да се разграничат от него; 
в. Труд - Държавният секретар на САЩ Майк Помпео: Планираме санкции за Турски поток; 
в. Труд - Безплатни PCR тестове за ваканция в Гърция; 
в. Телеграф - Бойко Борисов: Пращат провокатори, защото знаят, че при кръв си тръгвам; 
в. Телеграф - Лаборатории мамят с PCR тестове; 
в. Монитор - ДПС: Намираме се в политическото блато, няма да ни вкарат в него; 
в. Монитор - Преизчисляват пенсията година по-късно; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Емил Кошлуков генерален директор на БНТ: БНТ няма да позволи нито на Сидеров, нито на Иванов да диктува 
програмната й политика; 
в. Труд - Шефът на парламентарната комисия по отбрана, генерален консул Константин Попов пред "Труд": При една 
криза, първа ще пострада армията; 
в. Телеграф - Диана Русинова, Европейски център по транспортни политики: Навсякъде има ръждясали мантинели като 
тази на „Тракия“; 
в. Монитор - Добромир Ганев, председател на Национално сдружение "Недвижими имоти" (НСНИ): Българите в чужбина 
са сред най-активните на имотния ни пазар; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - 2013-а: енергийни бунтове, оставка на "Борисов 1" и какво се случи след това; 
в. Труд - Румен Радев в политическа безтегловност; 
в. Телеграф - BTV (Божков ТВ) се опитва да запуши устата на Телеграф Медиа. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 16 юли 
София 

- От 09.30 часа в сградата на ВСС на ул. „Екзарх Йосиф“ 12 ще се състои заседание на Съдийската колегия на 
Висшия съдебен съвет. 

- Oт 10.00 часа на полигона на Националната служба за охрана в Доброславци президентът Румен Радев ще 
наблюдава редовни тактически занятия на служителите на НСО. 

- От 10.00 часа в зала 1 в сградата на Столична община ще се проведе встъпителна пресконференция по проекта за 
подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на 
твърдо гориво с екологични алтернативи. 

- От 11.30 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще провери готовността за пускане в експлоатация на 
закрития плувен басейн в парк „Възраждане“. 
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- От 13.00 ч. в зала „Изток“ на Народното събрание ПГ „Обединени патриоти“ организира обществено обсъждане 
на представения на 21 май 2020 г. нов закон за защита на физическите лица при неплатежоспособност, уреждащ 
статута на т.нар. частен фалит. Официално изявление на участниците в обсъждането ще бъде дадено в 15.00 ч. в 
зала „Запад“. 

- Oт 13.30 часа в сградата на президентството на „Дондуков“ 2, държавният глава Румен Радев ще се срещне с 
президента на КТ Подкрепа“ Димитър Манолов и на КНСБ Пламен Димитров. 

- От 18.00 часа Институтът по социология „Иван Хаджийски“ организира събитие на тема „Що е лява политика 
днес и има ли тя почва у нас?“. 

***  
Видин 

- От 10.30 часа в офиса на ПП ГЕРБ официално ще бъде сключено Споразумение за общи политически действия в 
община Видин между структурите на ПП ГЕРБ и Коалиция СДС. 

***  
Разград 

- От 10.30 часа, в зала № 712 на Областната администрация ще се проведе заседание на временната областна 
преброителна комисия за подготовка, организация и провеждане на преброяването на територията на областта. 

***  
Шумен 

- От 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен ще се проведе пресконференция по проекта за изграждане на 
социални жилища в гр. Шумен. 

 

 
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

