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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ ПОЗИЦИЯ НА АИКБ ПО ПОВОД ОПОВЕСТЕНИТЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НАРОДНОТО 
СЪБРАНИЕ И МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА НАМЕРЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С Т. НАР. СТУДЕН РЕЗЕРВ 
Като приветстваме заявеното намерение за намаляване на разходите на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО) 
за резервиране и от там – намаляване на сметките на домакинствата и бизнеса за електроенергия, бихме искали да 
поощрим усилията на отговорните фактори за управление на енергетиката и към пълното премахване на модела „студен 
резерв”, без същият да бъде заменян с други, непазарни механизми, дори и с временен характер. 
Правилният управленски подход е да се фокусират организационни, институционални и политически ресурси към 
ефективното и своевременно финализиране на пълноценното свързване на българския електроенергиен пазар с единния 
интегриран европейски пазар. 
Поддържане на сигурността на енергийните доставки, повишаване на конкурентоспособността и енергия на достъпни цени 
– именно тези приоритети са фундамента на Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията за установяване на насоки относно 
разпределението на капацитета и управлението на претоварването (CACM). Това се гарантира чрез Европейския целеви 
модел. Той се основава на интегрирани краткосрочни пазари на базата на имплицитно разпределение на капацитетите с 
един алгоритъм чрез двата пазарни сегмента: единен пазар “ден напред” (SDAC) и единен пазар “в рамките на деня” (SIDC). 
България стартира локален пазар „ден напред“ през месец януари 2016 г. чрез българския борсов оператор „Българска 
независима енергийна борса“ АД (БНЕБ), като част от пазарното обединение MRC, но поради липсата на обща граница с 
него, той функционира в изолиран режим. ЕСО и БНЕБ са пълноправни членове на SDAC обединението, но още не са 
опериращи страни – това ще се промени при финализиране на пазарното обединение поне с Румъния, която е част от 4М 
МС. След срещите между преносните оператори и пазарните оператори на България и Румъния – ЕСО, БНЕБ, Transelectrica 
и Opcom, официално стартира Локален проект за пазарно обединение на двете пазарни зони, ръководен от ЕСО, и с 
детайлно определена пътна карта, според която се очаква пазарното обединение реално да функционира до края на 2020 
г. 
България стартира локален пазар „в рамките на деня“ през месец април 2018 г. с обособен сегмент на БНЕБ. Чрез 
реализирането на проекта LIP 15, който беше част от втората вълна на пазарното обединение на пазарите “в рамките на 
деня”, ЕСО и БНЕБ са оперативни страни от 19 ноември 2019 г., като българската пазарна зона стана част от единния пазар 
“в рамките на деня” SIDC посредством българо-румънската граница. 
Обобщавайки гореизложеното, достатъчно е да се вложат нужните усилия за финализиране на пълноценната 
електроенергийна интеграция на страната ни към единния електроенергиен европейски пазар. Това е постижима цел до 
края на настоящата година и практически обезсмисля всякакви варианти за непазарно и излишно разходване на обществен 
финансов ресурс за поддържане на студен резерв. 
Без съмнение, единният интегриран пазар ще позволи непрекъсната трансгранична търговия с електроенергия, висока 
ликвидност при конкурентни условия и в крайна сметка – ефективно използване на ресурсите за производство на 
електроенергия, обезпечавайки енергийните системи при съществено намалена необходимост от поддържането на 
резерви с присъщите им разходи. 
В резюме – не е достатъчно да се „премести“ студения резерв от топлоелектроцентрали, свързвани с  Доган или Ковачки, 
към държавната ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД. Трябва да се прекрати това ненужно оскъпяване на сметките за 
електроенергия на хората и предприятията за заплащането на „студен резерв“  и съответно наливането  на  десетки 
милиони лева всяка година в сметките на избрани получатели. 
 
Economic.bg 
 
√ АИКБ: Премахването на „студения резерв“ ще намали сметките за ток 
Според асоциацията електроенергийната интеграция на свободния ни пазар може да се случи до края на годината и 
ще обезсмисли използването му 
Управлението на електроенергийния сектор в България трябва да върви към пълно премахване на модела „студен резерв“ 
и той не трябва да бъде заменян с други, непазарни механизми, дори и с временен характер. Това от своя страна ще доведе 
до понижаване на сметките за ток и за битовите потребители, и за бизнеса. Това става ясно от позиция на Асоциация на 
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индустриалния капитал в България (АИКБ) по повод намеренията, свързани с поддържането на „студения резерв“ само от 
държавния ТЕЦ „Марица Изток 2“, обявени преди дни. 
От АИКБ казват, че не е достатъчно да се „премести“ „студеният резерв от топлоелектроцентрали, свързвани с почетния 
председател на ДПС Ахмед Доган или бизнесмена Христо Ковачки, към държавната ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД. „Трябва да 
се прекрати това ненужно оскъпяване на сметките за електроенергия на хората и предприятията за заплащането на „студен 
резерв“ и съответно наливането на десетки милиони лева всяка година в сметките на избрани получатели“. 
Бизнес асоциацията подкрепя усилията на отговорните институции и смята, че е достатъчно да се вложат нужните усилия 
за финализиране на пълноценната електроенергийна интеграция на страната ни към единния електроенергиен 
европейски пазар. „Това е постижима цел до края на настоящата година и практически обезсмисля всякакви варианти за 
непазарно и излишно разходване на обществен финансов ресурс за поддържане на „студен резерв“, пише в позицията. 
В позицията пише още, че правилният управленски подход е да се фокусират организационни, институционални и 
политически ресурси към ефективното и своевременно финализиране на пълноценното свързване на българския 
електроенергиен пазар с единния интегриран европейски пазар. 
Поддържане на сигурността на енергийните доставки, повишаване на конкурентоспособността и енергия на достъпни цени 
– именно тези приоритети са фундаментът на Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията за установяване на насоки относно 
разпределението на капацитета и управлението на претоварването (CACM). Това се гарантира чрез Европейския целеви 
модел. Той се основава на интегрирани краткосрочни пазари на базата на имплицитно разпределение на капацитетите с 
един алгоритъм чрез двата пазарни сегмента: единен пазар “ден напред” (SDAC) и единен пазар “в рамките на деня” (SIDC). 
България стартира локален пазар „ден напред“ през месец януари 2016 г. чрез българския борсов оператор „Българска 
независима енергийна борса“ АД (БНЕБ), като част от пазарното обединение MRC, но поради липсата на обща граница с 
него, той функционира в изолиран режим. ЕСО и БНЕБ са пълноправни членове на SDAC обединението, но още не са 
опериращи страни – това ще се промени при финализиране на пазарното обединение поне с Румъния, която е част от 4М 
МС. След срещите между преносните оператори и пазарните оператори на България и Румъния – ЕСО, БНЕБ, Transelectrica 
и Opcom, официално стартира Локален проект за пазарно обединение на двете пазарни зони, ръководен от ЕСО, и с 
детайлно определена пътна карта, според която се очаква пазарното обединение реално да функционира до края на 2020 
г. 
България стартира локален пазар „в рамките на деня“ през месец април 2018 г. с обособен сегмент на БНЕБ. Чрез 
реализирането на проекта LIP 15, който беше част от втората вълна на пазарното обединение на пазарите “в рамките на 
деня”, ЕСО и БНЕБ са оперативни страни от 19 ноември 2019 г., като българската пазарна зона стана част от единния пазар 
“в рамките на деня” SIDC посредством българо-румънската граница. 
От АИКБ добавят, че „без съмнение, единният интегриран пазар ще позволи непрекъсната трансгранична търговия с 
електроенергия, висока ликвидност при конкурентни условия и в крайна сметка – ефективно използване на ресурсите за 
производство на електроенергия, обезпечавайки енергийните системи при съществено намалена необходимост от 
поддържането на резерви с присъщите им разходи“. 
 
NOVA TV 
 
√ Позиция на АИКБ относно т.нар. "студен резерв" 
Законови промени предвиждат отмяна на търговете за „студения резерв” и замяната им с друг механизъм 
"Не е достатъчно да се „премести“ студения резерв от топлоелектроцентрали към държавната ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД. 
Трябва да се прекрати това ненужно оскъпяване на сметките за електроенергия на хората и предприятията за заплащането 
на „студен резерв“ и съответно наливането на десетки милиони лева всяка година в сметките на избрани получатели", 
заявиха от АИКБ по повод оповестените от председателя на комисията по енергетика към Народното събрание и 
министъра на енергетиката намерения, свързани със т. н. "студен резерв". 
От АИКБ изразиха следната позиция: 
Като приветстваме заявеното намерение за намаляване на разходите на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО) 
за резервиране и от там – намаляване на сметките на домакинствата и бизнеса за електроенергия, бихме искали да 
поощрим усилията на отговорните фактори за управление на енергетиката и към пълното премахване на модела „студен 
резерв”, без същият да бъде заменян с други, непазарни механизми, дори и с временен характер. 
Правилният управленски подход е да се фокусират организационни, институционални и политически ресурси към 
ефективното и своевременно финализиране на пълноценното свързване на българския електроенергиен пазар с единния 
интегриран европейски пазар. 
Поддържане на сигурността на енергийните доставки, повишаване на конкурентоспособността и енергия на достъпни цени 
– именно тези приоритети са фундамента на Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията за установяване на насоки относно 
разпределението на капацитета и управлението на претоварването (CACM). Това се гарантира чрез Европейския целеви 
модел. Той се основава на интегрирани краткосрочни пазари на базата на имплицитно разпределение на капацитетите с 
един алгоритъм чрез двата пазарни сегмента: единен пазар “ден напред” (SDAC) и единен пазар “в рамките на деня” (SIDC) 
България стартира локален пазар „ден напред“ през месец януари 2016 г. чрез българския борсов оператор „Българска 
независима енергийна борса“ АД (БНЕБ), като част от пазарното обединение MRC, но поради липсата на обща граница с 
него, той функционира в изолиран режим. ЕСО и БНЕБ са пълноправни членове на SDAC обединението, но още не са 
опериращи страни – това ще се промени при финализиране на пазарното обединение поне с Румъния, която е част от 4М 
МС. След срещите между преносните оператори и пазарните оператори на България и Румъния – ЕСО, БНЕБ, Transelectrica 
и Opcom, официално стартира Локален проект за пазарно обединение на двете пазарни зони, ръководен от ЕСО, и с 
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детайлно определена пътна карта, според която се очаква пазарното обединение реално да функционира до края на 2020 
г. 
България стартира локален пазар „в рамките на деня“ през месец април 2018 г. с обособен сегмент на БНЕБ. Чрез 
реализирането на проекта LIP 15, който беше част от втората вълна на пазарното обединение на пазарите “в рамките на 
деня”, ЕСО и БНЕБ са оперативни страни от 19 ноември 2019 г., като българската пазарна зона стана част от единния пазар 
“в рамките на деня” SIDC посредством българо-румънската граница. 
Обобщавайки гореизложеното, достатъчно е да се вложат нужните усилия за финализиране на пълноценната 
електроенергийна интеграция на страната ни към единния електроенергиен европейски пазар. Това е постижима цел до 
края на настоящата година и практически обезсмисля всякакви варианти за непазарно и излишно разходване на обществен 
финансов ресурс за поддържане на студен резерв. 
Без съмнение, единният интегриран пазар ще позволи непрекъсната трансгранична търговия с електроенергия, висока 
ликвидност при конкурентни условия и в крайна сметка – ефективно използване на ресурсите за производство на 
електроенергия, обезпечавайки енергийните системи при съществено намалена необходимост от поддържането на 
резерви с присъщите им разходи. 
В резюме – не е достатъчно да се „премести“ студения резерв от топлоелектроцентрали, свързвани с Доган или Ковачки, 
към държавната ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД. Трябва да се прекрати това ненужно оскъпяване на сметките за 
електроенергия на хората и предприятията за заплащането на „студен резерв“ и съответно наливането на десетки милиони 
лева всяка година в сметките на избрани получатели. 
 
Vesti.bg 
 
√ АИКБ с позиция относно т.нар. "студен резерв"  
"Не е достатъчно да се „премести“ студения резерв от топлоелектроцентрали към държавната ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД. 
Трябва да се прекрати това ненужно оскъпяване на сметките за електроенергия на хората и предприятията за заплащането 
на „студен резерв“ и съответно наливането на десетки милиони лева всяка година в сметките на избрани получатели", 
заявиха от АИКБ по повод оповестените от председателя на комисията по енергетика към Народното събрание и 
министъра на енергетиката намерения, свързани със т. н. "студен резерв". 
От АИКБ изразиха следната позиция: 
Като приветстваме заявеното намерение за намаляване на разходите на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО) 
за резервиране и от там – намаляване на сметките на домакинствата и бизнеса за електроенергия, бихме искали да 
поощрим усилията на отговорните фактори за управление на енергетиката и към пълното премахване на модела „студен 
резерв”, без същият да бъде заменян с други, непазарни механизми, дори и с временен характер. 
Правилният управленски подход е да се фокусират организационни, институционални и политически ресурси към 
ефективното и своевременно финализиране на пълноценното свързване на българския електроенергиен пазар с единния 
интегриран европейски пазар. 
Поддържане на сигурността на енергийните доставки, повишаване на конкурентоспособността и енергия на достъпни цени 
– именно тези приоритети са фундамента на Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията за установяване на насоки относно 
разпределението на капацитета и управлението на претоварването (CACM). Това се гарантира чрез Европейския целеви 
модел. Той се основава на интегрирани краткосрочни пазари на базата на имплицитно разпределение на капацитетите с 
един алгоритъм чрез двата пазарни сегмента: единен пазар “ден напред” (SDAC) и единен пазар “в рамките на деня” (SIDC). 
България стартира локален пазар „ден напред“ през месец януари 2016 г. чрез българския борсов оператор „Българска 
независима енергийна борса“ АД (БНЕБ), като част от пазарното обединение MRC, но поради липсата на обща граница с 
него, той функционира в изолиран режим. ЕСО и БНЕБ са пълноправни членове на SDAC обединението, но още не са 
опериращи страни – това ще се промени при финализиране на пазарното обединение поне с Румъния, която е част от 4М 
МС. След срещите между преносните оператори и пазарните оператори на България и Румъния – ЕСО, БНЕБ, Transelectrica 
и Opcom, официално стартира Локален проект за пазарно обединение на двете пазарни зони, ръководен от ЕСО, и с 
детайлно определена пътна карта, според която се очаква пазарното обединение реално да функционира до края на 2020 
г. 
България стартира локален пазар „в рамките на деня“ през месец април 2018 г. с обособен сегмент на БНЕБ. Чрез 
реализирането на проекта LIP 15, който беше част от втората вълна на пазарното обединение на пазарите “в рамките на 
деня”, ЕСО и БНЕБ са оперативни страни от 19 ноември 2019 г., като българската пазарна зона стана част от единния пазар 
“в рамките на деня” SIDC посредством българо-румънската граница. 
Обобщавайки гореизложеното, достатъчно е да се вложат нужните усилия за финализиране на пълноценната 
електроенергийна интеграция на страната ни към единния електроенергиен европейски пазар. Това е постижима цел до 
края на настоящата година и практически обезсмисля всякакви варианти за непазарно и излишно разходване на обществен 
финансов ресурс за поддържане на студен резерв. 
Без съмнение, единният интегриран пазар ще позволи непрекъсната трансгранична търговия с електроенергия, висока 
ликвидност при конкурентни условия и в крайна сметка – ефективно използване на ресурсите за производство на 
електроенергия, обезпечавайки енергийните системи при съществено намалена необходимост от поддържането на 
резерви с присъщите им разходи. 
В резюме – не е достатъчно да се „премести“ студения резерв от топлоелектроцентрали, свързвани с Доган или Ковачки, 
към държавната ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД. Трябва да се прекрати това ненужно оскъпяване на сметките за 



4 

 

електроенергия на хората и предприятията за заплащането на „студен резерв“ и съответно наливането на десетки милиони 
лева всяка година в сметките на избрани получатели. 
 
Дарик  
 
√ Позиция на АИКБ относно т.нар. "студен резерв" 
Законови промени предвиждат отмяна на търговете за „студения резерв” и замяната им с друг механизъм  
"Не е достатъчно да се „премести“ студения резерв от топлоелектроцентрали към държавната ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД. 
Трябва да се прекрати това ненужно оскъпяване на сметките за електроенергия на хората и предприятията за заплащането 
на „студен резерв“ и съответно наливането на десетки милиони лева всяка година в сметките на избрани 
получатели", заявиха от АИКБ по повод оповестените от председателя на комисията по енергетика към Народното 
събрание и министъра на енергетиката намерения, свързани със т. н. "студен резерв". 
От АИКБ изразиха  следната позиция: 
Като приветстваме заявеното намерение за намаляване на разходите на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО) 
за резервиране и от там – намаляване на сметките на домакинствата и бизнеса за електроенергия, бихме искали да 
поощрим усилията на отговорните фактори за управление на енергетиката и към пълното премахване на модела „студен 
резерв”, без същият да бъде заменян с други, непазарни механизми, дори и с временен характер. 
Правилният управленски подход е да се фокусират организационни, институционални и политически ресурси към 
ефективното и своевременно финализиране на пълноценното свързване на българския електроенергиен пазар с единния 
интегриран европейски пазар. 
Поддържане на сигурността на енергийните доставки, повишаване на конкурентоспособността и енергия на достъпни цени 
– именно тези приоритети са фундамента на Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията за установяване на насоки относно 
разпределението на капацитета и управлението на претоварването (CACM). Това се гарантира чрез Европейския целеви 
модел. 
Той се основава на интегрирани краткосрочни пазари на базата на имплицитно разпределение на капацитетите с един 
алгоритъм чрез двата пазарни сегмента: единен пазар “ден напред” (SDAC) и единен пазар “в рамките на деня” (SIDC). 
България стартира локален пазар „ден напред“ през месец януари 2016 г. чрез българския борсов оператор „Българска 
независима енергийна борса“ АД (БНЕБ), като част от пазарното обединение MRC, но поради липсата на обща граница с 
него, той функционира в изолиран режим. ЕСО и БНЕБ са пълноправни членове на SDAC обединението, но още не са 
опериращи страни - това ще се промени при финализиране на пазарното обединение поне с Румъния, която е част от 4М 
МС. След срещите между преносните оператори и пазарните оператори на България и Румъния – ЕСО, БНЕБ, Transelectrica 
и Opcom, официално стартира Локален проект за пазарно обединение на двете пазарни зони, ръководен от ЕСО, и с 
детайлно определена пътна карта, според която се очаква пазарното обединение реално да функционира до края на 2020 
г. 
България стартира локален пазар „в рамките на деня“ през месец април 2018 г. с обособен сегмент на БНЕБ. Чрез 
реализирането на проекта LIP 15, който беше част от втората вълна на пазарното обединение на пазарите “в рамките на 
деня”, ЕСО и БНЕБ са оперативни страни от 19 ноември 2019 г., като българската пазарна зона стана част от единния пазар 
“в рамките на деня” SIDC посредством българо-румънската граница. 
Обобщавайки гореизложеното, достатъчно е да се вложат нужните усилия за финализиране на пълноценната 
електроенергийна интеграция на страната ни към единния електроенергиен европейски пазар. 
Това е постижима цел до края на настоящата година и практически обезсмисля всякакви варианти за непазарно и излишно 
разходване на обществен финансов ресурс за поддържане на студен резерв. 
Без съмнение, единният интегриран пазар ще позволи непрекъсната трансгранична търговия с електроенергия, висока 
ликвидност при конкурентни условия и в крайна сметка – ефективно използване на ресурсите за производство на 
електроенергия, обезпечавайки енергийните системи при съществено намалена необходимост от поддържането на 
резерви с присъщите им разходи. 
В резюме - не е достатъчно да се „премести“ студения резерв от топлоелектроцентрали, свързвани с Доган или Ковачки, 
към държавната ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД. Трябва да се прекрати това ненужно оскъпяване на сметките за 
електроенергия на хората и предприятията за заплащането на „студен резерв“ и съответно наливането на десетки милиони 
лева всяка година в сметките на избрани получатели. 
 
News.bg 
 
√ АИКБ приветства решението за премахване на студения резерв  
АИКБ приветства намерението за ограничаване на студения резерв. В своя позиция от Асоциацията заявяват, че искат да 
поощрят усилията на отговорните фактори за управление на енергетиката и към пълното премахване на модела "студен 
резерв", без той да бъде заменян с други, непазарни механизми, дори и с временен характер. 
Те посочват, че приоритети са поддържане на сигурността на енергийните доставки, повишаване на 
конкурентоспособността и енергия на достъпни цени. Това според тях се гарантира чрез Европейския целеви модел, който 
се основава на интегрирани краткосрочни пазари на базата на имплицитно разпределение на капацитетите с един 
алгоритъм чрез двата пазарни сегмента: единен пазар "ден напред" (SDAC) и единен пазар "в рамките на деня" (SIDC). 
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От АИКБ напомнят, че страната ни е стартирала локален пазар "ден напред" през януари 2016 г. чрез българския борсов 
оператор "Българска независима енергийна борса", като част от пазарното обединение MRC. Поради липсата на обща 
граница с него обаче той функционира в изолиран режим. 
От Асоциацията заявяват, че ЕСО и БНЕБ са пълноправни членове на SDAC обединението, но още не са опериращи страни 
- това обаче ще се промени при финализиране на пазарното обединение с Румъния, която е част от 4М МС. 
В позицията се посочва, че след срещите между преносните оператори и пазарните оператори на България и Румъния - 
ЕСО, БНЕБ, Transelectrica и Opcom, официално стартира Локален проект за пазарно обединение на двете пазарни зони, 
ръководен от ЕСО, и с детайлно определена пътна карта, според която се очаква пазарното обединение реално да 
функционира до края на 2020 г. 
От АИКБ напомнят, че България е стартирала локален пазар "в рамките на деня" през април 2018 г. с обособен сегмент на 
БНЕБ. Чрез реализирането на проекта LIP 15, който беше част от втората вълна на пазарното обединение на пазарите "в 
рамките на деня", ЕСО и БНЕБ са оперативни страни от 19 ноември 2019 г., като българската пазарна зона стана част от 
единния пазар "в рамките на деня" SIDC посредством българо-румънската граница, посочва се в становището. 
Според Асоциацията е достатъчно да се вложат нужните усилия за финализиране на пълноценната електроенергийна 
интеграция на страната ни към единния електроенергиен европейски пазар. Те смятат, че това е постижимодо края на 2020 
г. и практически обезсмисля всякакви варианти за непазарно разходване на обществен финансов ресурс за поддържане 
на студен резерв. 
Единният интегриран пазар ще позволи непрекъсната трансгранична търговия с електроенергия, висока ликвидност при 
конкурентни условия и ефективно използване на ресурсите за производство на електроенергия, обезпечавайки 
енергийните системи при съществено намалена необходимост от поддържането на резерви с присъщите им разходи, 
изтъкват от АИКБ. 
Те заключават, че не е достатъчно студеният резерв да се "премести" от топлоелектроцентрали, свързвани с Доган или 
Ковачки, към държавната ТЕЦ "Марица-изток 2". Те са категорични, че трябва да се прекрати ненужното оскъпяване на 
сметките за електроенергия на хората и предприятията за заплащането на "студен резерв". 
 
В. Монитор  
 
√ АИКБ предлага отпадане на „студения резерв“ 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предлага отпадане на „студения резерв“ в електронергетиката 
ни. Това става ясно от позиция на работодателската организация, изпратена до медиите. 
Според АИКБ правилният управленски подход е да се фокусират организационни, институционални и политически ресурси 
към ефективното и своевременно финализиране на пълноценното свързване на българския електроенергиен пазар с 
единния интегриран европейски пазар. Обобщавайки гореизложеното, достатъчно е да се вложат нужните усилия за 
финализиране на пълноценната електроенергийна интеграция на страната ни към единния електроенергиен европейски 
пазар. Това е постижима цел до края на настоящата година и практически обезсмисля всякакви варианти за непазарно и 
излишно разходване на обществен финансов ресурс за поддържане на студен резерв. Без съмнение, единният интегриран 
пазар ще позволи непрекъсната трансгранична търговия с електроенергия, висока ликвидност при конкурентни условия и 
в крайна сметка - ефективно използване на ресурсите за производство на електроенергия, обезпечавайки енергийните 
системи при съществено намалена необходимост от поддържането на резерви с присъщите им разходи. 
В тази връзка, според АИКБ трябва да се прекрати това ненужно оскъпяване на сметките за електроенергия на хората и 
предприятията за заплащането на „студен резерв“. 
 
В. Труд 
 
√ АИКБ предлага премахване на модела „студен резерв” в енергетиката  
По повод намерението да се спре провеждането на търгове с частните централи за осигуряване на студен резерв на 
електроенергия, оповестено от министърът на енергетиката Теменужка Петкова и председателят на енергийната комисия 
Валентин Николов преди дни, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изразява следната позиция: 
„Като приветстваме заявеното намерение за намаляване на разходите на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО) 
за резервиране и от там – намаляване на сметките на домакинствата и бизнеса за електроенергия, бихме искали да 
поощрим усилията на отговорните фактори за управление на енергетиката и към пълното премахване на модела „студен 
резерв”, без същият да бъде заменян с други, непазарни механизми, дори и с временен характер". 
Според АИКБ не е достатъчно да се „премести“ студеният резерв от топлоелектроцентрали, свързвани с Доган или Ковачки, 
към държавната ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД. Трябва да се прекрати това ненужно оскъпяване на сметките за 
електроенергия на хората и предприятията за заплащането на „студен резерв“ и съответно наливането на десетки милиони 
лева всяка година в сметките на избрани получатели. 
"Правилният управленски подход е да се фокусират организационни, институционални и политически ресурси към 
ефективното и своевременно финализиране на пълноценното свързване на българския електроенергиен пазар с единния 
интегриран европейски пазар. 
Поддържане на сигурността на енергийните доставки, повишаване на конкурентоспособността и енергия на достъпни цени 
– именно тези приоритети са фундамента на Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията за установяване на насоки относно 
разпределението на капацитета и управлението на претоварването (CACM). Това се гарантира чрез Европейския целеви 
модел. Той се основава на интегрирани краткосрочни пазари на базата на имплицитно разпределение на капацитетите с 
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един алгоритъм чрез двата пазарни сегмента: единен пазар “ден напред” и единен пазар “в рамките на деня” (SIDC). 
България стартира локален пазар „ден напред“ през месец януари 2016 г. чрез българския борсов оператор „Българска 
независима енергийна борса“ АД (БНЕБ), като част от пазарното обединение MRC, но поради липсата на обща граница с 
него, той функционира в изолиран режим. ЕСО и БНЕБ са пълноправни членове на SDAC обединението, но още не са 
опериращи страни – това ще се промени при финализиране на пазарното обединение поне с Румъния, която е част от 4М 
МС. След срещите между преносните оператори и пазарните оператори на България и Румъния – ЕСО, БНЕБ, Transelectrica 
и Opcom, официално стартира Локален проект за пазарно обединение на двете пазарни зони, ръководен от ЕСО, и с 
детайлно определена пътна карта, според която се очаква пазарното обединение реално да функционира до края на 2020 
г. 
България стартира локален пазар „в рамките на деня“ през месец април 2018 г. с обособен сегмент на БНЕБ. Чрез 
реализирането на проекта LIP 15, който беше част от втората вълна на пазарното обединение на пазарите “в рамките на 
деня”, ЕСО и БНЕБ са оперативни страни от 19 ноември 2019 г., като българската пазарна зона стана част от единния пазар 
“в рамките на деня” SIDC посредством българо-румънската граница. 
„Достатъчно е да се вложат нужните усилия за финализиране на пълноценната електроенергийна интеграция на страната 
ни към единния електроенергиен европейски пазар. Това е постижима цел до края на настоящата година и практически 
обезсмисля всякакви варианти за непазарно и излишно разходване на обществен финансов ресурс за поддържане на 
студен резерв. Без съмнение, единният интегриран пазар ще позволи непрекъсната трансгранична търговия с 
електроенергия, висока ликвидност при конкурентни условия и в крайна сметка – ефективно използване на ресурсите за 
производство на електроенергия, обезпечавайки енергийните системи при съществено намалена необходимост от 
поддържането на резерви с присъщите им разходи“. 
 
Банкеръ 
 
√ АИКБ се обяви за пълно премахване на модела "студен резерв"  
Като приветстваме заявеното намерение за намаляване на разходите на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО) 
за резервиране и от там – намаляване на сметките на домакинствата и бизнеса за електроенергия, бихме искали да 
поощрим усилията на отговорните фактори за управление на енергетиката и към пълното премахване на модела „студен 
резерв”, без същият да бъде заменян с други, непазарни механизми, дори и с временен характер. Това се казва в 
публикувана вчера позиция на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Правилният управленски подход е да се фокусират организационни, институционални и политически ресурси към 
ефективното и своевременно финализиране на пълноценното свързване на българския електроенергиен пазар с единния 
интегриран европейски пазар. 
Поддържане на сигурността на енергийните доставки, повишаване на конкурентоспособността и енергия на достъпни цени 
– именно тези приоритети са фундамента на Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията за установяване на насоки относно 
разпределението на капацитета и управлението на претоварването (CACM). Това се гарантира чрез Европейския целеви 
модел. Той се основава на интегрирани краткосрочни пазари на базата на имплицитно разпределение на капацитетите с 
един алгоритъм чрез двата пазарни сегмента: единен пазар “ден напред” (SDAC) и единен пазар “в рамките на деня” (SIDC). 
България стартира локален пазар „ден напред“ през месец януари 2016 г. чрез българския борсов оператор „Българска 
независима енергийна борса“ АД (БНЕБ), като част от пазарното обединение MRC, но поради липсата на обща граница с 
него, той функционира в изолиран режим. ЕСО и БНЕБ са пълноправни членове на SDAC обединението, но още не са 
опериращи страни – това ще се промени при финализиране на пазарното обединение поне с Румъния, която е част от 4М 
МС. След срещите между преносните оператори и пазарните оператори на България и Румъния – ЕСО, БНЕБ, Transelectrica 
и Opcom, официално стартира Локален проект за пазарно обединение на двете пазарни зони, ръководен от ЕСО, и с 
детайлно определена пътна карта, според която се очаква пазарното обединение реално да функционира до края на 2020 
г. 
България стартира локален пазар „в рамките на деня“ през месец април 2018 г. с обособен сегмент на БНЕБ. Чрез 
реализирането на проекта LIP 15, който беше част от втората вълна на пазарното обединение на пазарите “в рамките на 
деня”, ЕСО и БНЕБ са оперативни страни от 19 ноември 2019 г., като българската пазарна зона стана част от единния пазар 
“в рамките на деня” SIDC посредством българо-румънската граница. 
Обобщавайки гореизложеното, достатъчно е да се вложат нужните усилия за финализиране на пълноценната 
електроенергийна интеграция на страната ни към единния електроенергиен европейски пазар. Това е постижима цел до 
края на настоящата година и практически обезсмисля всякакви варианти за непазарно и излишно разходване на обществен 
финансов ресурс за поддържане на студен резерв. 
Без съмнение, единният интегриран пазар ще позволи непрекъсната трансгранична търговия с електроенергия, висока 
ликвидност при конкурентни условия и в крайна сметка – ефективно използване на ресурсите за производство на 
електроенергия, обезпечавайки енергийните системи при съществено намалена необходимост от поддържането на 
резерви с присъщите им разходи. 
В резюме – не е достатъчно да се „премести“ студения резерв от топлоелектроцентрали, свързвани с  Доган или Ковачки, 
към държавната ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД. Трябва да се прекрати това ненужно оскъпяване на сметките за 
електроенергия на хората и предприятията за заплащането на „студен резерв“  и съответно наливането на  десетки 
милиони лева всяка година в сметките на избрани получатели. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ Парламентът заседава извънредно заради вота на недоверие  
Извънредно заседание на парламента днес. Депутатите трябва да обсъдят вота на недоверие, който БСП внесе миналата 
сряда. Левицата внесе вота с мотиви "Корупция". 
Това е пети вот на недоверие за кабинета "Борисов 3" и втори от началото на тази година. През януари опозицията внесе 
вот на недоверие с тема "Околна среда и води". Тогава правителството оцеля. 
Пред БНТ депутатът от левицата Крум Зарков заяви, че от парламентарната група ще търсят подкрепа от всички останали 
партии за вота на недоверие срещу правителството. 
От ГЕРБ са категорични, че този вот няма да мине. 
Според изчисленията, необходимите 121 гласа няма да бъдат събрани. ДПС застават зад опозицията и ще гласуват "За". 
Веселин Марешки направи заявка, че на гласовете на "Воля" опозицията не може да разчита. Така, само със 103-мата 
депутати на ДПС и БСП - вотът няма да мине. 
От своя страна, след Коалиционния съвет управляващите заявиха, че ще се мобилизират и са взели решение да останат на 
власт. Гласуването ще бъде в сряда. 
Около сградата на парламента има засилено полицейско присъствие заради паралелния с дебатите по вота протест на 
граждани. 
 
√ Все още без компромис на срещата на върха в Брюксел  
Цяла нощ продължава срещата на върха в Брюксел. Европейските лидери се опитват да постигнат компромис за бюджета 
на Европейския съюз и за фонда за възстановяване. Такъв обаче все още не е оповестен. 
Българският премиер Бойко Борисов също е в Брюксел. 
Преди половин час европейските лидери бяха пуснати, за да поспят и в 4 часа брюкселско време срещата на върха 
продължава отново. Безпрецедентно дълга среща на върха. Най-лошото в случая обаче е, че те не могат да постигнат 
компромис. 
Кои са разделителните линии? 
На първо място е т. нар. възстановителен фонд след коронавируса в размер на 750 млрд. евро. Вече се спори дали това ще 
бъде размерът на фонда. 
Втората разделителна линия е как да бъдат разпределени средствата в този фонд - дали да бъдат предоставени на 
държавите като безвъзмездни средства, или като кредити. Това, което разделя пък северните и южните държави, е 
контролът на харченето на парите. "Пестеливата четворка" - Нидерландия, Австрия, Швеция, Дания, искат по-голям 
контрол върху средствата, които ще бъдат похарчени от всички държави членки, защото тези 750 млрд. евро ще бъдат 
осигурени от финансовите пазари, като всичките 27 държави стават гарант за тях. 
В този контекст беше изказването на Бойко Борисов, който каза на нидерландския премиер Марк Рюте, че се опитва да 
бъде полицаят на Европа, но така или иначе пестеливите държави имат своето право, защото те също стават гарант за 
парите, които ще бъдат похарчени, например, от Италия или България. 
Друга разделителна линия е свързана с принципа на правовата държава - обвързването на евросредствата със спазването 
на принципите на върховенството на закона. Това е нещо, което разделя Западна от Централна Европа, защото унгарският 
премиер Виктор Орбан е най-големият противник на тази клауза. 
Разделенията остават. Предстои да видим дали днес европейските лидери ще постигнат някакъв напредък. 
 
√ Продължават преговорите в Брюксел. Как ще се разпределят парите?  
Цяла нощ продължи срещата на върха в Брюксел. Европейските лидери се опитват да постигнат компромис за бюджета на 
Европейския съюз и за фонда за възстановяване. Такъв обаче все още не е оповестен, не се знае дали, кога и какво съгласие 
ще бъде постигнато. 
Безспорен е фактът, че Европа е много разделена, коментира в студиото на Сутрешния блок на БНТ Любомир Кючуков, 
директор на Института за икономика и международни отношения. Според него става дума за нещо много повече от пари, 
става дума за способността на ЕС да реагира единно на кризата, да взима решения, става дума за това доколко 
солидарността ще бъде водещ принцип в дейността на ЕС. Значението на срещата е много по-голямо от разговори за 
възстановителния фонд. 
Съгласието не може да бъде постигнато без взаимни компромиси и от двете страни. Най-често ЕС успява да постигне 
подобно съгласие, но този път ситуацията е по-трудна, заради многото натрупани кризи и нуждата от нови подходи. 
Повечето страни целят укрепване на конструкцията на ЕС, докато Четворката+Финландия е с приоритет цената, обясни 
Кючуков. България до сега е заявила, че има готовност да поеме средствата. По нито един от спорните въпроси не сме чули 
българската позиция. Дебатите е водят между други страни. 
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Непреодолимият въпрос е този за солидарността, смята Тончо Краевски. Ако се погледне дебатът, става ясно, че именно 
солидарността е един от най-големите проблеми. От едната страна има северен блок от държави, чието "сърце" е 
Германия. Тези държави имат силен експорт с амбиции извън ЕС и се нуждаят от еврото. Има и южен блок, чиято 
икономика е фокусирана на континента и вътре в съюза. България е в периферията. 
 
√ Сериозен спад на туристи по Черноморието - ще бъде ли спасен летният сезон  
Сериозен спад на туристи по българското Черноморие отчитат до този момент в туристическия бранш. Основната причина 
е в непрекъснато променящата се обстановка във връзка с пандемията от COVID-19. Много резервации от чужбина бяха 
отменени. Курортите по Черноморието ни пустеят. 
Проблемите в туристическия сектор започнаха още в края на миналата година с фалита на най-старата в света 
туроператорска фирма "Томас Кук". Пандемията още повече задълбочи кризата в бранша. 
Несигурността, липсата на клиенти, засилените санитарни мерки, възможността да се окажат с персонал под карантина са 
сред причините много от хотелиерите да не отворят това лято. Други работят, но базата им е заета между 20 и 50%. 
Все пак, има известна надежда за добър сезон до края на септември. 
 
√ Българската асоциация на заведенията: Да се спре с черния пиар срещу българския туризъм  
Да се спре с черния пиар срещу българския туризъм и развлекателен бранш. За това настояват от Българската асоциацията 
на заведенията. От бранша смятат, че политически цели се преследват с похвати, които директно вредят на родния бизнес 
и икономиката. Поредният пример за атака срещу сезона в България според тях е излъченият по RTL репортаж за 
препълнени дискотеки в наш курорт, които създават реална опасност от зараза с корона вирус. 
От една страна хотелиерите и ресторантьорите във Варна споделиха, че са притеснени от атаките срещу туризма в 
България. От друга - че са спокойни, защото са сигурни, че са взели всички необходими предпазни мерки и могат да 
гарантират сигурността на туристите, предпочели българското Черноморие за почивката си. 
От туристическия бранш напомнят, че един такъв репортаж рефлектира върху България като дестинация и може да направи 
сезона още по-слаб. 
"Точно в ситуация, когато ние се борим да всеки един гост, всяка една резервация ни е важна... Искаме да се разграничим 
от заведенията, които евентуално не спазват тези мерки и предписания. Спокойни сме за нашите служители, спокойни сме 
и за нашите гости", заяви управителят на хотел Яница Константинова. 
Евелин Димитров също е спокоен за служителите си. От 16 години той е управител на ресторант. Категоричен е, че 
компромис със задължителните предпазни мерки в заведението няма да допусне, защото здравето и живота на клиентите 
са на първо място. 
"Използваме маски, ръкавици, дезинфектанти, всичко, което е необходимо, обозначили сме целият ресторант, както е по 
Наредбата и действащото законодателство", обясни Евелин Димитров - управител на ресторант. 
На много места собствениците на заведения и хотели се опитват да получават обратна връзка от туристите за предпазните 
мерки. Но през последните дни забелязват опити броят на новозаразените с Сovid-19 да бъдат приписани на работещите 
заведения и това се случва без някой да представи реални доказателства за това, категорични са от Българската асоциация 
на заведенията. 
"Нашият апел беше, когато се вдига бройката на заразените, нека да показват каква част са заразени в нощни клубаве или 
заведения, защото при толкова много неспазване на мерки цялостно в България, делът на хора, които ходят по заведения 
е толкова малък, че ние не виждаме защо това внушение излиза в медиите нон стоп и ние се притесняваме за бранша, а 
всъщност има едно внушение, че вината е в нас", заяви Ричард Алибегов - председател на БАЗ. Според Ричард Алибегов 
услужливо се лансират и откровено лъжливи материали на чужди медии. 
"Това е удар срещу българския туризъм от немска телевизия, но по-неразбираемо е как българските медии поемат този 
клип. Аз разбирам - явно немците желаят техните туристи да се насочат към други дестинации, за нас това е необяснимо, 
как се предпочита дестинация като Турция, при положение че там е в страшен пик заразата... а в същото време забраняват 
да се влиза в България", посочи Ричард Алибегов - председател на БАЗ. 
"Може би е недоглеждане. Не съм на 100% убедена, че това е репортаж актуален от 2020... Така, както при нас заетостта е 
наполовина спрямо миналата година, и по заведенията според нас е абсолютно същото...но това, което чувам от колеги е 
че се опитват да спазват дистанция и дезинфекция", заяви Яница Константинова - управител на хотел. 
От бранша се надяват и медиите, и правителството да защитават българският туризъм и когато излезе информация, която 
не е проверена, да реагират. 
 
√ Димитър Маргаритов: Има ръст на онлайн търговията, извършихме над 1000 проверки 
В това време на пандемия потреблението намаля, но пък се отвориха нови пазарни ниши, каза в "Денят започва с Георги 
Любенов" Димитър Маргаритов от Комисията за защита на потребителите. 
И посочи, че пазаруването онлайн се е увеличило, поръчването на храни и продукти за доставка до дома. Контролната 
дейност на Комисията се е адаптирала към тези нови предизвикателствата и са осъществявали проверки в извънредното 
положение. 
"Имаме над 1000 проверки, които са тематични както по отношение на онлайн търговията, така и по отношение на това, 
че доста стоки, които преди това не бяха пазарувани толкова често, се явиха стоки от първа необходимост - предпазните 
маски, дезинфектанти - заговори се за спекула", подчерта Димитър Маргаритов. 
Според него са се справили със ситуацията и са успели да запазят пазара сравнително спокоен и доста разумно минаваме 
през тази извънредна ситуация. 
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В тази обстановка, когато хората все повече разчитат на онлайн търговията, в комисията е необходим по-голям 
административен капацитет за проверка на този тип пазаруване. 
"Нарушения много нямаше", призна Димитър Маргаритов. 
Има туристически сезон, въпреки епидемиологичната обстановка, и са започнали проверки по плажовете. 
Какви съвети даде Димитър Маргаритов за провалените почивки и как да се възползваме от предложени в замяна ваучери 
- вижте във видеото. 
 
√ Д-р Брънзалов: Здравноосигурените пациенти не трябва да плащат за тестове за COVID-19 
Здравноосигурени пациенти не трябва да плащат за тестове за COVID-19, а в България цената им е доста по-висока в 
сравнение с другите европейски страни, каза в Сутрешния блок на БНТ общопрактикуващият лекар д-р Николай Брънзалов 
– заместник-председател на БЛС. 
"Трябва да се изработи точен алгоритъм по правила точно кой по здравни, противоепидемични причини трябва да бъде 
тестван. Пътят на този пациент трябва да бъде максимално скъсен", призова той. 
При заявена от НЗОК готовност да заплаща дневно 2300-2400 теста, за около месец Здравната каса е заплатила 330 теста, 
очерта практиката в момента личният лекар и добави: 
"Когато се появи пациент, които е съмнителен за коронавирусна инфекция, неговият път трябва да бъде мълниеносен от 
страна на диагностика и взимане на решение какво ще се прави с него нататък." 
Д-р Брънзалов припомни, че личните лекари настояват за правото да издават направления за COVID-тестове. 
"Не мога да разбера защо трябва да въртя телефони, за да кажа, че пациентът ми е със съмнение за COVID-19. Наистина не 
го разбирам", реагира той. 
По думите му цифрите говорят, че действащият алгоритъм има за цел да се икономисват средства, а не да се осъществява 
по-качествен контрол. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Очаква се 21% ръст на фалитите в България през 2021 г. спрямо 2019 г. 
Потенциално застрашени са компании в почти всички сектори 
21% ръст на несъстоятелностите в България през 2021 година в сравнение с 2019 година очаква Euler Hermes. 
Актуализираната прогноза за 2020 година също е за увеличение от близо 20% спрямо предходната, което е значително над 
перспективата преди COVID-19 кризата. Потенциално застрашени са компании в почти всички сектори, като относителна 
стабилност има само при ИТ и електрониката. С особено внимание ще се следят транспорта, който се очаква да има 
допълнителни трудности и след активирането на Пакет “Мобилност”, както и някои производства, свързани с 
автомобилостроенето. 
“Несъмнено новата икономическа реалност ще форсира процеса на ръст на фалитите у нас, който започна още преди три 
години. Последствията от COVID-19 кризата ще се усетят както тази година, така и отложено през следващата. Както винаги 
обаче сме обръщали внимание, заради тежка административна процедура и някои специфики в България 
несъстоятелностите не са основният индикатор за стабилността на компаниите и икономиката. Затова нашите очаквания 
са същинският удар да се усети в междуфирмената задлъжнялост, чиито нива могат да нараснат значително. Това е 
сигналът за риск, който трябва да се следи много внимателно.”, обясни Камелия Попова, Управител на Euler Hermes за 
България. 
Прогнозата за България е част от нов доклад на Euler Hermes, който се фокусира върху последиците от COVID-19 кризата 
върху стабилността на компаниите от цял свят. Според експертите на глобално ниво фалитите ще нарастнат средно с 35% 
през 2021 спрямо 2019 година. Най-тежко се очаква да бъде положението в САЩ с увеличение от 57%, Литва с 49% и 
Бразилия с 45% за същия период. Пред много сериозен ръст обаче са изправени и много държави в Западна Европа, както 
и Китай с прогноза за 40%, Сигнапур с 39% и Хонг Конг с 23%. 
Според експертите на Euler Hermes последствията върху компаниите и увеличението на фалитите ще бъдат сравними като 
средно ниво с кризата от 2009 година, като основната разлика обаче е, че COVID-19 засяга много повече държави. Рискът 
от несъстоятелности покрива почти всички сектори, като е особено осезаем при транспорта, автомобилостроенето, 
туризма и луксозните стоки. Изключение правят само фармацията и ИТ, където има по-голяма стабилност. Най-застрашени 
логично са компаниите, които са били нестабилни още преди кризата. 
Докладът обръща специално внимание и на две специфики на ситуацията – въздействието на принципа на “бомба със 
закъснител” и “ефекта на доминото”. Първата се свързва със серията от икономически мерки, предприети от различните 
държави, за да омекотят удара върху икономиката и бизнеса, като например безлихвени кредити, данъчни облекчения и 
отлагания на изисквания за обявяване на фалит. Това според експертите ще удължи процеса и реалният ръст на 
несъстоятелностите ще се усети в първата половина на 2021 година. Паралелно с това ще се развие каскадно и т.нар. ефект 
на доминото, в който фалитите на едни компании ще доведат до други по веригата. 
“Тези два фактора трябва да се вземат предвид и от българските компании в оценката на риска. Това, че заради 
административни и нормативни специфики прогнозата за страната ни изглежда по-благоприятна от средната на глобално 
ниво, не бива да ни дава фалшиво спокойствие.”, категорична е Камелия Попова. “Традиционни търговски партньори на 
българския бизнес са в държавите в ЕС, в Турция, в Русия, където се очакват фалити и съответно се изисква повишено 
внимание.”, припомня тя. 
Един от начините за превенция на риска е застраховането на търговски кредити, което става все по-търсено и у нас през 
последните години, както и в условията на COVID-19 кризата и усложнените перспективи за икономиката през следващите 

https://bntnews.bg/news/dimitar-margaritov-ima-rast-na-onlain-targoviyata-izvarshihme-nad-1000-proverki-1065795news.html
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години. През последните три години Euler Hermes в България утроява стойността на издадените застрахователни полици 
за български компании, а общата експозиция към тях вече е 1,4 млрд. евро, а от началото на COVID-19 кризата се отчита 
осезаем ръст на запитванията, както от големи, така и от средни предприятия у нас. 
 
√ Вестагер: Държавната намеса в компаниите е приемлива по време на криза 
Важно е държавата да не се държи като собственик на бизнес, каза още вицепрезидентът на ЕК 
Държавните намеси в компаниите може да са необходими във времена на криза, за да се избегнат придобивания от 
субекти, които „биха могли да нарушат обществения ред“, заяви вицепрезидентът на Европейската 
комисия Маргрет Вестагер в интервю за Mediaset. Вестагер, която е и еврокомисар по въпросите на конкуренцията, каза 
това в отговор на въпрос за решението на Италия да национализира Autostrade per l’Italia след дълъг спор със 
собствениците - семейство Бенетон, пише Bloomberg.   
„Важното, разбира се, е държавата да не се държи като собственик на бизнес, защото в противен случай съществува риск 
данъкоплатците да загубят парите си“, каза тя, обръщайки внимание и на решението на Италия да поеме фалиралата 
авиокомпания Alitalia в интервю, публикувано на уебсайта на Mediaset в четвъртък.   
Италия пристъпи към национализиране на оператора на магистралната мрежа на страната Autostrade per l’Italia след почти 
двугодишен спор с подразделението му Atlantia заради смъртоносно срутване на моста в Генуа.    
Министърът на финансите Роберто Гуалтиери заяви в интервю за Corriere della Sera в петък, че дългът на Autostrade няма 
да се изплаща от италианските данъкоплатци.   
Предлаганата сделка предвижда постепенно излизане на фамилията Бенетон от Autostrade чрез увеличаване на капитала 
под ръководството на държавния кредитор Cassa Depositi e Prestiti.  
Кредиторът може да инвестира 4 милиарда евро (4,6 милиарда долара) за 33% от Autostrade и според предложението 
може да избере частни инвеститори, които да заемат дялове в компанията.  
 
√ Меркел и Макрон поставят ултиматум на "пестеливата четворка" 
Тонът в преговорите между отделните държави относно спасителния план на ЕС се "втвърдява"  
Възобновяването на консултациите на срещата на върха на ЕС относно спасителния план за излизане от кризата 
продължава трети ден. Председателят на Съвета на Европейския съюз Шарл Мишел все още води преговори с отделни 
групи, споменаха от неговото обкръжение в неделя следобед, предава Die Zeit. 
Според информация на Die Zeit Германия и Франция са дали ултиматум на страните от „пестеливата четворка“. Берлин и 
Париж ще продължат преговорите само ако Холандия, Австрия, Швеция и Дания се съгласят на "амбициозен" европейски 
план за възстановяване, казаха от дипломатическите кръгове. 
Затова правителствата в Берлин и Париж дадоха да се разбере, че няма да намалят размера на помощите от плана за 
възстановяване, който предвижда 500 милиарда евро директни безвъзмездни средства за страните от ЕС, засегнати от 
кризата, до под 400 милиарда евро. 
"Това е решаващият момент", коментират дипломати. 
Германският канцлер Ангела Меркел и президентът на Франция Еманюел Макрон вече се оттеглиха от преговорите.  Към 
момента единствено председателят на Европейския съвет Шарл Мишел ще преговаря с лидерите на фискално 
консервативните държави. По-ранните доклади сочат, че Мишел е искал цялостно компромисно предложение, включващо 
многогодишния бюджет на ЕС и правнообвързани критерии при отпускането на пари в заем от ЕС, да бъде внесено от 
началото на днешните разговори. Сега той задържи предложението си поради френско-германския ултиматум. 
От петък държавните и правителствените ръководители на ЕС водят преговори за фонда за възстановяване от кризата, 
породена от коронавируса. Австрия, Дания, Швеция, Холандия и Финландия се противопоставят на намерението по-
голямата част от помощите, които се отпускат на най-тежко засегнатите страни, особено в Южна Европа, като грантове. Те 
поискаха тази част да бъде намалена значително и вместо това да бъдат отпуснати заеми. 
Тонът на преговорите видимо загрубя на третия ден от преговорите. Унгарският премиер Виктор Орбан критикува 
премиера на Холандия Марк Рюте. "Не одобрявам взаимо поемане на дълг, но холандецът е отговорен за цялата каша", 
каза той пред журналисти, призовавайки за споразумение. 
"Преговаряме под натиск, защото е задължително да стигнем до споразумение", подчерта той. Самият той обаче е на 
страната на Полша. Унгария и Полша са против изискването помощите за възстановяване от кризата да бъдат свързани със 
спазването на принципа на правовата държава. 
Премиерът на Португалия Антониу Коща предупреди за провал на срещата и също така разкритикува „пестеливата 
четворка“. Провалът би бил "много лоша новина за Европа и всички европейци, които вярват в ЕС и неговата способност 
да реагира категорично и бързо в изключителна криза", поясни той. 
Според него е трудно е да се разберат аргументите на тези, които отказват да се съгласят. "Съпротивата на Холандия, 
Австрия, Швеция и Дания вече не е приемлива", смята португалският премиер. 
Френският президент Макрон и германският канцлер Ангела Меркел преди това коментираха състоянието на преговорите. 
Макрон каза в неделя, че все още е възможно решение, но „то няма да дойде за сметка на европейската амбиция“. 
Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис също подчерта, че амбицията не трябва да се губи и ЕС не може да си позволи да 
бъде разделен или слаб. 
Меркел отбеляза: "Има много добра воля. Но има и много различни позиции. Ще работим, но днес може и да не бъде 
постигнат резултат“. „Третият ден от срещата на върха със сигурност е решаващият за преговорите“, подчерта още Меркел. 
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√ Турция променя правилата за валутен резерв, за да увеличи активите на централната банка 
Очаква се това да увеличи резервите на страната с около 9,2 млрд. долара  
Турция заяви, че увеличава размера на чуждестранната валута, която кредиторите трябва да държат в централната банка. 
Очаква се това да увеличи резервите на страната с около 9,2 милиарда долара, пише Bloomberg.   
Паричният орган заяви, че така наречените коефициенти на валутни резерви се увеличават с 300 базисни пункта за всички 
депозити в чуждестранна валута, независимо от падежите им.   
Промяната ще принуди търговските банки да съхранят повече от депозитите си в чуждестранна валута в паричния орган, 
като увеличат резервите му.   
Централната банка заяви, че ходът от събота е част от политика за нормализиране, след като през март тя предостави 
допълнителна твърда валута на финансовите пазари, за да смекчи неблагоприятното въздействие на пандемията от Covid-
19.  
Нивото на резервите на централната банка предизвиква безпокойство за някои анализатори в Турция от миналата година, 
когато властите започнаха да заемат чуждестранна валута от търговски кредитори чрез споразумения за суап.  
Въпреки това, брутните резерви на страната са спаднали от над 105 милиарда долара в началото на годината до малко над 
90 милиарда долара към миналата седмица, сочат последните официални данни. Междувременно турските държавни 
кредитори продадоха долари в подкрепа на лирата, която загуби около 13% от стойността си през тази година.  
 
√ Г-20: Глобалната икономика ще се възстанови, но са необходими допълнителни действия 
Пандемията може да задълбочи още повече бедността, но МВФ проучва нови инструменти за помощ  
Висшите финансови представители на 20-те най-големи икономики в света, известни като групата Г-20, обещаха през 
уикенда да продължават да използват "всички налични инструменти на финансовата политиката“ за борба с пандемията 
от коронавирус и да си сътрудничат за укрепване на световната икономика, предупреждавайки същевременно, че 
глобалните перспективи остават много несигурни, пише Investor.bg. 
В комюнике, публикувано след виртуална среща в събота, министрите на финансите и шефове на централни банки от 
групата Г-20 заявиха, че глобалната икономика ще се възстанови, тъй като отделните икономики постепенно се отварят 
отново, но са необходими допълнителни действия, за да се гарантира растежа. 
Министрите на финансите и управителите на централните банки на страните от Г-20 вчера започнаха виртуална среща за 
възстановяването на световната икономика, засегната тежко от коронавируса, на фона на призиви за облекчаване на 
дълговете на най-бедните страни. 
През април страните от Г-20 обявиха едногодишен мораториум върху дълга на най-бедните страни, но мярката беше 
окачествена като недостатъчна от неправителствени организации. 
"Ние сме решени да продължим да използваме всички налични инструменти на политиката, за да защитим живота, 
работните места и доходите на хората, да подкрепим глобалното икономическо възстановяване и да подобрим 
устойчивостта на финансовата система, като същевременно се предпазваме от рисковете за нов икономически спад", се 
посочва в изявлението на Г-20 след края на срещата. 
Агенцията напомня, че от Covid-19 са заразени над 14,14 милиона души по света, като близо 600 хиляди вече загубиха 
живота си. Въведените през последните месеци строги карантинни мерки и блокади, целящи спиране на 
разпространението на болестта, доведе до големи разрушителни ефекти върху в световната икономика, засягайки най-
силно най-бедните държави. 
Финансовите представители на Г-20 заявиха, че 42 от 73-те най-бедни страни в света са поискали замразяване на 
официалните двустранни плащания по техните дългове до края на годината, като сумата на разсрочени плащания възлиза 
на 5,3 милиарда долара. 
Визирайки опасенията на Световната банка, че Китай, който е член на Г-20 и най-големият кредитор на развиващите се 
страни, не участва пълноценно, световните висши финансови представители призоваха всички официални двустранни 
кредитори да изпълняват изцяло и прозрачно инициативата за суспендиране на обслужването на дълга на най-бедните 
държави. 
Те също така "насърчиха силно" частните кредитори да участват при сравними условия в тази инициатива и заявиха, че ще 
обмислят през втората половина на 2020 г. удължаване на дълговото облекчение. Частните кредитори не са получили 
официални искания от държавите за спиране на обслужването на дълга по инициатива на Г-20, съобщи по -рано тази 
седмица Институтът за международни финанси (IIF). 
Финансовите лидери на Г-20 също така потвърдиха своя ангажимент за разрешаване на различията във връзка с 
начисляването на данъци върху цифровите услуги и постигане през тази година на всеобхватно решение, основано на 
консенсус. 
Те заявиха, че очакват да видят предложения за международна данъчна реформа до месец октомври, когато проведат 
следващата си среща. 
В послание към финансовите министри на Г-20 директорът на МВФ Кристалина Георгиева подчерта, че пандемията може 
да задълбочи още повече бедността и неравенството. 
Международният валутен фонд (МВФ) проучва допълнителни инструменти за предоставяне на финансиране на най-
бедните страни в света и други засегнати тежко от коронавирусната пандемия, заяви управляващият директор на МВФ 
Кристалина Георгиева. Тя призова финансовите министри и управителите на централните банки на страните от Г-20 да 
обмислят удължаването на мораториума върху дълга на най-бедните страни и след края на годината, както и да работят 
за по-голямо участие на частния сектор. 
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√ Какво научи светът от експеримента с дистанционната работа? 
Пандемията наложи дистанционната работа, а тя изглежда ще остане част от ежедневието на мнозина 
Когато пандемията затвори офисите по целия свят, служителите получиха възможността да се възползват от 
дистанционната работа. Дебатът за това дали те се представят толкова добре, работейки от вкъщи, колкото от офиса, се 
разрасна, след като технологиите направиха подобна промяна възможна. Мерките срещу коронавируса, останали в сила 
в рамките на няколко месеца, се превърнаха в непланиран експеримент, който изглежда ще направи дистанционната 
работа по-голяма част от живота на повечето офис служители и част от ежедневието за мнозина, пише Bloomberg в свой 
анализ.  
1. Как се приспособиха служителите? 
Делът на американците, работещи от домовете си, се удвои в рамките на няколко седмици до 62% през април, сочи 
изследване на Gallup. На фона на затворените училища родителите изпитваха трудности при комбинирането на работата 
си с отдалеченото обучение на децата. Работещите се насочиха към видеоконферентни разговори и инструменти за 
сътрудничество като Slack. Промените бързо разочароваха някои заради превръщането на по-дългите работни дни в норма 
(според доклад в САЩ работните часове за служителите са се удължили с още три на ден). Гъвкавостта обаче се хареса на 
мнозина.  
2. Ще се запази ли възможността за работа от вкъщи?  
Така изглежда, поне за някои професии. Добре познати компании, включително Twitter, Facebook и швейцарска банка UBS, 
заявиха, че преминаването към дистанционна работа може да стане постоянно за една трета или повече от техните 
служители. Проучванията показват, че по-голямата част от хората не искат да се върнат към старата си рутина, дори когато 
това бъде безопасно. Само една трета от служителите в офиси в Германия, Франция и Холандия искат да се върнат в офиса 
на пълен работен ден, показва проучване сред 6000 души, публикувано през май.  
3. Колко устойчиво е това? 
Около 40-процентен дял от работните места в САЩ позволяват въвеждането изцяло на дистанционния модел, сочи анализ 
от април, публикуван от Национално бюро за икономически изследвания. Това включва и работата на учителите, която не 
беше възможно да се изпълнява дистанционно преди пандемията, се посочва още в доклада. Първоначално Verizon 
Communications предвиждаше около 45 хиляди от 120 хиляди служители на компанията в САЩ да могат да работят от 
домовете си. Към април реалният им брой е 115 хиляди. Това обаче не е опция за много сектори, включително строителния 
и селскостопанския, както и за някои нископлатени професии. Различията се откроиха и на международно ниво: според 
доклад на Национално бюро за икономически изследвания 40-процентен дял от служителите във Великобритания и 
Швеция могат да работят от домовете си в сравнение с по-малко от 25-процентен дял в Мексико и Турция.  
4. Продуктивни ли са служителите от вкъщи? 
Изследвания отпреди пандемията показват, че служителите са толкова ефективни при работа от дома си, колкото и от 
офиса, дори повече, тъй като някои от тях започват работа по-рано и остават до по-късно. Докладите за ръст на 
продуктивността по време на блокадите също го показаха. Това, разбира се, си има цена. Според изследване 47-процентен 
дял от служителите посочват, че са натоварени от увеличената работа, опитвайки се да балансират между личния и 
професионалния си живот, като не срещат подкрепа от работодателя си.  
5. Как настоящата ситуация ще промени нещата? 
Дистанционната работа дава възможност на служителите да се преместят в по-евтини райони. Компаниите могат да се 
откажат от недвижимите си имоти - JPMorgan, Barclays и Morgan Stanley заявиха, че могат да намалят офис площите си и 
да помолят служителите си да работят дистанционно по-често.  
Някои ръководители се притесняват, че широкото преминаване към отдалечена работа рискува да загуби част от 
сплотеността в екипа, сътрудничеството и креативността, насърчени от срещите на живо. Възможен компромис е хибриден 
модел на работа от офиса и от дома. 
  
Банкеръ 
 
√ Кредитите ще поскъпнат, депозитите - не 
През март 2020-а лихвените нива и при двата основни банкови продукта бяха на дъното 
Лихвените равнища по депозити и кредити останаха на ниските си нива, сочат данните на Българската народна банка 
към март 2020-а. И докато тенденцията при спестяванията се очаква да се запази, то при кредитите лихвите ще започнат 
да се покачват, предвиждат банковите анализатори.    
Депозити с нулева лихва 
"Високата ликвидност в банковата система и притокът на привлечени средства от резиденти, както и продължителният 
период на стимулираща парична политика на ЕЦБ повлияха за формиране на дългосрочна тенденция към понижение на 
лихвените проценти на междубанковия пазар и лихвените проценти по депозитите, които към началото на 2020 г. 
достигнаха исторически най-ниските си равнища", обясняват от БНБ. 
Лихвените проценти по новите срочни депозити на домакинствата и фирмите следваха продължителна тенденция към 
понижение през периода 2009-2016 година. През последните няколко години обаче те се задържаха на достигнатите 
исторически ниски равнища близо до 0 процента. Към март 2020 г. среднопретегленият лихвен процент по новите срочни 
депозити общо за секторите "нефинансови предприятия" и "домакинства" възлезе на 0.2%, при това - без да е отчетена 
инфлацията. 
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По валути през първите три месеца на годината се наблюдаваше приблизително изравняване на лихвените проценти по 
депозитите в левове и в евро. Същевременно лихвените проценти по депозитите в долари останаха по-високи и 
продължиха да се характеризират със значителна колебливост. 
Кредитите все още са "евтини" 
Лихвените проценти по новоотпуснатите кредити на нефинансови предприятия следваха тенденция към плавно 
понижение през периода 2009 - 2019 г., която се запази и през първото тримесечие на 2020-а. От началото на 2018 г. 
лихвените проценти по новодоговорените кредити в евро спаднаха до по-ниски равнища в сравнение с тези по кредитите 
в местна валута. 
Към март 2020 г. лихвеният процент по новите кредити на предприятия в левове възлезе на 3.2%, а по тези в евро съответно 
на 2.5%, което е исторически най-ниското им равнище. Въпреки известно повишение, наблюдавано от края на 2018 г., към 
март 2020 г. лихвените проценти по новоотпуснатите кредити за фирми в долари останаха на нива значително под 
средните за разглеждания период. 
Годишният процент на разходите (ГПР) по новоотпуснати потребителски кредити за домакинствата, иначе казано - 
реалната цена на кредита,  следваше тенденция към плавно понижение от началото на 2010 г., а през последните две 
години се наблюдаваше задържането му на достигнатите нива (9.9% към март 2020 г.). 
"Основно влияние за низходящата динамика на ГПР по потребителските кредити през разглеждания период оказваше 
лихвеният компонент на разходите, който към март 2020 г. възлезе на 8.1% (13.1% в края на 2009 г.)", разясняват от БНБ. 
Припомняме, че при ГПР по новите жилищни кредити се наблюдаваше тенденция към понижение през целия период от 
началото на 2010 г. до март 2020 г. включително, когато той достигна исторически най-ниското си равнище (3.4%). Както и 
при потребителските кредити, динамиката на ГПР по жилищните кредити бе повлияна в по-голяма степен от лихвения 
компонент на разходите, уточняват експертите. 
"Тенденцията към понижение на лихвените проценти по новите кредити за фирми и домакинства през последните няколко 
години бе благоприятствана, както от общото понижение на лихвените проценти на паричния пазар в еврозоната, така от 
фактори с местен характер, като високата ликвидност и конкуренцията в банковия сектор, нарастващия обем и 
намаляващата цена на привлечения ресурс и понижената оценка за риск от страна на банките. Оценката на риска бе 
повлияна от общото подобрение на макроикономическата среда и благоприятните перспективи за пазара на жилищата, 
от повишената платежоспособност на кредитополучателите и по-ниския риск, свързан с обезпечението", обобщават от 
Централната банка. 
Каква е прогнозата? 
В условията на отслабваща икономическа активност и нарастваща безработица като икономически последици от кризата 
с COVID-19, текущите ниски равнища на лихвените проценти по кредитите представляват благоприятен фактор от гледна 
точка на цената на финансиране на икономическите агенти, смятат банковите анализатори. 
"През второто и третото тримесечие на 2020 г. очакваме лихвените проценти по депозитите да останат на достигнатите 
ниски нива, като основни фактори за това ще бъдат високата ликвидност в банковата система и предвижданото по-
нататъшно увеличаване на депозитите на резидентите в среда на повишена несигурност, която стимулира съществено 
предпазните спестявания на домакинствата. 
Същевременно очакванията са лихвените проценти по новоотпуснатите кредити на домакинства и нефинансови 
предприятия да се повишат", прогнозираха от Централната банка. 
Предвид започналото от средата на март увеличение на лихвените проценти на паричния пазар в еврозоната, особено в 
средносрочните и дългосрочните сегменти (6-месечен и 12-месечен ЮРИБОР), както и факта, че те се използват като 
референтни лихвени проценти от някои банки, е вероятно лихвените проценти по новите кредити да започнат да се 
повишават, разясниха още експертите. 
Според тях допълнителните фактори, които биха могли да повлияят върху лихвените проценти по кредитите във възходяща 
посока, са очакваното влошаване на кредитоспособността на кредитополучателите и по-високата премия за за риск на 
държавата, който е възможно да доведе до цялостно повишение на рисковата премия по кредитите. 
Евентуалното увеличение на необслужваните заеми в банковата система, което би могло да се очаква в резултат от 
влошаването на макроикономическата среда, също може да допринесе за повишаване на лихвените проценти по новите 
кредити.  
Но, ако всички тези фактори се окажат факт, би било лудост някой да се надява, че ще пласира успешно по-скъп кредитен 
ресурс в криза като сегашната.  
 
√ Проекти за над 100 милиона започват в Община Пловдив  
Само за седмица Община Пловдив привлече над 100 милиона лева инвестиции, съобщават от пресцентъра на общината. 
Започнаха и няколко ключови проекта. 
Правителството отпусна 17 млн. лева за строителството на нова детска клиника към УМБАЛ „Свети Георги“ в града. С тях 
ще бъде изградена 7-етажна модерна сграда, която ще бъде свързана с топла връзка към съществуващата болница и ще 
представлява цялостен педиатричен и онкохематологичен комплекс. Проектът бе представен пред министъра на 
финансите в оставка Владислав Горанов и председателите на парламентарните комисии по здравеопазване и по бюджет 
и финанси – д-р Даниела Дариткова и Менда Стоянова. 
Договорено е и финансирането за изграждане на локалните платна на пътя Пловдив-Асеновград, което е в размер на 18 
млн. лв., съобщи кметът Здравко Димитров.  Този участък беше изграден по времето, когато Димитров бе областен 
управител, а сега ще бъде изцяло осветен и локалните платна ще облекчат още трафика по него. 
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В биоградинката до Гребния канал бе дадено началото на проекта „Младежки център Пловдив–мощен фактор за местно 
развитие”, който е на стойност над 2 млн. лева. Той е по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и 
подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2014 – 2021 г., а той ще съдейства за повишаване на уменията на младите хора от шест населени места в 
областта в новите условия. 
Започва строителството и на последната част от югоизточната тангента на Пловдив, която ще свърже пътя Пловдив-
Асеновград с пътен възел „Скобелева майка“ и ще осигури транзитна връзка на идващите от Смолян и Асеновград с 
автомагистрала Тракия. Участъкът е с дължина 4.5 километра и за него са заделени 36 млн. лева. 
В четвъртък кметът Здравко Димитров откри строителството на Център по растителна системна биология и биотехнология 
на УХТ-Пловдив, в който инвестицията е за 30 млн. лева. От тях 15 милиона идват от Европейския съюз, а останалите са 
бюджетни средства, уточняват от общината. 
Изгражда се и Воднният проект на град Пловдив на стойност 120 млн. лева. Очаква се правителството да отпусне 10 млн. 
лева за нова сграда на Образцовата математическа гимназия в Града под тепетата. 
Благодарение на средствата, които се отделят за Пловдив, градът е един от най-динамично развиващите се у нас в 
последните години. "Нека не забравяме, че бяха отпуснати и 37 млн. лева за строеж на стадионите в града, работим и по 
други големи инфраструктурни проекти, които да са от полза за хората в следващите 50 години“, отбеляза кметът Здравко 
Димитров. 
 
√ Сигурността е ключов фактор за съживяването на туризма това лято  
Лято 2020 е много различно -  и у нас, и по света е така. Безпрецедентната криза, обхванала целия свят, спря пътуванията 
и безусловно има тежки последици в туризма. Първите долетели чартърни самолети не могат да разсеят притесненията 
на туроператорите и хотелиерите. 
България приема без карантина вече туристи от 46 държави, съобщиха от Министерството на туризма. "Надяваме се от 
мярката да се възползват повече компании", казва министър Николина Ангелкова на среща с ръководители на 
дипломатическите мисии у нас. До голяма степен обаче резултатите зависят от епидемичната обстановка в съответните 
държави и възможностите за пътуване през границите. Обсъжда и регионален подход в промотирането за местата, слабо 
засегнати от коронавируса като Бургас например, е станало ясно на срещата. Дипломатите са имали възможност да се 
запознаят и на място с условията за почивка у нас. 
Регионът на Черноморието е сред най-слабо засегнатите от COVID-19. Специализирано проучване в региона показва, че 
под 1% от населението се е срещало с коронавируса. 
Но не бива да пропускаме и последните новини, които поставят България в списъка с "несигурните" страни във все повече 
държави заради увеличаващият се брой на заразените у нас. 
Бизнесът у нас се подготвя и взема мерки. Местата за настаняване и заведенията за хранене в страната работят със 
засилени здравно-хигиенни мерки, даващи възможност за безопасно пребиваване на туристите.Но колко от тях ще се 
решат да пътуват и дали подготовката няма да се окаже - разходи без покритие след това, т.е. липса на приходи. 
Министър Ангелкова е запознала дипломатите с направеното от българските институции, за да се насърчи туристопотокът 
на чуждестранни граждани към страната след извънредното положение, въведено в средата на март заради световната 
пандемия. Отбелязано е субсидирането на чартърните туристически полети в размер 35 евро на седалка, което е 
привлякло интереса на международни туроператори. 
Мярката в помощ на сектора 80:20 е насочена към засилване на ликвидността на компаниите и за задържане на кадрите 
им. Заедно с това са отделени 50 млн. лв. от фонда и програмата за безработица в помощ на бизнеса за наемане на 
безработни, които са регистрирани в бюрата по труда. А в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси“ се изпълнява 
нова процедура „Заетост за вас“, насочена към хотели, ресторанти и туроператори. Основната цел е реинтеграцията на 
безработните в резултат на пандемията. 
Министър Ангелкова е отбелязала  облекчените възможности за грантове за фирмите по ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“, както и за безлихвени заеми за туристическия бранш. Минималният размер на исканата 
безвъзмездна помощ е 3000 лева, максималният - 10 000 лева. До 9% бе намален ДДС за заведенията. Освен това чрез 
"Българската банка за развитие" АД и Фонда на фондовете са достъпни и други облекчени механизми за финансиране на 
туризма с повече държавни гаранции, е подчертала министър Ангелкова. 
Мерки има, но както коментират от туристическия бизнес някои от тях могат да помогнат, но други са неприложими или 
поне не за всички фирми. 
България е една от първите държави, ползващи  Safe Travels stamp - на Световния съвет за пътувания и туризъм (WTTC). 
Това дава възможност да се диференцират дестинациите със засилени стандарти за безопасно пътуване. Подготвя се и 
инициатива за доброволен сертификат за места за настаняване и заведения, въвели засилени здравни и санитарни мерки 
за гостите си. 
Фирмите това лято трябва да работят в условията на новата нормалност, защото ситуацията вече е различна. Сигурността 
е ключов фактор за развитието на туризма, за да можем да съхраним сектора и да върнем резултатите на нивата преди 
пандемията. А министър Ангелкова отбеляза и значимостта на туризма в България като принос за БВП на страната.  
 
√ Без реформи ще чакаме дълго в еврочакалнята 
Новината за приемането на България във валутния механизъм ERM II и европейския банков съюз дойде в размирно време 
и бе посрещната със задоволство, но без фанфари. 
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Премиерът Борисов свика кратък брифинг с участието на финансовия министър и управителя на централната банка, в който 
вкара цялата предистория и картина на успеха. Благодари, разбира се, и на всички  допринесли за постигането на този 
успех. 
Радостта от несъмнено важното външнополитическо постижение обаче бе кратка, след което премиерът бързо се потопи 
във вътрешнополитическите проблеми.  
ЕЦБ приветства изпълнените досега ангажименти от България и Хърватия. Но безпристрастният прочит на позицията на 
високопоставения банкер Фабио Панета също  подсказва, че направените досега реформи няма да са последните. Те не 
поправят всички дисбаланси и уязвими места, пред които са изправени двете държави. Затова Панета акцентира, че 
страната ни е поела допълнителни ангажименти, които следва да изпълни по време на престоя си в чакалнята на 
еврозоната. По думите му те имат за цел осигуряване на устойчиво икономическо сближаване до момента на приемането 
на еврото като официална валута.. 
Така че, преди още да сме усетили каквито и да е позитиви от членството в ERM II и Банковия съюз, в почти прав текст ни 
бе казано: 
Без сериозни реформи няма да стане 
Дори в официалното съобщение на ЕЦБ по случая бе посочена ахилесовата пета на България, както и следващата порция 
ангажименти, които страната ни е поела - да "продължи да прилага мащабните реформи, провеждани в съдебната 
система и в борбата с корупцията и организираната престъпност, предвид тяхното значение за стабилността и на 
финансовата система." 
И след изпълнението на формалните критерии обаче към страната ни все още има големи очаквания. Затова говорят 
споменатите от Фабио Панета допълнителни ангажименти, които включват конкретни политически мерки по отношение 
на небанковия финансов сектор, държавните предприятия, рамката на несъстоятелността и рамката за борба с изпирането 
на пари. Все неща, за които мислехме, че България отдавна е изпълнила. 
Друг подобен критерий е т.нар. реална конвергенция - приближаване на доходите на българите към средноевропейските 
нива.  
Съвсем отделен въпрос е задължителното изпълнение на  
Маастрихтските критерии 
Договорът изисква държавите членки на ЕС да постигнат висока степен на устойчива икономическа конвергенция, за да 
могат да се присъединят към еврозоната. Това означава икономиките им да бъдат в състояние да не изостават от онези, в 
които вече използват еврото. 
Икономическата конвергенция се измерва с напредъка по отношение на: 
- ценовата динамика, т.е. инфлацията 
- бюджетното салдо и държавния дълг 
- обменните курсове 
- дългосрочните лихвени проценти 
Наред с това се вземат предвид и други фактори, свързани с икономическата интеграция. Например - доколко е здрава 
институционалната среда в държавата. 
Освен това, процесът на конвергенция трябва да бъде устойчив, което означава не само формално покриване на 
критериите, но и постигане на трайни резултати във времето. 
Според последните доклади на ЕЦБ и Европейската комисия, една от най-сериозните пречки пред страната ни за приемане 
на еврото в най-кратък срок, т.е. до 2023 г., е инфлацията. Този показател е смятан за важен (страната все още е догонваща 
по доходи и цени спрямо държавите от валутния блок), въпреки че е крайно неизгоден за българите. Логично е - при 
нарастване на доходите и цените, инфлацията също ще расте. 
Тъй или иначе, правителството все още не е разработило план за преминаването от лев към евро. Няма и програма за 
реформи, така че това да се случи до 2023 година. Което навява на мисълта, че ще постоим в ERM II доста по-дълго. Кой 
знае, примерът на Дания, която е в чакалнята от 1992 г., но не желае да смени кроната с евро, може да е заразителен.  
Към плана, който нямаме, следва да се добавят и още няколко - крайно необходимите за целта "подправки": 
политически консенсус, силна разяснителна кампания и ранна подготовка на бизнеса и банковия сектор.  
 
Мениджър 
 
√ ГЕРБ внася предложение да не се провеждат търгове за студения резерв  
В понеделник ГЕРБ ще внесе предложение в Народното събрание да не се провеждат вече търгове за студен резерв. Това 
обявиха председателят на парламентарната енергийна комисия Валентин Николов и енергийният министър Теменужка 
Петкова нa брифинг в парламента.  
Темата бе повдигната малко преди това от лидера на НФСБ и зам.-председател на парламента Валери Симеонов, който 
обясни, че има съмнения за злоупотреби с парите, давани от държавата за поддържане на студен резерв на частни ТЕЦ-
Варна, собственик в който е и Ахмед Доган, а това е и един от поводите за упреците за връзки на властта с почетния 
председател на ДПС и с Делян Пеевски. Симеонов каза, че въпросът е бил обсъждан на коалиционния съвет и е договорено 
чувствително да се намали обема на студения резерв. 
Доган стана мажоритарен собственик в ТЕЦ-Варна през септември, 2018-та година като придоби 70% от  компанията 
"Сигда". Тя пък бе собственост на семейството на бившия министър на транспорта в кабинета "Орешарски", Данаил 
Папазов. През 2017-та година "Сигда" купува ТЕЦ-Варна от тогавашния собственик, чешката компания CEZ, която вече беше 
дала заявка, че иска да излезе от България. 
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След влизането на Доган в "Сигда", останалите 30% от компанията продължиха да се държат от  двете деца на министъра 
на транспорта в кабинета "Орешарски" Данаил Папазов - Станислав и Ивелина Папазови, които имат съответно 16% и 14%. 
ТЕЦ-Варна беше спряла работа още през 2015-та година, тъй като CEZ я считаше за икономически нежизнеспособна и 
генерираща само загуби. Новите собственици обаче възобновиха дейността й именно поради факта, че централата беше 
избрана за предоставянето на студен резерв. 
По думите на Николов, управляващите ще се възползват от отворения законопроект за Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и ще предложат чрез него енергийните промени между първо и второ четене. Това 
предложение ще касае този преходен период по отношение на провеждането на пълна либерализация на пазара и ще 
съответства на европейските изисквания.   
"В европейските правила няма възможност да има такова пряко възлагане и пряко договаряне, всичко се прави на база на 
търгове и на най-добри условия, с които потенциалните кандидати ще участват в тази процедура", поясни Петкова.  
"Студеният резерв съществува в Закона за енергетиката от самото начало и той е задължителна европейска политика за 
сигурнност и нито една енергийна система няма как да работи нормално без да гарантира своята сигурност по отношение 
на снабдяването с електрическа енергия. Той трябва да бъде в рамките на най-голямата единична мощност в 
електроенергийната система на страната. За България тази мощност е АЕЦ "Козлодуй", най-голямата единична мощност е 
1000 мегавата. Студеният резерв, който е определен със заповед на министъра на основание на закона, е до 650 мегавата 
средно годишно, тоест ние сме под препоръката по отношение на този Студен резерв", обясни министър Петкова. 
Цената на Студения резерв е регулирана цена, и няма как Електроенергийният системен оператор, който провежда 
търговете за студен резерв да даде цена по-висока от тази, която е определила КЕВР, поясни още тя. 
"Едно от условията на ЕК за пълната либерализация на пазара и въвеждането на механизъм за капацитет е именно 
трансформирането и елиминирането на тази форма на Студен резерв", отчете енергийният министър и припомни, че при 
последната промяна на Закона за енергетиката е записан крайния срок за пълната либерализация на пазара на едро, а 
именно 1 юли 2021 г. 
По отношение на частната ТЕЦ "Варна", председателят на парламентарната енергийна комисия Валентин Николов поясни, 
че там се извъшват търгове, те се съставят с горна граница от КЕВР и това е 10 лв. Под тези 10 лв. участниците се съсетазават 
и това е видно и всеки може да го види. Тоест никой не е дал, не е взел и не е разпределил някакви мегавати. 
Министър Петкова обясни, че едно от най-съществените неща, които стоят на дневен ред е въвеждането на механизма за 
капацитет на база на европейските регламенти. 
"Механизмът за капацитет, по който България работи, и за който в момента преговаряме с ЕК е така наречения "Пазарен 
механизъм за капацитет", тоест ние ще подпомагаме определени производители на електрическа енергия, затова те да 
произвеждат електрическа енергия, и от една страна да гарантират ликвидност на пазара, от друга - да гарантират 
енергийната ни сигурност", каза още енергийният министър. 
 
√ 45% спад на чуждестранните инвестиции в България до май  
Чуждестранните инвестиции в българската икономика през първите 5 месеца на 2020 г. са възлизали на 170 млн. евро, 
което е с 45% по-малко в сравнение със същия период на миналата година, съобщи БНБ. Специално през май месец обаче 
потокът от чуждестранни вложения е положителен и възлиза на 24 млн. евро, докато през май месец миналата година той 
беше отрицателен. 
В структурата на инвестициите се вижда, че 215 млн. евро са под формата на реинвестирана печалба, докато инвестициите 
под формата на дялов капитал (изтеглени апортни вноски) и на дългови инструменти са били негативни съответно -25 млн. 
евро и -21 млн. евро. 
Вложените от чуждестранни лица средства в недвижими имоти за първите 5 месеца на годината възлизат на едва 100 000 
евро. 
Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари – май 2020 г. са от Германия (66 млн. евро) и от 
Русия (56 млн. евро). 
За същия петмесечен период от време инвестициите на българи в чужбина възлизат на 35 млн. евро, при 150 млн. евро 
през същия период на 2019 г.   
 
√ КФН определи минималната доходност за задължителните пенсионни фондове  
Комисията за финансов надзор определи минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 
29 юни 2018 до 30 юни 2020 г. За универсалните пенсионни фондове тя е -2,57%, а за професионалните пенсионни фондове 
възлиза на -2,50%. Това става ясно от решение на Комисията за финансов надзор, която е провела заседание на 16 юли. 
Пет компании имат положителна доходност за посочения период, а четири са с отрицателна. 
„Топлина“ приключва периода с най-високи резултати сред универсалните пенсионни фондове. От 29 юни 2018 до 30 юни 
2020 г. пенсионният фонд е постигнал доходност от 2,32%. 
Останалите дружества с положителна доходност са УПФ "Съгласие" (2,00%), УПФ "ЦКБ-Сила" (1,64%), УПФ "ДСК-Родина" 
(0,77%) и "УПФ-Бъдеще" (0,69%). Четирите компании, които регистрират отрицателна доходност за посочения период, са 
УПФ "Доверие" (-0,09%), "Eн Ен УПФ" (-0,35%), "ЗУПФ Алианц България" (0,58%) и УПФ "ПОИ" (-1,18%). 
При професионалните фондове четири компании имат положителна доходност, а пет – отрицателна. За 24-месечния 
период с положителна са ППФ "ЦКБ-Сила" (2,37%), ППФ "Топлина" (1,64%), ППФ "Съгласие" (1,56%), ППФ "ДСК-Родина" 
(0,82%). Останалите приключват с отрицателна доходност. Това са "Ен Ен ППФ" (-0,23%), ППФ "Доверие" (-0.38%), "ППФ- 
Бъдеще" (-0.47%), "ЗППФ Алианц България" (-0,73%) и ППФ "ПОИ" (-0.81%).  
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На сайта на КФН може да бъдат намарени данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената 
минимална доходност. 
 
√ България ще въведе еврото най-рано през 2024 г., прогнозират от Fitch  
Приемането на България и Хърватия във валутно-обменния механизъм ERM II, известен още като чакалнята на Еврозоната, 
е значима стъпка по пътя към приемането на единната валута, която ще подкрепи суверените им кредитни профили. Това 
се казва в становище на международната рейтингова агенция Fitch Ratings. 
От агенцията обаче подчертават, че в момента тази потенциална подкрепа за кредитните оценки е засенчена от рисковете, 
свързани с пандемията от коронавируса. Според Fitch изпълнението на критериите за присъединяване към Еврозоната в 
рамките на следващите 2-3 години ще бъде голямо предизвикателство на фона на COVID-кризата и поетия ангажимент за 
допълнителни реформи. 
Най-ранната дата за влизането на двете страни в Еврозоната е 2023 г., след престой от най-малко две години в „чакалнята“, 
последван от период за подготовка и оценка. От Европейската централна банка заявиха, че е възможно България и 
Хърватия да бъдат приети в региона на единната валута „около 2023 г. при условие, че те отговарят на всички критерии за 
конвергенция с еврото“. Според Fitch обаче това е малко вероятно да се случи преди 2024 г. 
В становището на агенцията се казва, че опасенията, че пандемията от коронавирус ще забави приемането на страните в 
ERM II, не са се материализирали. Това показва ангажираността на европейските власти по отношение на разширяването 
на Еврозоната, и по-специално на членството на България и Хърватия. В Хърватия победата на управляваща партия 
„Хърватска демократична общност“ на премиера Андрей Пленкович на провелите се наскоро парламентарни избори 
означава, че следващото правителство на страната вероятно ще запази поетият ангажимент за интеграция в Еврозоната.Не 
е ясно обаче кога България и Хърватия ще изпълнят критериите за конвергенция с еврото. 
От Fitch казват, че това отчасти се дължи на пандемията и свързаните с нея мерки, които са отслабили 
макроикономическите перспективи на двете страни. Според последните прогнози на агенцията реалният брутен вътрешен 
продукт на Хърватия, чиято икономика е силно зависима от туристическия сектор, ще се свие с 8,4% през тази година. За 
България прогнозата е за свиване с 5,7%. Очакванията са и двете икономики да отчетат растеж през следващата година, но 
свиването на БВП и фискалните мерки срещу последствията от пандемията карат агенцията да прогнозира, че бюджетните 
излишъци от миналата година ще се превърнат в дефицити през 2020 г. - съответно от 4% от БВП за България и 7% от БВП 
за Хърватия. 
От Fitch прогнозират държавният дълг на България да достигне 25,8% от БВП (от 20,4% през 2019 г.), което остава далеч 
под Маастрихтските изисквания за финансова стабилност, според които държавния дълг не трябва да надхвърля 60% от 
БВП. Изпълнението на критерия за „финансова стабилност“, според който размерът на инфлацията да не надвишава с 
повече от 1,5 процентни пункта нивото на инфлацията на 3-те държави членки с най-добри показатели, обаче може да се 
окаже трудно. Инфлацията в блока ще бъде много ниска, докато в България се очаква тя да се ускори на фона на процеса 
за конвергенция. 
Двете страни също така са се ангажирали със структурни мерки за реформи при държавните предприятия и бизнес средата. 
В случая с България това включва подсилване на законодателство за борбата с прането на пари. 
 
√ Годишната инфлация в ЕС се е ускорила до 0,8% през юни. У нас се отчита забавяне  
Годишната инфлация в Европейския съюз се е ускорила до 0,8% през юни спрямо 0,6% през май, сочат данни на 
европейската статистическа служба Евростат. 
Същевременно с това годишната инфлация в Еврозоната през същия месец се е ускорила до 0,3% срещу 0,1% през май. 
В България показателят е забавил годишния темп от 0,9% спрямо 1% през месец май. 
Най-ниска годишна инфлация през юни е отчетена в Кипър (минус 2,2%), Гърция (минус 1,9%) и Естония (минус 1,6%). Най-
високи нива на годишна инфлация за миналия месец са отчетени в  Полша (3,8%), Чехия (3,4%) и Унгария (2,9%). 
В сравнение с месец май инфлацията се е забавила в 7 страни членки на ЕС, а се е ускорила в други 20. 
За движението на инфлацията в Еврозоната са допринесли най-много: храните, алкохола и тютюневите изделия (0,60 
процентни пункта), услугите (0,55 п.п), неенергийните промишлени стоки (+0,05 п.п) . Цените на енергията са отнели от 
ръста на инфлацията (минус 0,93 п.п.). 
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√ Франция, Италия и Германия обмислят санкции срещу държавите, нарушаващи либийското оръжейно ембарго  
Германия, Франция и Италия призоваха всички чуждестранни участници „да прекратят намесата си“ в Либия, която от 2001 
г. е обхваната от гражданска война, предадоха световните агенции. 
Наред с това германската канцлерка Ангела Меркел, френският президент Еманюел Макрон и италианският премиер 
Джузепе Конте допълниха, че обмислят санкции срещу всеки, който наруши либийското оръжейно ембарго. 
В съвместната им декларация, публикувана по време на срещата на ЕС за икономическо възстановяване след COVID-19, не 
се посочва поименно нито една страна. 
Меркел, Макрон и Конте изразиха и сериозна загриженост от "нарастването на военното напрежение в страната".  
Основният конфликт в Либия е между силите на маршал Халифа Хафтар, контролиращ източната част на страната и 
подкрепян от Египет, ОАЕ и Русия, и Правителството на националното съгласие, поддържано от Турция, която е изпратила 
военни на място. Междувременно, чуждестранната намеса се увеличава. 
 
√ Световният пазар на труда е изправен пред гигантско предизвикателство  
Светът е изправен пред потресаващо предизвикателство по отношение на пазара на труда, като четвърт милиард души са 
на път да изгубят работата си тази година. Това заяви президентът на Microsoft Брад Смит в интервю за Би Би Си. 
По думите му милиони хора ще трябва да усвоят нови умения, за да намерят работа или да запазят поста си, на фона на 
ускоряващото се темпо на дигитализация на икономиките. 
Наскоро технологичният гигант нова глобална инициатива в партньорство с LinkedIn, с която си поставя за цел да повиши 
дигиталната квалификация на 25 милиона души по света до края на годината. Тя ще предлага обучение, сертификати и 
помощ при намирането на работа. 
Смит обаче признава, че много работни места в редица страни ще бъдат отвъд обхвата на „дигитална преквалификация“ 
„Истина е, че естеството на работата варира значително в различните страни по света. Не всички работни места могат да 
бъдат цифровизирани, особено в развиващите се държави. Живеем в свят на интернет неравенство. Ако не направим нещо 
по въпроса, ще задълбочим другите неравенства, които притесняват всички ни. Тази задача е отвъд способностите на една 
компания или едно правителство, но ако достигнем до 25 млн. души, ще имаме чувството, че сме свършили своята работа“, 
коментира той. 
Microsoft също така ще дари 20 млн. долара под формат на грантове на организации с нестопанска цел по тази програма, 
наред с предоставяне на безплатен достъп до услугите на компанията. 
Ако големите американски технологични компании изглеждаха могъщи преди пандемията от COVID-19, то днес те 
изглеждат недосегаеми.Само пет компании съставляват 20% от стойността на индекса S&P 500. 
 По тази причина от Би Би Си питат Смит дали разбира тревогите на много хора, които смятат, че технологичните компании 
са придобили твърде голяма власт и имат нужда от обуздаване. 
„Технологиите са мощен инструмент, но те също така могат да се превърнат в страховито оръжие в погрешните ръце. Ние 
се намираме в критичен момент за технологиите, секторът носи по-голяма отговорност от когато и да е било“, казва 
президентът на Microsoft. 
„Мисля, че хората имат повече въпроси от всякога, като това не е нещо лошо. За да се гарантира, че технологиите са 
инструменти за правене на добро, правителствата трябва да действат по-бързо и да приемат закони, насочени към 
технологиите. Технологичните компании, от своя страна, трябва да покажат самоконтрол“, добавя той. 
Нищо не може да бъде решено без нас 
Постигането на глобално споразумение за регулирането и облагането с данъци на технологичните компании се 
оказа  изключително трудно начинание, като много страни изразяват притеснения, че нарастващата дигитализация на 
икономиките им затруднява генерирането на данъчни приходи, от които имат особено нужда в момента, като се имат 
предвид щетите, нанесени от COVID-19. 
Освен това, технологичният напредък ще предизвика ускоряване на автоматизацията и по-широко навлизане на 
изкуствения интелект на работно място, което от своя страна ще доведе до ръст на безработицата. 
От Би Би Си питат Смит каква отговорност могат да поемат технологичните компании за промените в пазара на труда, които 
предизвикват. 
„Мисля, че добрата новина е, че правителствата разполагат с нужните инструменти, за да гарантират, че технологичните 
компании ще действат отговорно, следвайки принципите на върховенството на закона“, коментира той. 
„От фундаментална гледна точка отговорността на компаниите и страните е да се гарантира, че хората имат уменията, 
които ще им позволят да се възползват от предстоящите промени, вместо да страдат от тях. Трябва да осъзнаем, че 
технологичните компании не могат да решат всички проблеми, но почти нищо не може да бъде решено без нас. Трябва да 
присъстваме на масата“, добавя Смит. 
 
√ Възможността за двойна рецесия и W-образно възстановяване става все по-вероятна  
Нарастването на броя на заразените с коронавирус във водещите икономики, включително САЩ, Бразилия и Индия, 
подчертава колко крехък всъщност е ръста на икономическата активност и увеличава риска от „W-образно“ 
възстановяване. За това предупредиха икономисти от компанията за бизнес анализи IHS Markit, цитирани от Си Ен Би Си. 
Под „W-образно“ възстановяване се има предвид редуване на периоди на рязък икономически растеж с такива на рецесия. 
Този икономически цикъл наподобява буквата „W“ в графиката. 
В доклада на IHS Markit - World Flash за месец юни, главният икономист Нариман Бехравеш и главният директор на отдел 
Global Economics Сара Джонсън повишиха леко прогнозата си за световната икономика до свиване с 5,5%, отбелязвайки 
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рязкото възстановяване на икономическата активност през май и юни след много кратка и дълбока рецесия. От HIS Markit 
прогнозират растеж от 4,4% през 2021 г. 
„Въпреки това, логиката на която се базира нашата прогноза – повишение последвано от спад, остава без промяна. 
Потребителите и бизнесите остават предпазливи. Ако финансовите институции не представят нови стимули, скоро 
основният фактор, подкрепящ икономиката, ще изчезне“, коментират Бехравеш и Джонсън. 
Правителствата и централните банки по цял свят предприеха безпрецедентни фискални и парични мерки за стимулиране 
на икономиката от началото на кризата. Според прогнозата на IHS Markit Еврозоната ще бъде най-тежко засегнатият в 
икономически план регион тази година, като бвп на блока ще се свие с 8,6%. Европейските лидери в момента са в Брюксел, 
където се водят преговори за фонда за възстановяване на икономиката за 750 млрд. евро. 
Въпреки това, всеки изминал ден САЩ отчита рекорден брой случаи на заразени коронавирус, като по данни на 
университета „Джонс Хопкинс“ само в петък са били регистрирани повече от 77 хил. инфекции. Редица щати бяха 
принудени да върнат част от мерките срещу разпространението на заразата, но страната продължава да е най-засегната 
от пандемията в световен мащаб, с над 3,5 млн. регистрирани случая. 
Подобни локални мерки бяха предприети и в други страни по света, включително в Австралия, Китай, Германия, Израел, 
Япония и Испания. 
„Новата вълна от инфекции намали вероятността от V-образно възстановяване и увеличи тази от двойна рецесия (W-
образен цикъл)“, отбелязват Бехравеш и Джонсън в доклада. 
Те оценяват вероятността да се стигне до такъв сценарии на 20%, но подчертават, че тя може да се увеличи, ако 
тенденцията за нарастващ брой на заразените се запази през идните месеци. 
 
√ Десетилетието на силния долар е към своя край  
Поевтиняването на долара заплашва да сложи край на близо десетилетие доминация на зелените пари спрямо водещите 
валути, пише Блумбърг 
Търговско-претегленият доларов индекс на Deutsche Bank – измерител, който претегля валутата спрямо най-големите 
търговски партньори на САЩ, записа спад, като по този начин сложи край на възходящата тенденция от 2011 г. От началото 
на месеца индексът се е понижил с над 1% на фона на отслабването на търсенето на валути убежища и продължаващото 
рали при рисковите активи. Същевременно с това фокусът се измества към валути като еврото и юана. 
Последните 10 г. бяха белязани от изключително силно представяне на долара. Индексът на Deutsche Bank се повиши с 
над 40% от достигнатото през 2011 г. дъно, достигайки нов пик през месец март, когато страховете от пандемията от 
коронавирус достигнаха връхна точка. Въпреки това нарастващ брой коментатори изразяват очаквания за отслабване на 
зелените пари, докато световната икономика опитва да се възстанови от последствията от пандемията. 
„Вероятно ще станем свидетели на ситуация, в която икономиките на Еврозоната и Азия ще се отворят с по-бързо темпо, 
отколкото тази на САЩ“, коментира  смята Питър Кинсела от Union Bancaire Privée. „Обикновено доларът отслабва по време 
на периоди на глобално икономическо възстановяване“, казва още той. 
Доларовият индекс ICE – друг показател за представянето на валутата, може да се понижи с около 2% до 94,1 пункта през 
втората половина на годината, сочи анализ на Блумбърг. Вчера той бе на ниво от 96 пункта. 
„Подобряването на вътрешните икономически тенденции в Еврозоната и Китай, както и нарастващата ни вяра в 
структурната слабост на долара във времето, ни карат да мислим, че доларът ще отслабне спрямо тези водещи валути“, 
коментира Зак Пандл от Goldman Sachs 
„Доларът продължава да е най-доброто убежище. Връщането на отбягването на рисковите активи по-късно тази година на 
фона на притесненията за глобалния растеж, ескалиращото геополитическо напрежение между САЩ и Китай и други 
притеснителни фактори, включително и Брекзит без сделка, може да увеличат неговата привлекателност“, коментира 
Валентин Маринов от Credit Agricole 
 
√ Борсовите индекси в Европа търсят посока преди срещата на върха на ЕС  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа не намериха единна посока в петък.  Фокусът на инвеститорите 
бе насочен към Брюксел, където лидерите на ЕС обсъждат плана за възстановяване на европейската икономика и 
следващия седемгодишен бюджет на Общността, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 0,66 пункта, или 0,18%, до 372,79 пункта. Банковият индекс SX7P и 
туристическият индекс SXTP се понижиха съответно с 1,16% и 0,55%. 
Автомобилният индекс SXAP отечете най-големи печалби, напредвайки с 2,67%, след като акциите на Daimler поскъпнаха 
с 5,84% на фона на новината, че германската компания очаква по-малка от прогнозираното оперативна загуба за второто 
тримесечие. 
Немският DAX напредна с 74,05 пункта, или 0,58%, до 12 949,02 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 
записа ръст от 34,3 пункта, или 0,55%, до 6 284,99 пункта. Френският показател CAC 40 се понижи с 8,31 пункта, или 0,16%, 
до 5 078,97 пункта. 
Шведският бенчмарк OMXSPI напредна с 0,05%, след като производителят на камиони Volvo AB и производителят на 
телекомуникационно оборудване Ericsson отчетоха по-добри от очакваното финансови резултати за тримесечието. 
Акциите на Volvo AB поскъпнаха с 1,04%, а тези на  Ericsson с 9,20%. 
Инвеститорите са в режим „изчакай и виж“ преди срещата на върха на ЕС. Общият индекс на Еврозоната STOXXE се понижи 
с 0,1%, след като по-рано тази седмица достигна най-високото си ниво от март насам на фона на надеждите, че 
европейският възстановителен фонд ще помогне на региона на единната валута да излезе от рецесията. 
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Анализаторите смятат, че пазарите може да толерират забавяне с още няколко дни на приемането на плана за 
възстановяване на икономиката, както и на бюджета на ЕС за следващите 7 години, на фона на опозицията отХоландия и 
възможността за вето от страна Унгария, която е против обвързването на възстановителния фонд с върховенството на 
закона. 
„Надеждите за постигане на споразумение са подкопани от факта, че все още съществуват много препятствия, като 4-5 
страни настояват, че всички безвъзмездни средства, които ще бъдат разпределени чрез фонда, трябва да бъдат обвързани 
с редица условия към страните, които ще ги получат“, коментира Майкъл Хюсън от CMC Markets. 
„Това искане изобщо не е неразумно, но то предполага, че няма да бъде намерено бързо решение и че нещата ще бъдат 
отложени във времето“, добавя той. 
Понижения в САЩ 
Американските борсови индекси завършиха търговската сесия в четвъртък с понижения на фона на загубите в 
технологичния сектор и смесените корпоративни отчети за тримесечието, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones записа спад от 135,39 пункта, или 0,5%, до 26 734,71 пункта, слагайки край на 
четиридневната си серия от повишения. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 изтри 10,99 пункта от 
стойността си, или 0,34%, достигайки ниво от 3 215,57 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се 
понижи с 76,66 пункта, или 0,73%, до 10 473,83 пункта. 
Загубите в технологичния сектор продължиха за втора сесия. Акциите на Microsoft и Apple поевтиняха съответно с 1,98% и 
1,23%. Акциите на Netflix поскъпнаха с 0,8%, заличавайки ранните загуби в очакване на финансовия отчет. В следборсовата 
търговия акциите на стрийминг гиганта поевиняха с над 11% на фона на разочароващите резултати за тримесечието. 
Водещите технологични компании поведоха ралито на борсите в САЩ през последните седмици, но тези дни те изпитват 
затруднения, като за седмицата акциите на Netflix са надолу с 3%, а тези на   Facebook, Amazon, Alphabet и Microsoft също 
отчитат спадове. 
„През следващите няколко седмици основните технологични гиганти ще представят своите отчети.“,коментира Дан Айвс 
от Wedbush„Това ще бъдат ключови седмици, в рамките на които инвеститорите трябва да преценят до каква степен 
технологичните бизнес модели се справят с безпрецедентните последствия от COVID19. Това ще бъде важен показател за 
общите тенденции при потребителските разходи по време на периода на частично блокиране на икономиката“, добавя 
той. 
Сезонът на отчетите продължи с доклада на с Bank of America, която обяви по-добри от очакваното печалба и приходи за 
последното тримесечие. Тя отчете приходи от 22,5. Млрд. долара при очаквани 22 млрд. долара и печалба от 37 цента на 
акция при прогнозирани 27 цента на акция.Акциите на банката обаче поевтиняха с 2,72%, тъй като тя заделя 4 млрд. долара 
за загуби, свързани с коронавируса. 
Акциите на Morgan Stanley поскъпнаха с 2,51%, след като банката отчете ръст от 45% на печалбата през второто тримесечие. 
Компанията обяви печалба от 3,2 млрд. долара, или 1,96 долара за акция, спрямо 2,2 млрд. долара, или 1,23 долара година 
по-рано. 
Книжата на Johnson & Johnson поскъпнаха с 0,67%, след като фармацевтичният гигант отчете  приходи от 18,34 млрд. 
долара при прогнозира печалба от 17,61 млрд. долара. Фирмата също така повиши целогодишната прогноза за печалбата 
си до диапазон от 7,50 - 7,90 долара за акция до 7,75 - 7,95 долара на акция. 
Ръст в Азия 
Основните борси в азиатско-тихоокеанския регион затвориха сесията в петък предимно с повишения заради оптимизма за 
повече стимули в световен мащаб и въпреки нарастващото напрежение между САЩ и Китай. 
В Япония измерителят Nikkei 225 се понижи с 0,32% до 22 696,42 пункта, докато индексът Topix спадна с 0,33% до 1573,85 
пункта. Показателят Kospi от Южна Корея нарасна с 0,8% до 2201,19 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 затвори с повишение от 0,38% при 6033,60 пункта. 
Очакваше се настроението да бъде „предпазливо“ след вчерашния рязко поевтиняване на китайските акции, заедно с по-
слабия спад в броя на молбите за обезщетения при безработица в САЩ, заяви Тапас Стрикланд, икономист от National Bank 
of Australia, цитиран от CNBC.г. 
Напрежението между Вашингтон и Пекин също оказва влияние върху настроението на инвеститорите. Ройтерс съобщи в 
четвъртък, като се позовава на свой източник, че администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обмисля забрана 
на пътуванията до страната на всички членове на Китайската комунистическа партия и техните семейства. 
Негативно на пазарите се отразиха и заявленията за помощ при безработица, който достигнаха 1,3 млн. през седмицата до 
11 юли. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха 1,25 млн. заявления. 
Ръст в Азия 
Основните индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха повишения в последната търговска 
сесия за седмицата, пише Маркетоуч. 
Изключение беше единствено виндекс на токийската фондова борса Nikkei 225, който се понижи с 73,94 пункта, или 0,32%, 
до 22 696,42 пункта. 
В Китай, континенталният бенчмарк Shanghai Composite отчете ръст от 4,03 пункта, или 0,13%, до 3 214,13 пункта, докато 
по-малкият Shenzhen Composite напредна с 14,69 пункта, или 0,69%, до 2 158,94 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng се 
повиши с 118,48 пункта, или 0,47%, до 25 089,17 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi напредна с 17,43 пункта, или 0,8%, до 2 201,19 пункта. 
В Австралия ASX 200 добави 22,7 пункта към стойността си, или 0,38%, достигайки ниво от 6 033,6 пункта. 
У нас 
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Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати. Основният индекс SOFIX се повиши с 0,44 
пункта, или 0,10%, до 445,21 пункта. BGBX40 напредна с 0,02 пункта, или 0,02%, до 95,97 пункта. BGTR30 изтри 0,03 пункта 
от стойността си, или 0,01%, достигайки ниво от 464,10 пункта. BGREIT се понижи с 0,14 пункта, или 0,11%, до 131,16 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Деница Сачева: Предсрочните избори могат да бъдат най-рано през декември  
Предсрочните избори могат да бъдат най-рано през декември, ако се стигне до оставка. Това каза в интервю за БГНЕС 
социалният министър Деница Сачева, която коментира протестите, исканията и целите на недоволството. 
„Изборите могат да се проведат най-рано през декември, защото трябва да се организира машинното гласуване. Законът 
казва, че трябва да има машинно гласуване, а същевременно ние още не сме започнали да го организираме. Това означава, 
че няма да може да изпълним закона. Ние ще влезем в спирала от кризи, закононарушения, протести, проблеми и всякакви 
други неща, които няма да доведат до нищо добро. Ако вариантът за предсрочни избори е най-рано декември, то какъв е 
смисълът да не се изчака до март“, коментира тя. 
Според нея и в интерес на хората е да има действащ парламент, защото служебен кабинет без парламент не може нищо 
да направи. Коалиционните партньори ще решат какви кадрови промени да направят след вота на недоверие. 
„В следващите месеци, за хората, е ключово важно да има действащ парламент, за да може да се приеме актуализация на 
настоящия бюджет, която е неизбежна, предвид многото разходи, които бяха направени. Трябва да се приеме нов бюджет 
за новата година, не може да влезеш в следващата година със стария бюджет. Има много неща, които предстоят да бъдат 
предприети, за които е необходима законодателна промяна, за част от мерките, които обсъждаме. Ако има втора вълна 
на коронавируса и е необходимо да се направят нови промени, включително и да се удължи възможността за използване 
на фонд „Безработица“ за мярката 60/40 и не само за това, ако трябва да увеличим размера на обезщетенията за 
безработица и за хиляди неща, които биха могли да са полезни за хората, служебен кабинет без парламент нищо не може 
да направи“, категорична е тя и подчерта, че ключът към това да преминем зимата е в това да има действащ парламент. 
Попитана как приема планираното гражданско неподчинение, блокади и стачка от утре, министърът определя това като 
неразумно решение. 
„За мен това е абсолютно неразумно действие, продължаване ескалацията на напрежението. Нека видим колко хора ще 
се включат в гражданското неподчинение, включително и в стачките. Стачките не се организират от площадите и с призив. 
За да има стачки, трябва да има участие и на синдикатите, които казаха, че техни представители няма да участват. По време 
на стачка човек се самоотлъчва от работа и доброволно се отказва да получава пари, за да може да протестира за нещо, 
което смята за справедливо“, обясни министърът. 
Сачева каза още, че до този момент тя и управляващите не са чули други искания освен искането за оставка. 
„Всичко това го приемам като опит за ескалиране на напрежението и да се създава хаос и безредици. За мен остава неясно 
каква е другата цел, освен мантрата оставка, която се развява“, коментира социалният министър и добавя, че не е чула 
протестиращите да имат искания по отношение на други сфери на живота. 
 
√ Първата арабска космическа мисия до Марс излетя днес на борда на ракета от Япония  
ОАЕ стартираха първата си космическа мисия до Марс от Япония, след като лошото време забави с няколко дни 
изстрелването на пилотната сонда, наречена „Хоуп” /”Надежда“/, предадоха световните информационни агенции. 
Изстрелването беше извършено от космическия център „Танегашима” в Южна Япония. 
Първоначално правителството на ОАЕ заяви в Туитър, че планира ракетата, носеща безпилотния космически кораб, да бъде 
изстреляна в петък, в 5:43 ч. японско време (20:43 централно гринуичко време в четвъртък). 
Проектът „Марсианска мисия на Емирствата“ е един от трите проучвателни проекта за Марс, наред с Tianwen-1 от Китай и 
Mars 2020 от САЩ. „Хоуп” ще се възползва от периода, когато Земята и Марс са най-близки и ще измине разстояние от 
около 55 милиона километра. 
ОАЕ, която се състои от седем емирства, е първата арабска държава, изпращаща сонда на Марс. Очаква се „Хоуп” или „Ал-
Амал“ на арабски - да достигне орбитата на Марс до февруари 2021 г., отбелязвайки 50-годишнината от обединението на 
ОАЕ. Целта на мисията му е да изследва планетата в продължение на една марсианска година - 687 дни.  
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Протести и власт - какъв е следващият ход?; 
- След преговорите в Брюксел: как ще бъдат разпределени парите за преодоляване на коронакризата?; 
- Лекарите настояват за правила, по които да се тестват пациентите за Covid-19 - ще има ли такива?; 
- В Народното събрание започват дебатите по вота на недоверие - как ще се проведе протестът отвън?; 

БТВ, „Тази сутрин" 
- С какви аргументи БСП иска поредния вот на недоверие? В студиото, политолозите Даниел Смилов и Татяна 

Буруджиева; 
- Как протестират българите зад граница - на живо от Великобритания и Германия; 
- Разбраха ли се европейските лидери за бюджета на общността и какво ще получи България - коментар на 

евродепутата Радан Кънев; 
- Родители питат образователното министерство - как ще се учи наесен в условията на пандемия?; 
- Ще издържи ли здравната ни система на COVID-19 и има ли ръст на заболели млади хора?; 
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Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Вот на недоверие и протест; 
- Защо собственици на заведения видяха черна кампания срещу туризма ни?; 
- Как в COVID-19 отделение останаха да работят само един лекар и две медицински сестри? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Най-страшната онлайн измама засечена и у нас; 
в. 24 часа - Положителни са близо 10% от тестовете, в топ 4 сме на ЕС по ръст на инфектираните; 
в. Монитор - Олигархията свири сбор за окупация на НС и безредици; 
в. Монитор - 4476 първокурсници без такси в 17 вуза; 
в. Телеграф - Депутатът от ДПС Ерджан Ебатин: Президентът подклажда протестите, съюзът с ДА, БЪЛГАРИЯ е 
безпринципен; 
в. Телеграф - Морето на палатка и каравана заради вируса; 
в. Труд - Мародерстват ни с PСR тестовете; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Фалшиви профили във фейсбук излъгаха, че бит от фенове преди 5 г. е студентът от Хага; 
в. 24 часа - Антикорупционната комисия се отказа да търси 356 млн. лв. от фирми на Цветан Василев; 
в. 24 часа - Скоростните жп линии - приоритет до 2030 г.; 
в. 24 часа - 120 млн. лева компенсации в земеделието за пандемията; 
в. 24 часа - София най-скъпа за живот в България, Пловдив и Варна с еднакви цени; 
в. 24 часа - Борисов: Отпускането на пари от ЕС да се обвърже с върховенството на закона; 
в. Монитор - Борисов: Очерниха ни умишлено, за да паднат мерките срещу COVID-19; 
в. Монитор - Катастрофа с ТИР затвори за 7 часа пътя за Турция; 
в. Монитор - Инвестициите от чужбина скачат през май; 
в. Телеграф - Влязохме в Топ 3 по опасност от зараза; 
в. Телеграф - 500 млн. лв. повече кеш в епидемията; 
в. Труд - Напрежение с изплащането на ренти; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Дора Янкова, депутат и член на Националния съвет на БСП: Кабинетът не може да си изкара мандата, хората 
искат оставката сега, но протестът няма да излъчи лидер; 
в. Монитор - Андрей Ковачев, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ: Ако две страни потънат, потъва общия пазар на ЕС; 
в. Телеграф - Емил Коларов, председател на Сдружението на заведенията в България: правим жертва, работа има само в 
петък и събота; 
в. Труд - Главният архитект на столицата Здравко Здравков пред "Труд": Ще върнем облика на Стара София с нови 
стандарти; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Идва ли краят на Бойко Борисов? По-скоро не; 
в. 24 часа - Защо са сърдити младите?; 
в. Монитор - Закъснялата радост на абоната; 
в. Телеграф - Бурканбанк никога няма да фалира; 
в. Труд - Първо лъжеш, после мажеш; 
в. Труд - Участието ни в ERMII е политическо решение. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 20 юли 
София 

- От 09.00 часа ще се проведе извънредно заседание на Народното събрание. 
***  
Варна 

- От 10.30 часа в морската гара във Варна ще се състои брифинг на министърът на отбраната Красимир 
Каракачанов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, посланикът на САЩ Н. Пр. Херо Мустафа, 
посланикът на Румъния Н. Пр. Йон Гълеа и посланикът на Грузия Н. Пр. Тамара Лилуашвили след посещението 
им на Военноморския координационен елемент в пункта за базиране. 

***  
Видин 

- От 11.30 часа в Общината кметът на Видин д-р Цветан Ценков ще даде пресконференция по темата със 
сметосъбирането, сметоизвозването и озеленяването в града. 

***  
Добрич 

- От 09.00 часа в Младежкия център в парк „Св. Георги“ ще се проведе Програма „Еко лято 2020“. 
- От 10.30 часа в Художествената галерия ще се проведе инициативата „Лятна работилница за въображение“. 

***  
Стара Загора 
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- От 10.00 часа в къща музей „Гео Милев“ ще започнат летните занимания за деца „Четем и рисуваме“, 
„Литературни закачки“ и „Да съставим приказка“, които са част от програмата „Лято в библиотеката“. 

***  
Шумен 

- От 14.00 часа в зала 203 на Общината ще се проведе Консултативен съвет. 
 

 
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

