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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Publics.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, което от своя страна ще 
доведе до понижаване сметките за ток, както за битовите клиенти, така и за бизнеса, става ясно от позиция на Асоциация 
на индустриалния капитал в България (АИКБ) по повод намеренията, свързани с поддържането на „студения резерв“ само 
от държавния ТЕЦ "Марица Изток 2", обявени преди дни. Според АИКБ не е достатъчно да бъде "преместен 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". Според асоциацията е достатъчно да се вложат нужните усилия за финализиране пълноценната 
електроенергийна интеграция на страната 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". 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). От АИКБ коментират, 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". 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Economic.bg 
 
√ Депутатите ще гласуват вота на недоверие срещу правителството 
Няма очаквания той да бъде успешен, а след него би трябвало да има ремонт на кабинета 
Днес депутатите ще гласуват вота на недоверие срещу правителството на Бойко Борисов. Той е петият за този мандат и 
вторият с тема „Корупция". Засега няма изгледи той да бъде успешен, тъй като са необходими поне 121 гласа „за“, а БСП и 
ДПС, които ще го подкрепят, нямат толкова депутати. 
Дори партия „Воля“ на Веселин Марешки, която също се води опозиция в парламента, ще гласува в подкрепа на 
правителството. 
Вотът е насрочен за 11.30 ч. и идва след вчерашните кратки дебати. 
Премиерът Борисов е обещал мащабен ремонт на кабинета след вота. Вчера обаче се повиха съмнения, че дори тримата, 
на които премиера вече поиска оставките – Владислав Горанов, Младен Маринов и Емил Караниколов, ще бъдат 
освободени. 



2 

 

Горанов заяви, че не вижда причина да подава оставка и изтъкна присъединяването на България към Банковия съюз и 
„чакалнята“ на еврозоната, които определи като голям свой успех. 
Караниколов коментира, че е готов да подаде оставка, но защити колегите си. 
Днес, както вчера, отново ще има антиправителствен протест под прозорците на Народното събрание. Недоволните ще 
започнат да се събират в 9.00 ч. 
 
√ Как Covid-19 променя туристическите дестинации в Европа 
Най-посещаваните градове в Европа ще преосмислят своите практики 
Само преди година по стените в Барселона се срещаха графити с надпис „Туристи, ходете си вкъщи“. Сега, когато те си 
отидоха, градът, заедно с други силно зависими от туризма точки, се страхуват от икономически крах и набързо съставят 
планове за примамване на посетители. 
Търговските асоциации прогнозират, че най-малко 15% от бизнесите и един на всеки четири ресторанта в центъра на 
Барселона ще затворят завинаги в резултат на коронавируса, предава The Guardian. Перспективите в други туристически 
дестинации са също мрачни, тъй като са застрашени десетки хиляди работни места. Същевременно кризата с пандемията 
дава възможност на най-посещаваните градове в Европа да преосмислят своите бизнес модели. 
Барбора Хруба от Пражката туристическа агенция заяви, че чешката столица иска „различен тип посетители“. Ксавие 
Марсе, съветникът на управата на Барселона, отговарящ за туризма, заяви, че не иска повече туристи, а повече посетители. 
„Ние сме град в криза и се опитваме да направим нещо различно“, заяви Паола Мар, негов колега във Венеция. 
„Искаме да имаме устойчива икономика за посетители, която да не навреди на жизнеспособността на нашия град“, казва 
Хелин Янсен, координатор на корпоративните комуникации в amsterdam&partners, организация с нестопанска цел, която 
съветва Амстердам как да се маркетира. 
Добрите намерения обаче са едно, а конкретните предложения друго. Според Джанет Санз, заместник-кмет на Барселона, 
градовете, които са станали зависими от туризма, плащат цената за монокултурната си икономика. 
Барселона, която има население от 1.6 млн. души, се радваше на 30 млн. посетители през 2019 г. Венеция с 270 хил. жители 
имаше 25 млн. посетители, а Амстердам с население 873 хил. души посрещна 19 млн. туристи. 
Във Венеция масовият туризъм през последните години се разглежда като заплаха за оцеляването на града, но сега дебатът 
премина към това как ще се осъществи с по-малко посетители. И докато туристите се връщат обратно в града, след като 
ограниченията бяха облекчени, много хотели остават затворени, а тези, които са отворени, работят с капацитет от около 
30%. Според Паола Мар това е време за размисъл, а градът тепърва ще обмисля смели мерки за по-добро управление на 
туризма в бъдеще. 
„Собствениците на имоти, които са били наемани от туристи, подписаха споразумение с общинския съвет и венецианските 
университети, и сега ги дават под наем на студенти“, разкри Мар. 
Други градове, включително Амстердам, Барселона и Лисабон, предприеха стъпки, за да ограничат феномена Airbnb, който 
подтикна наемите и прогони жителите. 
Хайме Паломера, говорител на Съюза на наемателите в Барселона, иска хилядите лицензи за туристически апартаменти, 
които бяха предоставени от каталунското правителство през 2011 г., да бъдат отнети. Той също така смята, че 
правителството трябва да приеме законодателство срещу отдаването под наем на единични стаи на туристи - вратичка, 
която позволява на наемодателите да заобиколят закона, забраняващ отдаването под наем на цели апартаменти. 
Както в Барселона, голяма част от антипатията на венецианците към туристите се фокусира върху гигантските круизни 
кораби. Но нито един град няма юрисдикция над пристанището и всяка форма на контрол ще трябва да идва от 
централната власт. Със заложени на масата десетки хиляди работни места главният проблем за градовете е как да 
преосмислят туризма, без да причиняват масова безработица. 
„Има хора, които смятат, че градът е великолепен такъв, какъвто е, без туристи. Но те могат да променят мнението си, 
когато държавата престане да плаща 80% от заплатата им през септември, а безработицата достигне до 18%“, заяви 
съветникът на управата на Барселона. 
Марсе смята, че въпросът не е до числа, а до разпространение. Той иска да насърчи туристите да посещават други части на 
града, а не само традиционните обекти. Това е мнение, споделено и от Амстердам в шестточковия посткоронавирус план. 
Безспорно естествена промяна в туризма в резултат на пандемията ще има. „Туризмът ще бъде съвсем различен. Не всеки 
ще пътува както преди. А тези, които пътуват, може да искат да го направят по по-спокоен начин, може би ще видят по-
малко, но повече ще се насладят на преживяването“, смята Паола Мар. 
 
√ Гърция въвежда нови правила за сезонните работници 
Променят се и изискванията за преминаването през сухопътните граници 
Гърция продължава да въвежда нови правила за влизащите в страната с цел ограничаване на разпространението на 
коронавируса в страната. Според новите правила всички сезонни работници, които в момента се намират на територията 
на Гърция и я напуснат преди 4 август, няма да могат да се завърнат до второ нареждане, обяви говорителя на 
правителството Стелиос Пецас, цитиран от Reuters. 
През 2019 г.  повече от 10 000 сезонни работници, заети в селскостопанския сектор, са били от Албания България и Северна 
Македония. Преминаването през сухопътните граници на страната също е ограничено. Единственият гранично-
пропусквателен пункт на Гърция с България, през който се допуска преминаването на туристи, е „Кулата-Промахон“. Като 
от туристите се изисква отрицателен PCR тест за коронавирус, както и декларация с QR код. 
От вторник полунощ се променят и правилата за всички, влизащи през сухопътните граници по съществени причини (не с 
цел туризъм). В Гърция по съществени причини от полунощ, във вторник, ще може да се осъществява само през още  
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пункта: „Какавя“ - на границата с Албания, „Евзони“ и „Кристалопиги“ - на границата със Северна Македония, „Маказа“ - 
на границата с България и „Кипи“ на границата с Турция. 
 
БНР 
 
√ Борисов: Повече пари за България въпреки орязания бюджет на ЕС 
За хората, които ми искат оставката, оставям 29 млрд. евро  
„Бил съм в казармата, но тези четири нощи и 5 дена трудно могат да се опишат“, обобщи премиерът Бойко Борисов в 
профила си във Facebook в коментар за споразумението между европейските лидери. 
Положихме огромни усилия и всички сме на прага на силите си. Общият размер на средствата по Многогодишната 
финансова рамка и пакета „Следващо поколение“ – сиреч, бюджета за следващите години, за България е близо 29 
милиарда евро. Това са повече пари в новия бюджет. И сме една от малкото страни, които ще получат повече пари по 
новата МФР – около 1 млрд. евро - в сравнение с настоящата. И това при положение, че общият размер на бюджета е с 62 
млрд. евро по-малък от сегашния. Затова заслужавам да ми се иска оставката! Защото близо 2 милиарда лева повече при 
това окастряне… 
Не само се запазват средствата по кохезионната политика и общата селскостопанска политика, което беше нашата червена 
линия. Особено важно е, че успяхме да договорим запазване на нивото на европейското финансиране по тези две 
политики. За кохезионната политика са заложени 9 млрд евро - близо 18 милиарда лева -  с 800 милиона евро повече от 
настоящите. Това е важно за постигане на основните ни цели – конкурентоспособност, растеж и заетост. 
Най-голямата битка, която се води и си разваляхме на няколко пъти отношенията, но, за първи път, в новата многогодишна 
финансира за България са предвидени допълнителни целеви средства в размер на 200 милиона евро за слабо развитите 
региони – Севера и Северозапада". 
Борисов допълни, че е водил разговори до 4:30 сутринта с Шарл Мишел, когото нарече „изключителен приятел на 
България“. Той изказа специални благодарности на Ангела Меркел и Себастиан Курц: 
„…Когато той беше в оставка, аз често го подкрепях и (сега) направи изказване пред Съвета все едно е премиер на България, 
че държи, от името на всички, България да получи тези 200 милиона. Да не пропусна и премиера на Холандия. Всичките 
настояха…“. 
Борисов обясни и сложността на преговорите между евролидерите 
„Съотношението между грантове и заеми беше просто критично. След това как да се управляват средствата за 
възстановяване и устойчивост, съответно как да бъде обвързано върховенството на закона с годишната финансова рамка“, 
допълни Борисов. 
„В следващите 7 години ЕС ще има възможност да мобилизира 1,824 трилиона евро. Дай, Боже, с тази пандемия от Covid-
19 нещата да не се усложнят! След многото ми призиви за и медицинска оценка на обстановката, президентът Макрон 
много ме подкрепи и даде (за) пример моето настояване и ще се направи една подробна оценка в Комисията и ще се 
върви напред с общи решения и по медицинската част, съответно през комисаря по здравеопазването“. 
Постигнато е съгласие каква точно трябва да е обвързаността между финансирането и върховенството на закона: 
„Това трябва да е прозрачен процес, зачитащ принципа на обективност, недискриминация и еднакво третиране на всички 
страни-членки въз основа на подход, почиващ на доказателства“. 
„По пакета „Следващо поколение Европейски съюз“ България ще може да разчита на 7,7 милиарда евро грант“, изтъкна 
премиерът.  От тях 6 милиарда са в рамките на механизма за възстановяване и устойчивост. 
Средствата по „Миграция и сигурност“ -  тук успяхме да имаме за външната ни граница на Европейския съюз, 200 милиона 
евро, близо половин милиард лв. 
„За хората, които ми искат оставката, им оставям 29 милиарда евро за следващите години. Това са близо 60 милиарда 
лева, колкото е сега, след спада, БВП. Или повече, отколкото при социалистическите правителства беше всичко, което 
изкарваше България“, обобщи Борисов. 
Ангажиментите към страните от Западните Балкани също са подкрепени. 
 
√ По-ниски добиви на ечемик и пшеница в Ямболско  
С около 200 кг по-ниски средни добиви при ечемика и пшеницата в сравнение с миналата година отчитат 
зърнопроизводителите в Ямболска област. Хиляди декари са разорани, без да дадат реколта. 
При пшеницата средните добиви в община Тунджа са 393 кг от декар, но реколтата в отделните райони е в големи граници, 
подчерта кметът на общината Георги Георгиев: 
„В отделни землища са драстично в пъти по-ниски, например, в землищата на Болярско на Безмер се жъне 60-70 кг на 
декар“. 
Значително по-ниски са и добивите при ечемика и маслодайната рапица. 
Не добра реколта се очертава и при слънчогледа, тъй като повече от месец в района не са падали валежи. 
 
√ "Пестеливите" членки на ЕС са съгласни на грантове за 390 млрд. евро във фонда за възстановяване 
Четирите членки на Европейския съюз, които спъват приемането на мащабния стимулиращ пакет за рестартиране на 
икономиката на блока, са готови да постигнат съгласие за ключовата сделка, съобщиха пред Блумбърг два неназовани 
официални европейски източника. 
След преговорите през изминалата нощ, Нидерландия, Австрия, Дания и Швеция изглежда биха били доволни, ако 
предложеният от ЕК фонд за икономическо възстановяване от коронавирусната криза на стойност 750 млрд. евро включва 

https://bnr.bg/post/101313540/postignaha-sporazumenie-za-budjeta-na-es-i-plana-za-vazstanovavane-ot-koronakrizata
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предоставяното на безвъзмездни средства за 390 млрд. евро, а останалите средства в размер на 360 млрд. евро бъдат под 
формата на нисколихвени заеми, заявиха за Блумбърг официални европейски представители с молба да не бъдат 
конкретно назовани 
Настоящият възстановителен план на ЕК, който е обект на продължаващите в Брюксел спорове в рамките на Съвета на 
Европа, е на стойност 750 млрд. долара, от които 500 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства (грантове) за най-
силно засегнатите от коронавирусната криза членове на ЕС и останалите 250 млрд. евро под формата на ниско лихвени 
заеми. 
Междувременно председателят на Европейския съвет Шарл Мишел отправи ново предложение, което да намали размера 
на раздаваните безвъзмездни средства от фона за възстановяване до 400 млрд. евро от първоначалните 500 млрд. евро, 
според служители, запознати с течащите дискусии. Холандският премиер Марк Рюте и австрийският му колега Себастиан 
Курц първоначално отхвърлиха новата оферта и продължиха да настояват за ограничаване на раздаваните безвъзмездни 
средства до 350 милиарда евро, но според последните информации на Блумбъг "пестеливата четворка" е склонна тази 
сума да бъде в размер на 390 млрд. евро. 
Ройтерс цитира самия Шарл Мишел да казва, че има стесняване на различията относно размера на грантовете във фонда 
за възстановяване, като и той отбеляза, че обемът на безвъзмездните средства може да достигне 390 млрд. евро в 
комбинация с по-малки отстъпки, които по принцип получават обратно основните нетни донори в европейския бюджет. 
Очакванията са 27-те лидери на единния блок да подновят преговорите в понеделник към 17:00 ч. българско време в опит 
да уредят нерешените въпроси като общия размер на фонда и механизмите за контрол на неговите разходи. 
Френски официални неназовани представители посочиха, че сега тяхната делегация вижда път към постигане на цялостно 
споразумение. 
"Тежките преговори току-що приключиха", заяви в туитър австрийският канцлер Себастиан Курц. "Можем да сме много 
доволни от резултата. Ще продължи преговорите този следобед". 
Други източници на Блумбърг обаче отбелязаха, че преговорите са били пред провал в неделя вечерта с оглед на 
разгорещени спорове между богатите северни държави, известни като "пестеливата четворка", и най-тежко засегнатите от 
коронавирусната страни членки на ЕС. 
"Преговорите на изглеждаха никак добре за няколко минути тази вечер, но вярвам, че беше постигнат напредък“, заяви 
министър-председателят на Нидерландия Марк Рюте. "Ние сме готови да преминем от заеми към субсидии (във фонда за 
възстановяване), ако се провеждат реформи и ако тези реформи могат да бъдат наложени“, каза той и добави: "Моето 
впечатление е, че има подкрепа за постигане на консенсус". 
Обсъжданият от Брюксел общ финансов пакет е на стойност около 1,8 трилиона евро. Над 1 трлн. евро ще бъдат заложи в 
многогодишната бюджетна рамка на ЕС за периода 2021-2027 г. и още 750 млрд. евро във фонда за възстановяване, които 
средства трябва да бъдат предоставени като спешна финансова подкрепа за силно засегнатите от коронавируса членове 
на ЕС. 
Почти една трета от цялата обсъждана сума трябва да бъде отделена за "зелени" проекти, превръщащи ЕС в 
нисковъглеродна икономика. 
 
√ Вот на недоверие очаква словашкия премиер Игор Матович 
Вот на недоверие очаква словашкия премиер Игор Матович, който в момента е в Брюксел за участие в срещата на върха 
на ЕС. Това ще стане, когато той се върне в парламента, а причината е скандалът за плагиатство около неговата личност, 
предаде ДПА. "Дадохме му достатъчно време сам да си подаде оставката. Ръководителят на правителството на Словакия 
не може да бъде крадец и лъжец", каза бившият премиер от социалдемократите Петер Пелегрини. 
Миналата седмица Матович призна, че е плагиатствал при написването на магистърската си теза, както и че е мамил при 
написването и на други свои работи по време на следването си. Четиресет и седем годишният политик заяви, че е готов да 
му бъде отнета магистърската степен. Той допълни, че иска първо да изпълни предизборните си обещания, преди да 
подаде оставка като премиер. 
 
News.bg 
 
√ Каракачанов пред ТАСС: Няма да продаваме МиГ-29 
Покупката на изтребителите Ф-16 няма никакво отношение към МиГ-29, последните ще останат на служба в българската 
армия до 2030 г. Това заяви в интервю за ТАСС министърът на отбраната Красимир Каракачанов. 
"След като получим първите 8 изтребителя Ф-16, ще помислим за покупката на нови 8 самолета. Но МиГ-29, според 
предварителните анализи, ще останат на служба до 2030 г. и ще изпълняват своите функции. Да, те остаряват и броят на 
изтребителите, които ще продължат да летят намалява, но това е закономерно. Някои от тях са на повече от 30 години", 
каза Каракачанов, цитиран от БГНЕС. 
Той заяви, че България не възнамерява да ги продава. Подобни идеи е имало, но заради възрастта на самолетите, тяхната 
продажба е почти невъзможна, уточни министърът. 
Коментирайки модернизацията на МиГ-29 Каракачанов заяви, че руската самолетостроителна корпорация "МиГ" не бърза 
да изпълни поетите ангажименти. Той се надява, че това забавяне не е умишлено, защото то ще постави под въпрос по-
нататъшното ни сътрудничество. 
Пълноценният диалог е в основата на разрешаването на всички проблеми, заяви Каракачанов. 
Той смята, че "твърдата външнополитическа позиция на Русия" по отделни въпроси пречи на диалога между Москва и 
НАТО. 
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"Но на срещите на НАТО, в които многократно съм участвал, винаги съм подчертавал и отстоявал позицията, че вратите за 
преговори и диалог постоянно трябва да бъдат отворени, търсенето на компромисни решения по спорните въпроси трябва 
да продължава. Именно подобни действия са нормалният път за разрешаването на всички недоразумения", каза 
министърът на отбраната. 
 
Imvestor.bg 
 
√ Scope: Влизането на България в ERM II поставя стабилна рамка за развитие 
Рейтинговата агенция очаква икономиката на страната да се свие със 7% тази година и да расте с по 2,5% годишно 
в средносрочен план 
Влизането на България в чакалнята на еврозоната и банковия съюз на Европейския съюз (ЕС) е положително за кредитния 
рейтинг на страната и поставя стабилна рамка за продължаване на реформите и фискалната дисциплина, въпреки че 
кризата с коронавируса отслаби публичните финанси. 
Това посочва рейтинговата агенция Scope Ratings, която подчертава, че присъединяването на България към валутния 
механизъм ERM II е значителна стъпка към интеграцията на икономическата и финансовата система на страната ни с 
еврозоната. 
От февруари 2019 г. Scope оценява България с рейтинг BBB+ със стабилна перспектива. Агенцията смята, че 
формализирането на влизането във ERM II и банковия съюз би помогнало за по-нататъшно намаляване на рисковете пред 
финансовата система, валутата и ориентираните към износ сектори предвид значителната експозиция на икономиката на 
страната към еврото. 
Според агенцията България ще прекара поне 2 години във валутно-курсовия механизъм. Най-ранната дата за 
присъединяване към еврозоната е 1 януари 2023 г. „Вярваме, че предстоящият многогодишен период преди приемането 
на еврото ще поддържа позитивна рамка за реформи, което ще благоприятства икономическата и институционална 
стабилност и конвергенция“, коментира Денис Шен, анализатор от Scope. 
„Бихме очаквали, че правителството ще запази същия ангажимент за реформи, видим през годините преди влизането в 
ERM II, насочен към осигуряване на конвергенция на доходите, устойчива фискална политика, подобряване на външната и 
финансова стабилност и справяне с институционалните и управленските ограничения. Въпреки това, прилагането в 
определени области може да се окаже предизвикателство“, посочва Шен. 
С присъединяването си към банковия съюз от 1 октомври ЕЦБ ще поеме надзорни функции по отношение на значимите 
български банки в тясно сътрудничество с Българската народна банка. 
„Приемането на България във ERM II е дългоочаквано и значимо постижение в икономическата история на страната, но 
следващата глава за влизане в еврозоната няма да бъде директна и ще изисква внимателно изпълнение на маастрихтската 
конвергенция, както и други критерии, например укрепване на независимостта на централната банка, справяне с 
корупцията и съдебния дефицит“, казва Шен. 
„От четирите критерии за конвергенция, намаляването на завишения бюджетен дефицит през 2020 г., натрупан поради 
кризата в общественото здравеопазване, е жизненоважно, както и гаранциите, че инфлацията не надвишава референтните 
темпове на ръст“, допълва анализаторът. 
Данните показват, че през юни ръстът на потребителските цени намалява до 0,9% на годишна база, посочва агенцията. 
Високият ръст на разходите за труд преди кризата обаче води до значително отклонение - средната инфлация за 
дванадесетте месеца до март 2020 г. е 2,6% спрямо референтната стойност от 1,8%. 
„Тъй като нивото на БВП на глава от населението в България възлиза на 50% от средното за еврозоната според стандартите 
за покупателна способност през 2019 г. (въпреки че това представлява значителен напредък спрямо 39% от 2008 г.), ключов 
момент в механизма на валутния курс ще бъде поддържане на непрекъснато сближаване на доходите, като същевременно 
се спазват критериите за конвергенция на правилата за ценова стабилност“, посочват от Scope. 
Икономическата стабилност на България през следващите години ще бъде подкрепена от силния външен сектор, посочват 
още от агенцията. Излишъкът по текущата сметка на икономиката се разшири до 5,1% от БВП през годината до май 2020 г. 
България регистрира годишни излишъци по текущата сметка от 2016 г. Валутните резерви възлизат на 25,1 милиарда евро 
през юни 2020 г., което се равнява на около 3,1 пъти краткосрочния външен дълг – доста над 15,1 милиарда евро през 
януари 2015 г. 
„Силните резерви представляват значителна защита, повишавайки доверието на инвеститорите в българската валута през 
предстоящия период в ERM II“, казва Шен. 
Scope очаква държавният дълг да нарасне до все още ниските 26% от БВП през 2020 г. спрямо 20% през 2019 г., на фона на 
значими фискални резерви в размер на 8,5% от БВП. Бюджетният баланс ще се влоши до -5,5% от БВП тази година, от 2,1% 
излишък през миналата година, заради влиянието на кризата, прогнозира агенцията. 
"Прогнозираме значително икономическо свиване от 7% през 2020 г., тъй като България преживява значителна втора вълна 
от коронавирус", казва Шен. „Това тежи на фискалната динамика, въпреки че последните данни на България за фискалната 
дисциплина при преминаването на икономиката към приемане на еврото и стабилният потенциал за растеж от 
приблизително 2,5% в средносрочен план ще помогне да се обърне увеличението на публичния дълг през 2020 г. и да се 
гарантира устойчива траектория на дълга след кризата“, заключава той. 
 
 
 
 

https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/bylgariia-vleze-v-chakalniata-na-evrozonata-i-bankoviia-syiuz-307865/
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√ Регламентира се плащането на помощните средства за хората с увреждания 
НЗОК няма да плаща изделия и помощните средства за хората с увреждания на цена, по-висока от най-ниската 
стойност, заплатена за последните три години  
С наредба се регламентират условията и реда на договаряне на изделията, които НЗОК плаща в болничната и 
извънболничната помощ. 
Здравната каса няма да плаща медицинските изделия и помощните средства за хората с увреждания на цена, по-висока 
от най-ниската стойност, заплатена за последните три години за медицинските изделия при същите технически 
характеристики. Това предвижда проекта за Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия 
от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат. 
Проектът е публикуван за обществено обсъждане. 
В случаите, когато през предходните три календарни години касата не е заплащала изделието, фондът ще заплаща 
стойност, не по-висока от най-ниската стойност на медицинското изделие с най-близки сходни спецификации, заплащано 
от НЗОК през предходните три календарни години, но не по-висока от продажната цена на съответното медицинско 
изделие.  
Ако лечебното заведение, в което ще се приложи съответното медицинско изделие, високоспециализиран апарат/уред за 
индивидуална употреба има сключен договор по ЗОП и договорената цена по този закон е по-ниска от определената 
стойност по тази наредба, НЗОК заплаща на лечебното заведение по-ниската стойност. Ако през съответната календарна 
година НЗОК е провела процедура за заплащане на стойността по реда на тази наредба за съответното медицинско 
изделие, високоспециализиран апарат/уред за индивидуална употреба, тази стойност се заплаща за всички медицински 
изделия, високоспециализирани апарати/уреди за индивидуална употреба, за които е издадено одобрение за 
заплащането им, без да се провежда нова процедура през същата календарна година, пише в проекта. 
Процедурата по договаряне на стойността на заплащане ще се провежда от комисия, определена от управителя на НЗОК. 
С предложението се въвеждат мерки за осъществяване на контрол на разходите, които се заплащат с трансфер от 
държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването за помощните средства, приспособленията, 
съоръженията и медицинските изделия, предназначени за хората с увреждания, с оглед спазване на бюджетна 
дисциплина и недопускане на дефицит. 
Проектът на Наредбата предвижда в списъка, поддържан от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) на 
медицинските изделия, които могат да бъдат заплащани със средства от НЗОК, МЗ, лечебните заведения, да бъдат 
включени и помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания и 
това да е условие за заплащането им. 
Производителите на медицински изделия за хората с увреждания, изработени по поръчка и от клас I за стандарт се 
задължават да въведат системи за управление на качеството БДС EN ISO 9001. Производителят трябва да докаже своята 
способност постоянно да доставя продукт, съответстващ на изискванията на клиента и на изискванията на приложимите 
нормативни актове. При изделията от по-висок рисков клас, производителят на предлаганите медицински изделия е 
необходимо да е спазил изискванията на система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 13485 за 
производство на медицински изделия или еквивалентна система за управление на качеството. В мотивите на 
Министерството към проекта е записано, че чрез изискването за прилагане на стандарти ISO 9001 или ISO 13485 ще се 
осигури споделена отговорност за качеството на медицинските изделия между производителя и органа, който 
сертифицира производството. „Регламентираните изисквания за качество ще имат благоприятно въздействие върху 
процедурата по определяне на стойността на заплащане на медицинските изделия, като същата ще се провежда в 
условията на висококонкурентна среда“, пише в мотивите. 
НЗОК ще трябва да публикува ежегодно на официалната си интернет страница информация за помощните средства, 
приспособленията, съоръженията и медицинските изделия, предназначени за хората с увреждания, и заплатените за тях 
средства. 
От Министерството на здравеопазването припомнят, че средствата, необходими за изпълнение на наредбата, са 
предвидени в бюджета на НЗОК за 2020 г. и ще бъдат предвиждани в ежегодните бюджети на НЗОК като средства от 
трансфери от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването. 
За поддръжка на електронната база данни за медицинските изделия, заплащани с обществени средства, от бюджета на 
ИАЛ през 2019 г. са разходвани финансови средства в размер на 11 520 лв. Разходите за техническа извънгаранционна 
поддръжка за 2020 г. са в същия размер. За лицата, които подават заявления за включване на медицински изделия в 
електронната база данни, процедурата е безплатна. 
 
БНТ 
 
√ 29 млрд. евро за България по многогодишната финансова рамка на ЕС  
България е една от страните, които ще получат повече пари, над 1 млрд евро повече в новия бюджет на ЕС и за първи път 
за страната ни са предвидени и допълнителни 200 млн евро за най-слабо развитите региони - за засилването на 
конкурентоспособността, растежа и създаването на работни места. Това обяви министър-председателят Бойко Борисов 
след края на продължилия пет дни Европейски съвет. В условията на тежката криза, породена от COVID-19 в целия свят и 
при изключително трудни преговори в Брюксел българският премиер защити за България и запазването на европейското 
финансиране за Кохезионната и Селскостопанската политика, като за кохезионна политика са заложени 9 млрд евро, което 
е с 800 млн повече от настоящата Многогодишна финансова рамка. 
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Всички колеги казаха, че тази подкрепа за България е заслужена, отбеляза премиерът Бойко Борисов, на когото 
европейските държавни и правителствени ръководители благодариха за конструктивността и помощта, която той е оказал 
в хода на преговорите в Брюксел. Лично председателят на Европейския съвет Шарл Мишел благодари на българския 
министър-председател за ползотворното участие, след като рано тази сутрин европейските лидери се поздравиха за 
успеха. От своя страна премиерът Борисов благодари на редица лидери, които са подкрепили помощта за страната ни, 
предназначена за по-слабо развитите региони – германския канцлер Ангела Меркел, австрийския канцлер Себастиан Курц 
и холандския премиер Марк Рюте. „Всички се убедиха, че това е правилно“, посочи българският министър-председател. 
Общият размер на средствата предвидени за България по новата Многогодишна финансова рамка и по Пакета „Следващо 
поколение ЕС“ е близо 29 млрд евро. „Ние сме една от малкото страни, които ще получат повече пари по новата рамка. И 
това при положение, че общият размер на новата многогодишна финансова рамка е с 62 млрд евро по-малко от 
настоящата“, изтъкна премиерът Борисов. Друг много важен момент за България е финансирането по Фонда за справедлив 
преход – половин милиард евро са предвидени за България по него. За защита на външната граница на ЕС, България ще 
получи общо над 200 млн евро за миграция и сигурност по МФР. В новия европейски бюджет се потвърждава и 
ангажиментът на ЕС към страните от Западните Балкани, за което България винаги е настоявала. 
По Пакета „Следващо поколение ЕС“ България ще може да разчита на над 7,7 млрд евро грантове. Основната част от тези 
средства в размер на над 6 млрд евро са в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост, чрез който ще се 
финансират публични инвестиции и реформи с цел възстановяване от кризата и за постигането на устойчива, климатично 
неутрална, дигитализирана и ниско въглеродна икономика. В допълнение към средствата за Кохезионна политика от МФР, 
България ще получи и над 650 млн евро по Инструмента REACT-EU, който влиза в Пакета „Следващо поколение ЕС“. Те са 
предвидени за преодоляване на социално-икономическите последици от кризата. В допълнение към средствата 
предвидени за нашата страна по Фонда за справедлив преход по МФР, в Пакета „Следващо поколение ЕС“ така са 
включени и над 600 млн евро за България. 
По отношение на целия ЕС, общият размер на Многогодишната финансовата рамка за следващите 7 години ще бъде 1 
трилион и 74 млрд евро, а общият размер на Пакета „Следващо поколение ЕС“ ще бъде 750 млрд евро. Така в следващите 
7 години ЕС ще има възможност да мобилизира общо 1 трилион 824 млрд евро. В Пакета „Следващо поколение ЕС“ 390 
млрд евро ще бъдат предоставени на държавите членки безвъзмездно, което са т.нар. грантове. Държавите членки ще 
могат да ползват и 360 млрд евро под формата на заеми, при възможно най-благоприятните условия, произтичащи от 
високия кредитен рейтинг на ЕС. 
По темата за върховенството на закона се постигна съгласие, прецизиране каква точно трябва да е обвързаността между 
финансирането и върховенството на закона - това трябва да е прозрачен процес зачитащ принципа на обективност, 
недискриминация и еднакво третиране на всички страни членки, въз основа на подход почиващ на доказателства. 
След настояването на премиера Борисов и многократните му призиви да бъде акцентирано и върху медицинския аспект 
на пандемията от COVID-19, европейските лидери стигнаха до съгласие да се върви напред с общи решения чрез 
европейския комисар, в чийто ресор е здравеопазването. Министър-председателят Бойко Борисов специално поздрави 
френския президент Еманюел Макрон, който подкрепи българския премиер по тази изключително важна тема за Европа. 
 
√ Валери Симеонов: Никой вариант не е изключен за промените в кабинета  
До два дни се очаква да станат ясни евентуалните промени в кабинета и бъдещите действия на управляващите. Това 
съобщи в студиото на Сутрешния блок на БНТ зам.-председателят на Народното събрание и лидер на НФСБ Валери 
Симеонов. Той заяви категорично, че няма никакво съмнение в преодоляването на вота на недоверие, който парламентът 
ще гласува днес. 
Утре или вдругиден ще имаме коалиционен съвет, на който спокойно ще обсъдим евентуални промени в кабинета, 
евентуални бъдещи действия. Тепърва ще обсъждаме, умишлено се разбрахме да не коментираме никакви кадрови 
въпроси до приключването на вота. 
По думите на Валери Симеонов, никой вариант не е изключен относно промени в състава на правителството, включително 
и за поста на премиер. 
Относно вчерашното изказване на финансовия министър Горанов, че не вижда мотиви за подаване на оставка, Симеонов 
заяви, че той е абсолютно прав. 
За мен той е един от малкото успешни финансови министри на целия преход към демокрация. 
"Не искам да изпреварвам със своето мнение събитията, не е редно. Все пак, ние сме екипно управление", допълни 
Симеонов. 
Лидерът на НФСБ заяви, че няма нищо невъзможно след коалиционния съвет, включително правителство без Борисов като 
премиер - "не мога да ви кажа кой е най-вероятният сценарий, въпрос на обсъждане е". 
На въпрос дали той самият би приел да заеме поста на министър-председател, Симеонов отговори категорично - не. 
Не бих станал премиер. Не мисля, че ще имам тази подкрепа, която трябва да имам. Давам си сметка, че акцията 
проведена с парите на Васил Божков в края на 2018 г. нанесе тежък удар върху моя имидж и моя рейтинг. 
Относно антиправителствените протести през изминалите 12 дни, Симеонов смята, че протестиращите не могат да бъдат 
определяни като анализ на общественото отношение. По думите му, хората, които работят, произвеждат, имат собствен 
бизнес, не се виждат на тези протести. 
"Исканията се пишат и се носят, и се представят. Да сте чули такова нещо досега? Най-различни оратори, хора, които не са 
политически ангажирани, предявяват претенции", заяви Симеонов. 
Лидерът на НФСБ коментира и голямата новина от Брюксел - споразумението за бюджета на ЕС през следващите 7 години, 
както и това за разпределянето на средства за борба с пандемията от коронавируса. 
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Реалните факти са, че бюджета на ЕС е намален заради бюджета на Великобритания, но нека малко се порадваме 
поне заради това, че парите за България са повече. 
Според Симеонов, е нормално да се иска намаляване на грантовете, защото такива "подаръци" не са здравословни, те не 
стимулират икономическата активност. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Екатерина Захариева: Трябва да се вслушаме в исканията на младите хора на улицата  
Екатерина Захариева определи вчерашния дебат по искания вот на недоверие на правителството като вял по отношение 
на аргументацията на опозицията и обвини БСП, че иска да се припише към протестите. 
В студиото на "Още от деня" вицепремиерът и министър на външните работи нарече цинична критиката на БСП по въпроса 
за корупцията. Захариева призна, че младите хора, които протестират на улицата, искат работещи институции. Затова 
трябва да бъдат чути. По думите ѝ протестиращите не са откликнали на призивите на организаторите за блокиране на 
центъра на столицата. Убедена е, че управляващите не са скъсали връзката си с хората. 
Министър Захариева отказа да коментира възможните сценарии на властта за изход от политическата криза. „На 
коалиционния съвет всички опции са на масата“, каза тя. 
Що се отнася до Европейския съвет в Брюксел и трудните преговори за средствата, които трябва да подпомогнат 
европейските икономики, пострадали от COVID пандемията, външният министър подчерта колко важно е да бъде 
постегнато съгласие сега, през лятото, тъй като през октомври вече ще бъде късно. Захариева очерта спорните въпроси 
между страните членки: дали отпуснатите средства да бъдат грантове или заеми, какъв да бъде размерът им, по какъв 
начин да се разходват. 
  
Монитор 
 
√ Наша изба в топ 50 на света  
Българската Вила Мелник влезе в топ 50 най-добри изби в света за 2020 година. Тази сензационна новина съобщи „Дейли 
Мейл“. Тя заема 39-та позиция сред „50-те най-добри винени дестинации в света,“ а престижната класация е обявена на 
13 юли онлайн, на живо от Сонома Валей, Калифорния. 
Класацията World’s Best Vineyards се изготвя от World’s Best Vineyards Academy. Това е общество от над 500 експерта в 
сферата на виното и винения туризъм от всички краища на света. Номинациите и гласуването са тайни до самото им 
обявяване. 
Неочаквано 
Сензационното признание сварва напълно неподготвени собствениците на избата Никола и Любка Зикатанови. Все още се 
чудим кой ни е предложил, разказа тя пред „Телеграф“. Вероятно някой от експертите е минавал при нас на дегустация, 
друго обяснение няма, допълни Любка. Зикатанова разказа, че всеки винен експерт може да номинирана една изба от 
родината си и две от други страни. Семейството е разговаряло с българския експерт, участвала в гласуването, но той казал, 
че неговото предложение е било за други техни колеги. 
Дестинация 
 Ние сме убедени, че най-голяма заслуга за влизането ни в 50 –те най-добри изби на планетата е нашето гостоприемство, 
казват семейство Зикатанови. В момента всичките им колеги от района на Мелник ги поздравяват. Там избите работят 
задружно, така че да направят Мелник винена дестинация, изтъква Любка Зикатанова. Тези, които имат ресторанти, са 
включили във винената си листа марките на колегите от района. 
Празници 
Вила Мелник организира често празници за гостите си, един от които е посрещане на Джулай морнинг. Тази година на 
поляната на хълма пред вилата е имало 60 опънати палатки на хора, дошли да посрещнат юли със семейството. В лозята 
на почит са местните сортове Широка Мелнишка, Мелник 55 и Сандански Мискет, които се оказват и най-издръжливи на 
климатичните промени. 
 
√ Заради COVID-19: Затварят сградата на Министерския съвет за ден  
Редовното заседание на кабинета ще се проведе чрез видеоконферентна връзка 
Във връзка с установените два случая на заразени с COVID-19 служители от администрацията на Министерския съвет, 
сградата ще бъде затворена на 21 юли, вторник, за извършването на цялостна дезинфекция, съобщиха от "Дондуков" 1. 
Всички служители на правителствената администрация ще бъдат изследвани с PCR тестове. 
Редовното заседание на кабинета, което е предвидено за 22 юли ще се проведе чрез видеоконферентна връзка. Текущата 
работа на администрацията ще се осъществява дистанционно. 
 
√ МФ, банките и колекторските фирми против закона за „вечния длъжник“  
Вещаят поскъпване на кредитите, искат давността да е 15 години 
Министерство на финансите (МФ), Асоциацията на банките в България (АББ) и Асоциацията на колекторските агенции в 
България (АКАБ) публикуваха силно негативни становища срещу промените в Закона за задълженията и договорите, става 
ясно от публикувани документи на институциите в сайта на НС. 
Законопроектът предвижда с изтичането на 10-годишна давност да се погасяват всички вземания срещу физически лица, 
освен когато има отсрочка. Мярката няма да важи за задължения на еднолични търговци, както и за дългове, произтичащи 
от непозволено увреждане и неоснователно обогатяване. 

https://bntnews.bg/news/valeri-simeonov-nikoi-variant-ne-e-izklyuchen-za-promenite-v-kabineta-1066097news.html
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От МФ посочват, че давността може да създаде проблем, особено при ипотеките, които са обичайно с по-дълъг срок за 
погасяване. „В случай, че срокът на абсолютната погасителна давност е по-кратък от срока на самия кредит, за 
недобросъвестния длъжник би имало стимул да спре да плащанията по кредита и задължението му да стане предсрочно 
изискуемо“, пишат от МФ. 
Ако уредбата се приеме, това може да доведе до оскъпяване на кредитите вследствие на повишен риск за събираемост 
на вземания. Длъжниците, които ще теглят нови кредити ще са ощетени, тъй като клиентите в заварено положение са с по-
изгодни условия по договора си. 
Според АББ срокът не трябва да е 10, а 15 години и законът да влезе в сила след минимум година. Банкерите споделят 
мнението на МФ, че законопроектът поставя в неравностойно положение стари и нови кредитополучатели. 
Колекторите предупреждават, че със законопроекта ще бъдат ударени банките, които имат „огромно количество рискови 
експозиции в страната, които са недостатъчно обезпечени, качеството на обезпеченията не е добро, а уговорените лихви 
са сравнително ниски“. Според тях 10-годишният срок също е твърде кратък и неприложим. 
От правосъдното министерство също посочиха, че не подкрепят законопроекта. Според ведомството на Данаил Кирилов 
така ще се нарушат правата на кредиторите и ще се стимулират недобросъвестните длъжници, които ще вземат пари, без 
да ги връщат. 
 
√ 7 прокурори издигнаха кандидатура за нов член на ВСС  
7 прокурори от апелативно, окръжно и районно ниво издигнаха кандидатурата на прокурора от Военно-апелативна 
прокуратура Евгени Иванов за изборен член на Прокурорската колегия на ВСС от квотата на прокурорите, съобщиха от ВСС.  
В петък, 17.07.2020 г. изтече срокът за отправяне на предложения за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на 
прокурорите, съгласно чл. 29в от ЗСВ и чл. 12 от Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, 
прокурорите и следователите. Съобразно посочените разпоредби срокът за депозиране на предложения приключва не 
по-късно от два месеца преди първата събота на провеждането му – 19.09.2020 г. Кандидатурата на Евгени Иванов е 
предложена от седем прокурори от апелативно, окръжно и районно ниво. 
До 27.07.2020 г. включително кандидатът за изборен член на ВСС трябва да представи в писмена форма подробна 
автобиография, мотивите си и концепция за дейността на ВСС, документи за съответствие с изискванията на закона, 
декларация, свързана с несъвместимостта или за обстоятелства, които могат да доведат до частен интерес по смисъла на 
чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при вземане на 
решения, за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си по чл. 19а, ал. 1от ЗСВ. 
В същия срок Прокурорската колегия ще публикува документите на кандидата от кадровото му дело по чл. 30а, ал. 2 от 
ЗСВ, както и предоставената от ИВСС информация по чл. 13, ал. 1 от Правилата, касаеща извършени проверки на прокурор 
Иванов. 
До 04.09.2020 г. на Прокурорската колегия могат да се представят становища за кандидата и въпроси към него от съдии, 
прокурори, следователи, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на обществено полезна дейност. 
На интернет сайта на ВСС в раздел „Общо събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет“ 
своевременно са публикувани: предложението за номинацията на прокурор Иванов, поканата за свикване на Общо 
събрание, Правилата за провеждане на изборите на членове на ВСС, образец на декларацията за имотно състояние, 
произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес, както и списъкът на 
действащите прокурори по реда на чл. 29д, ал. 1 от ЗСВ и чл. 5 от Правилата за провеждане на избори, който включва 1540 
прокурори. 
 
√ САЩ се гордеят, че са партньори на България  
САЩ се гордеят, че са партньори на България, Грузия и Румъния в осигуряването на сигурността в черноморския регион. 
Това написаха във Фейсбук от посолството на САЩ у нас.  
Повод за оценката е официалното откриване на Военноморския координационен елемент във Варна, което е и важна 
стъпка към по-силно НАТО и регионално сътрудничество в черноморския регион. 
Посланиците на Грузия, Румъния и САЩ бяха поканени от министъра на отбраната Красимир Каракачанов, адмирал Емил 
Ефтимов и контраадмирал Михайлов да присъстват на официалното откриване. По-късно през деня флотилен адмирал 
Медникаров им показа Висшето военноморско училище, което включваше и демонстрация на техния корабен симулатор, 
един от най-модерните в света. Посланик Мустафа с удоволствие се срещна с младите курсанти, един от които е първата 
българка, възпитаник на Военноморската академия на САЩ, която ще се фокусира върху киберсигурността.  
 
√ ООН предупреди за недостиг на храни в 27 държави  
Пандемията от коронавирус заплашва с продоволствена криза 27 държави в света, пише в съвместен доклад на Световната 
организация по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) и Световната продоволствена програма (WFP). 
Пандемията е изострила вече съществуващото положение с глада в тези страни. В списъка са включени държави от 
различни региони – Азия, Централна Америка, Близкия Изток и Африка. Така наречените „горещи точки“ са изложени на 
висок риск от влошаване на продоволствената сигурност в близките месеци, включително и от увеличаване броя на лицата, 
страдащи от остър глад. 
Тези държави и по-рано са страдали от високо ниво на недостиг на храни и остър глад заради различни обстоятелства и 
стресови фактори като икономически кризи, нестабилност, липса на сигурност, екстремни климатични явления, вредители 
по растенията и болести по животните. 
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В тази група държави са включени Афганистан, Бангладеш, Етиопия, Хаити, Сиера Леоне, Сомалия, Йемен и Зимбабве. Сега 
те се намират начело в класациите и понасят цялата тежест на пагубното въздействие на COVID-19 върху продоволствената 
система, която по време на здравната криза разпалва и гладна криза. 
В доклада се описват четири причини, водещи до остра форма на липса на продоволствена безопасност: спад в нивото на 
заетост и възможност за доходи при ръст на цените на храните в много от „горещите точки“; прекъсвания, свързани с 
противодействия заради пандемия; рязък спад на държавните приходи; политическа нестабилност и разпалване на 
конфликти, подхранвани от пандемията. 
В опит да се противопостави на тенденциите, ФАО обяви днес отново увеличение на необходимите помощи до 428,5 млн. 
долара в рамките на Глобалния план за хуманитарна реакция на ООН на пандемията от COVID-19. 
Според генералния директор на организацията, ако се започне да се действа „сега и в нужните мащаби“, все още няма да 
бъде късно да се предотврати най-тежката от десетилетия продоволствена криза. 
 
Мениджър 
 
√ До края на юли се декларират и плащат дължими данъци за второто тримесечие на 2020 г.  
На 31 юли изтича крайният срок, в който предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически 
лица, извън трудов договор и са задължени да им удържат данък, трябва да подадат по електронен път декларации за 
второто тримесечие на 2020 г. 
Това е и последният ден за внасяне на удържания данък към бюджета, напомнят от Националната агенция за приходите 
/НАП/. 
Физическите лица, които са получили доходи от наем, от друга стопанска дейност или от други източници, изплатени през 
второто тримесечие, също обявяват до 31 юли пред НАП дължимите от тях авансови данъци. В същия срок се декларират 
и окончателните данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, както и удържаните окончателни данъци 
върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, 
обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други). 
 
√ Пенсионните фондове все още не могат да изтрият негативния ефект от глобалната пандемия  
Към средата на годината всички пенсионни фондове в България все още са с негативна доходност в сравнение с 
показателите им в началото на 2020 г. Това показват изчисления на Мениджър Нюз на база данните, подадени от 
управляващите пенсионни дружества, за един пенсионен дял. При универсалните фондове, в които се осигуряват над 90% 
от всички работещи в България, най-малък е спадът при фонда на осигурителното дружество на ЦКБ-Сила (-1,63%), а най-
голям – при Пенсионно осигурителен институт (ПОИ) (-4,65%). При професионалните фондове най-голям е спадът на фонда 
на Ен Ен (-4,44%), а при доброволните фондове – при този на ПОИ (-6,42%). 
 

Изменение на пенсионен дял за първото полугодие  на 2020 
г.  

  
Доброволни 
фондове 

Професионални 
фондове 

Универсални 
фондове 

Доверие -1.86% -2.38% -2.36% 

Съгласие -4.05% -2.77% -2.64% 

ДСК-
Родина 

-3.00% -3.13% -3.04% 

Алианц 
България 

-3.95% -4.04% -3.84% 

Ен Ен -3.97% -4.44% -4.52% 

ЦКБ-
Сила 

-1.11% -0.81% -1.63% 

Бъдеще -2.04% -2.67% -1.71% 

Топлина -2.31% -1.50% -2.27% 

ПОИ -6.42% -3.68% -4.56% 

        

източник: КФН, изчисления на Мениджър Нюз 
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Отрицателната доходност стана факт, след като глобалната пандемия от коронавирус доведе до сътресения на всички 
глобални пазари през март месец и до резки спадове от порядъка на десетки процента. Така например водещият немски 
индекс DAX загуби 38% от стойността си в рамките на един месец от 19 февруари до 18 март. Приблизително в същия 
период американският S&P500 изгуби 33%, британският FTSE 100 – 32%, a френският CAC40 – с 38%. До края на полугодието 
тези индекси успяха да възстановят значителна част от тяхното представяне, но все още са под нивото си от началото на 
годината CAC40 (-16%), S&P500 (-2%), FTSE100 (-16%), DAX (-3%). 
Но пазарът на акции не играе толкова голяма роля при управлението на партидите за пенсиите, тъй като при тях често се 
наблюдават резки движения на цените, докато пенсионните дружества се стремят да бъдат максимално консервативни. 
Най-голям дял от активите държи под форма на акции универсалният фонд на Бъдеще – близо 50% от всички средства. 
След това се нареждат фондът на Топлина с 36% акции, ЦКБ-Сила с 32% и Съгласие с 31%. Най-малко акции държи фондът 
на „Алианц България“, където те възлизат на 15%. 
Вместо това фондовете предпочитат да инвестират в дългови ценни книжа, които задължават емитента да плати 
определена сума с лихва. При ДСК-Родина те са над 78% от активите на универсалния фонд, при „Ен Ен“ и „Алианц 
България“ 75%. А само при три от универсалните фондове над 5% от активите са под формата на инвестиционни имоти – 
това са Съгласие, ЦКБ-Сила и Бъдеще.  
По последни данни универсалните фондове, в които се осигуряват над 3.8 млн. души, управляват активи на обща стойност 
12,7 млрд. лв. В професионалните фондове се осигуряват лица, които работят първа или втора категория труд и упражняват 
рисков труд – като миньори, водолази и  пещари. Техният брой е малко над 300 000 души, като тези фондове разполагат с 
1,15 млрд. лв. По фондовете за доброволно пенсионно осигуряване вноски правят над 640 000 души, а управляваните към 
края на март активи възлизат на 1,1 млрд. лв.  
 
√ Съветът на ЕС с четири препоръки към България в областта на икономиката  
Съветът на ЕС обяви, че е одобрил днес препоръките за държавите от Общността в областта на икономиката за тази и 
следващата година. Четири са отправените към България препоръки. 
Първата е нашата страна да предприеме всички необходими мерки, според временните изключения от правилата за 
държавната помощ, за преодоляване на последиците от пандемията от Ковид-19, както и за подпомагане на 
икономическото възстановяване. Когато икономическите условия позволяват, България следва да прилага фискални 
политики, насочени към постигане на "благоразумни" средносрочни фискални позиции и осигуряване на устойчивост на 
дълга, като същевременно повиши инвестициите. България трябва да привлече достатъчно финансови средства за 
укрепване на устойчивостта, достъпността и възможностите на здравната система, както и да осигури съразмерно 
регионално разпределение на здравните работници. 
Втората препоръка е страната да осигури подходяща социална закрила и основни услуги за всички и да подобри 
политиките за пазара на труда. България следва да подобри достъпа до работа от разстояние и да насърчи цифровите 
умения и равния достъп до образование. Нашата страна трябва да отстрани недостатъците по схемата за минимален 
доход. 
Третата препоръка гласи България да опрости и ускори процедурите за предоставяне на ефективна подкрепа за по-
малките дружества и самонаетите, за да имат непрекъснат достъп до финансиране и гъвкави условия за плащане на дълга. 
От Съвета на ЕС излизат с указание да се даде предимство на готови за изпълнение обществени инвестиционни проекти и 
да бъдат насърчени частните инвестиции, за да се ускори икономическото възстановяване. Страната ни трябва да насочи 
инвестициите в областта на природосъобразния и цифровия преход, особено при чистото и ефективно производство и 
използване на енергията, чистия транспорт, като допринася за постепенното отпадане на използването на изкопаеми 
суровини в икономиката, включително във въгледобивните региони. 
Четвъртата препоръка е България да намали възможно най-много административната тежест за дружествата с 
подобряване на ефективността на обществаната администрация и подобряване на електронното управление. България 
трябва да подобри законодателството за несъстоятелността, да повиши усилията за осигуряване на адекватна оценка 
 
√ Евролидерите се договориха за бюджета на ЕС и за фонда за възстановяване  
Лидерите на 27-те страни членки на Европейския съюз постигнаха споразумение по бюджета на блока за следващите 7 
години и по мащабният план за възстановяване на икономиката след пандемията от COVID-19, предаде Ройтерс. 
Бюджетът на ЕС до 2027 г. ще бъде в размер на 1,824 трилиона евро, от които 750 милиарда евро ще бъдат отделени за 
фонда за възстановяване. Фондът бе приет след вземане на компромисно решение – безвъзмездните средства са 
намалени от 500 млрд. на 390 млрд. евро, докато останалите 360 млрд. ще бъдат раздадени под формата на нисколихвени 
заеми, чието изплащане ще продължи до 31 декември 2058 г. Средствата за възстановяване да бъдат осигурени чрез ибя 
заем от капиталовите пазари, изтеглен от Европейската комисия. Ще бъдат въведени и нови данъци за покриване на дълга, 
т. нар. "собствени ресурси" на ЕС. 
„Сделка!“, написа в Twitter председателят на Съвета на ЕС Шарл Мишел, веднага след договарянето на споразумението. 
„Това споразумение изпраща сигнал, че Европа е сила, която предприема дейсвие. Тук не става въпрос само за пари. Става 
дума за работници и за семейства, за тяхната работа, здраве и благополучие. Вярвам, че на това споразумение ще се гледа 
като на ключов момент в европейската история, който ни изстрелва към бъдещето“. 
Френският президент Еманюел Макрон определи сделката като „наистина историческа“ и заяви, че вярва, че 
възстановителният план и бюджета на ЕС ще отговорят на предизвикателствата, поставени от пандемията от коронавирус. 
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„Завършекът на тази среща беше наистина исторически. Въведохме възможността за общо вземане на заеми и създадохме 
първият колективен план за възстановяване. С този план бюджетът на ЕС е почти удвоен за следващите три години“, 
коментира френският държавен глава. 
Постигането на споразумение отне четири дни и нощи, като това е най-дългото заседание от 2000 г. насам, когато срещата 
на върна на ЕС във френският град Ница продължава близо 5 пълни дни. 
 
√ Ако беше банка, биткойнът щеше да е осмата по пазарна капитализация в света  
Със своята пазарна капитализация от 169,01 млрд. долара, биткойнът би се наредил на 8-мо място сред най-големите 
банки в света, ако беше финансова институция, сочат данни, събрани от buyshares.co.uk. 
Данните сочат, че в момента JP Morgan Chasе е банката с най-голяма пазарна капитализация в света – 433,5 млрд. долара. 
На второ място се нарежда Bank of America с капитализация от 306 млрд. долара, а трета и четвърта са китайските ICBC и 
China Construction Bank – съответно с 290,9 млрд. долара и 218,4 млрд. Топ 5 допълва Wells Fargo, която има капитализация 
от 35,3 млрд. долара над тази на биткойн (204,3 млрд. долара). Пред дигиталната валута се нареждат още Agricultural Bank 
of China и Citigroup, които се оценяват съответно на 178,8 млрд. долара и 171,5 млрд. долара. 
Зад биткойна обаче са банкови гиганти като HSBC (157,5 млрд.  долара), The Bank of China (146,6 млрд. долара) China 
Merchants Banks (137,7 млрд. долара), Royal Bank of Canada (116,6 млрд. долара), HDFC Bank Limited (112,7 млрд. долара), 
Toronto Dominion Bank (103,3 млрд. долара), Commonwealth Bank of Australia (101,3 млрд. долара) и Morgan Stanley( 93.09 
млрд. долара. 
 
√ Русия вече печели повече от злато, отколкото от газ  
Руските златодобивни компании са извлекли 66,4 тона злато само в рамките на месеците април и май. Стойността на 
метала е 3,58 млрд. долара, което е повече от продажбите на природен газ, равняващи се на 2,4 млрд. долара за същите 
два месеца, предаде руския бизнес канал РБК. Все още няма официални данни, но очакванията на представители на 
Руската централна банка са, че в рамките на третото тримесечие общите приходи на газовия монопол Газпром ще бъдат 
3,5 млрд. долара. Това е най-ниското ниво от 2002 г. насам. 
„За първи път от 1994 г. износът на злато е повече от износа на газ“, коментира Максим Худалов от Аналитичната агенция 
за кредитен рейтинг (ACRA). Очакванията му са, че износът на руски газ за Европа ще паднат от 200  млрд. куб. м. през 2019 
г. до 163 млрд. куб. м. през тази година. По време на глобалната пандемия потреблението на енергийни ресурси по целия 
свят силно се понижи.   
Около 80% от износа на руско злато е насочен към Великобритания, тъй като Лондон е центърът на глобалната търговия 
със злато. Рекордните доставки са 14 пъти по-големи в сравнение с направените през април и май миналата година. От 
началото на годината досега приходите от злато в Русия се оценяват на 4 млрд. долара. Освен това Централната банка на 
страната спря да изкупува злато на 1 април,  тъй като вече има в резервите си 74 млн. тройунции. След Китай и Австралия 
Русия е третият най-голям производител на злато в света.  
Златото се радва на много засилен интерес, тъй като то обикновено се счита за сигурно място за съхранение на стойност 
при нестабилна икономическа ситуация. Цената на жълтия метал наскоро прехвърли кота 1800 долара за една тройуниция. 
В рамките на последната една година стойността на златото нарасна с 27%, а от последното дъно, което беше в средата на 
2018 г. увеличението е с цели 50%. Исторически най-високата цена на златото беше записана в средата на 2011 г., когато 
стойността му достигна близо 1900 долара за тройунция. 
 
√ Смесени резултати на борсите в Европа на фона на срещата на евролидерите в Брюксел  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха смесени резултати в ранната търговия в първата 
търговска сесия за седмицата. Инвеститорите гледат с умерен оптимизъм на продължаващите преговори между лидерите 
на 27-те страни членки на ЕС в Брюксел относно фондът за възстановяване на икономиката, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,88 пункта, или 0,24%, до 373,59 пункта. Въпреки това загуби бяха 
регистрирани в туристическия, енергийния и автомобилния сектор, като индексите SXTP, SXEP и SXAP се понижиха 
съответно с 0,48%, 0,25% и 0,23%. 
Немският DAX напредна с 78,52 пункта, или 0,61%, до 12 998,13 пункта. Френският CAC 40 се повиши с 10,46 пункта, или 
0,21%, до 5 079,88 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 19,74 пункта от стойността си, или 0,31%, 
достигайки ниво от 6 270,56 пункта. 
Европейските лидери отчитат напредък след три дни на преговори относно плана за възстановяване на икономиката на ЕС 
от коронавируса, но холандският премиер Марк Рюте, който е представител на „пестеливите“ страни, предупреди, че 
преговорите все още може да завършат без резултат. 
На масата за преговори са предложените от Европейската комисия бюджет на ЕС от 1,8 трлн. евро за следващите 7 години, 
както и фондът за възстановяване в размер на 750 млрд. евро. 
„Преди началото на срещата много хора вярваха, че в даден момент ще се стигне до някаква сделка, така че добрите 
новини вече са взети предвид от пазарите“, коментира Дейвид Мадън от CMC Markets. 
„В момента пазарите са в режим „изчакай и виж”. Споразумението върви към намаляване на дяла на безвъзмездните 
средства и увеличение на заемите, което ще постави допълнителна тежест върху силно задлъжнелите икономики“, 
дообави той. 
Междувременно акциите на британския търговец на дребно Marks & Spencer поевтиняха с 1,34%, след като Sky News 
съобщи, че компанията смята да обяви съкращение на стотици работни места следващата седмица. 

https://buyshares.co.uk/bitcoin-would-rank-as-8th-largest-bank-globally-with-169-billion-in-market-capitalization/
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Книжата на италианската банка UBI Banca SpA поскъпнаха с 12,76%, след като Intensa Sanpaolo добави 0,57 евро за акция 
към офертата си за придобиване на банката, която до момента бе от 1,7 нейни акции за една акция на UBI. 
Седмичен спад за Nasdaq 
Американските борсови индекси не намериха единна посока в петък, след като Netflix разочарова с отчета си за 
тримесечието, пише Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 62,76 пункта, или 0,23%, до 26 671,95 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 напредна с 9,16 пункта, или 0,28%, до 3 224,73 пункта.  Индексът на високотехнологичните дружества 
Nasdaq отчете ръст от 29,36 пункта, или 0,28%, до 10 503,19 пункта. За седмицата Dow и S&P записаха ръст, докато Nasdaq 
се понижи. 
Акциите на Netflix поевтиняха с 6,52%, след като финансовите резултати на компанията за второто тримесечие на 
отговориха на очакванията на анализаторите. Стрийминг гиганта обяви печалба от 1,59 долара за акция при очаквани 1,81 
долара за акция. За понижението допринесе и слабият таргет на компанията за ръст на абонатите през третото тримесечие, 
който е ключов фактор за представянето на нейните акции. 
„Тези резултати са лава“, коментира Лий Хоровиц от Evercore ISI, като добави че „данните не са достатъчно добри, като се 
имат предвид огромните очаквания към компанията“. 
Другите технологични гиганти също записаха загуби. Акциите на Amazon, Microsoft и Apple поевтиняха съответно с 1,26%, 
0,51% и 0,20%. 
Резултатите на Netflix идват на фона на трудна седмица за технологичния сектор. Facebook, Alphabet и Microsoft отчетоха 
седмичен спад, а Amazon записа първи такъв от 11 седмици насам. Акциите на компанията на Джеф Безос поевтиняха с 
над 7% за седмицата. 
Представянето на технологичния сектор се изрази в разликата и в резултатите на Nasdaq, който се понижи с 1,1% за 
седмицата. За разлика от него Dow и S&P 500 напреднаха с 1,3% и 2,3%, записвайки трети пореден седмичен ръст. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанският регион започнаха седмицата със смесени резултати, след като 
Китайската централна банка запази основната си лихва без промяна, предаде Си Ен Би Си. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 100,02 пункта, или 3,11%, до 3 314,15 пункта, а по-
малкият показател Shenzhen Composite напредна с 57,77 пункта, или 2,68%, до 2 216,7 пункта. Хонконгският индекс Hang 
Seng обаче се оцвети в червено, регистрирайки спад от 31,18 пункта, или  0,12%, до 25 057,99 пункта. 
Китайската народна банка остави едногодишния и петгодишния си лихвен процент без промяна – съответно 3,85% и 4,65%. 
Централната банка не е променяла лихвите от 3 месеца. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 21,06 пункта, или 0,09%, до 22 717,48 пункта 
въпреки  данните, че Японският износ се е понижил с 26,2% през юни спрямо същия месец на миналата година. 
Анализаторите, анкетирани от Ройтерс, очакваха спад от 24,9%. Вносът е спаднал с 14,4% при прогнозирани 16,8%. На този 
фон автомобилния сектор, който е един от ключовите за износа на страната, отчете загуби. Книжата на Toyota, Nissan, 
Mitsubishi Motor и Suzuki поевтиняха съответно с 0,28%, 3%, 1,77% и 3,64%. 
Южнокорейският показател Kospi се понижи с 2,99 пункта, или 0,14%, до 2 198,2 пункта. 
В Австралия ASX 200 изтри 32 пункта от стойността си, или 0,53%, достигайки ниво от 6 001,6 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения. Бенчмаркът SOFIX отчете спад от 0,91 пункта, или 
0,21%, до 441,36 пункта. BGBX40 се понижи с 0,12 пункта, или 0,13%, до 95,15 пункта. BGTR30 изтри 0,88 пункта от стойността 
си, или 0,19%, достигайки ниво от 460,76 пункта. BGREIT остана без промяна при ниво от 131,30 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Сачева: Този състав на кабинета трябва да завърши мандата си  
"Моето мнение е, че този кабинет в този си състав трябва да приключи мандата си", заяви министърът на труда и 
социалната политика Деница Сачева по Нова тв. 
Изчаква се вотът на недоверие. Ще има Коалиционен съвет и тогава ще се вземе решение, каза социалният министър, 
запитана за спряганите варианти един от вицепремиерите да оглави кабинета и поисканите оставки на министрите 
Владислав Горанов, Младен Маринов и Емил Караниколов, които са „замразени”. Тя отвърна: Този кабинет трябва да 
завърши мандата си в този състав. Редовните избори са само след 7 месеца, нищо не налага влизането на България в хаос 
и нестихващи протести. 
Деница Сачева отново изрази мнението си, че протестът няма ясни лидери и не бива да се забравят гражданите, които не 
протестират. По думите ѝ, има трима души, които се опитват да се представят на лидери, но на практика те не са изразители 
на младите хора, които протестират. Те не предлагат обща конкретика, допълни социалният министър. 
Що се отнася до приключилите в Брюксел преговори между европейските лидери и новината, че България ще 29 милиарда 
евро средства в следващите години, Сачева посочи, че това е сериозен успех за страната ни. Тя добави, че 7,7 млрд. ще 
бъдат средствата от фонда за преодоляване на последиците от COVID-пандемията. 
Тези средства не трябва да бъдат разглеждани като просто пари, а като бъдещи проекти – проекти за подпомагане на 
бизнеса, за безработицата, за младите хора, по отношение и на дигитализацията, заяви министърът. 
Според нея една от задачите на правителството е да задържи безработицата в края на годината на нива от 6,5%.  
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√ Девет банки искат да отпускат антикризисни кредити с гаранции от Фонда на фондовете 
Девет банки имат желание да отпускат антикризисни кредити на малки и средни предприятия, гарантирани от Фонда на 
фондовете (ФнФ) в отговор на икономическата криза, свързана с пандемията от COVID-19. 
До крайния срок на 17 юли 2020 г. заявления подадоха Българоамериканската кредитна банка, Обединена българска 
банка, Юробанк България, УниКредит Булбанк, Първа инвестиционна банка, Токуда банк, Банка ДСК, Търговска банка Д и 
Райфайзенбанк. Право да кандидатстват за партньорство имаха всички финансови институции с валиден банков лиценз и 
разрешение за предоставяне на заеми. 
Общият финансов ресурс за гаранции, заявен от банките кандидати, надхвърля бюджета от близо 158 млн. лв., определен 
от ФнФ за този финансов инструмент. До края на този месец ще бъде готов списъкът с потенциални банки партньори, които 
са допустими да подпишат гаранционно споразумение. Целта е новата „Портфейлна гаранция с таван на загубите за 
преодоляване на последствията от COVID-19“ да бъде достъпна за крайни получатели през септември 2020 г. 
Чрез новия си гаранционен продукт ФнФ ще поеме част от кредитния риск на финансовите институции при отпускане на 
нови заеми на малки и средни предприятия без достатъчно обезпечения, но с необходимост от подкрепа в условията на 
настоящата тежка ситуация. По този начин ще се улесни достъпът на бизнеса до кредити за продължаване на дейността, 
включително за задоволяване на потребностите от ликвидност и/или за преодоляване на финансови затруднения, които 
се дължат на пандемията или се утежняват от нея. 
ФнФ предлага гаранция до 80% от размера на всеки кредит, срещу което съответната банка ще трябва да предложи 
финансиране при преференциални лихви и занижени изисквания към обезпеченията. В структурата на продукта се 
предвижда комбиниране на гаранционен инструмент и лихвена субсидия за предприятията, които изпитват ликвидни 
затруднения, но въпреки това са готови да задържат персонала си. 
Инструментът „Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от COVID-19“ е финансиран 
със средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014 – 2020 г.  
 
√ Любомир Кючуков: Богатите държави в ЕС не искат да плащат цената на кризата  
България започва да се превръща в камъче в обувката, посочи Любомир Кючуков 
Сумата за безвъзмездна помощ е намалена от 500 на 400 млрд. евро. Какви решения ще вземе Брюксел и ще успее ли 
Бойко Борисов да издейства помощ с изгодни условия за България?  
"400 млрд. евро е безвъзмездната помощ, другата част са нисколихвени заеми. Това е общ дълг, въпреки че ЕС избягва да 
използва това понятие", дипломатът и бивш заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков пред Bulgaria ON 
AIR.  
А ако не се стигне до консенсус и финансова помощ, то това ще бъде по-катастрофално от самата криза, убеден е експертът. 
По думите му, ако ЕС не може да действа съвместно в криза, тогава излиза въпросът за необходимостта от ЕС. 
"ЕС се опитва да поеме върху себе си функцията за финансиране на възстановяването. Ресурсът е огромен, но тук не става 
дума за пари, а за политики. Става дума за това как тези пари ще се използват. Очаквам, че компромис ще бъде постигнат, 
макар и много труден. Не очаквам грантовете да бъдат силно намалени", обясни Кючуков в предаването "Денят ON AIR". 
Той е на мнение, че се е загубила спойката в ЕС и страните са тръгнали в различни посоки. Френско-германският локомотив 
пък е получил нов импулс преди кризата. Конструкцията определено скърца, изтъкна дипломатът. 
"Бих го нарекъл бунта на богатите - те не искат да плащат цената на кризата", отбеляза Любомир Кючуков.  
Той подчерта, че средствата за България няма да бъдат намалени заради политическата обстановка в страната. Но в 
Брюксел вече се говорело, че страната ни започва да се превръща в камъче в обувката - най-вече заради корупцията в 
страната. 
"Основната констатация е, че България продължава да има проблеми", заяви Кючуков.  
 
√ Турция започна сондажи за петрол и газ в Черно море  
Корабът „Фатих“ започна сондажи в блока „Туна-1“ в Черно море. Това написа в Туитър турският министър на енергетиката 
и природните ресурси Фатих Дьонмез. 
„Ако има петрол и газ в Черно море, то ние задължително ще разработим находищата“, написа той, цитиран от 
Анадолската агенция. 
Дьонмез подчерта, че Турция е твърдо решена да осигури своята енергийна безопасност и в тази връзка ще извърши 
сондажни работи „на всеки квадратен метър“ от своята зона във всички морета, които мият нейните брегове. 
Церемонията по изпращането на кораба „Фатих“ от Истанбул за Трабзон се състоя на 29 май. На нея присъства президентът 
Реджеп Тайип Ердоган. За да може корабът да премине под мостовете на Босфора, част от платформата за сондиране беше 
демонтирана и отново монтирана, когато „Фатих“ акостира в пристанището на Трабзон. 
Датата 29 май не беше случайно избрана. Тя е свързана с 567-годишнина от превземането на Константинопол от 
османските турци под предводителството на султан Мехмед II Фатих. Така настоящата турска власт се опита да свърже 
миналото с бъдещето. 
 
√ Египет на крачка от нахлуване в Либия  
Египетските депутати одобриха вчера възможна въоръжена интервенция в Либия, ако силите на правителството в Триполи, 
подкрепяни от Турция, продължат настъплението си на изток. Това съобщи в комюнике парламентът, цитиран от Франс 
прес. 
Камарата на представителите одобри единодушно изпращането на египетски армейски части на бойни мисии извън 
границите на египетската държава, за да защитят националната сигурност на Египет, допълва комюникето. 
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Египетският парламент даде съгласието си армията да подкрепи либийския народ. 
Депутатите упълномощиха президента Абдел Фатах Ас Сиси и въоръжените сили да защитят Либия и националната 
сигурност на Египет и арабските държави, каза парламентарен източник за ТАСС след закритото заседание на 
парламентаристите. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Власт и протести. Какви са вариантите за излизане от политическата криза?; 
- Какви са сценариите? Гост Валери Симеонов; 
- Лидерите в Брюксел: как ще бъдат разпределени парите за преодоляване на коронакризата?; 
- Между мерките и самодисциплината. Къде е България? Проф. Асен Балтов; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Какъв ще бъде ремонтът на кабинета след вота на недоверие? За протестите и сценариите пред управляващите - 

гост: Социалният министър Деница Сачева; 
- Вот на недоверие по време на политическа буря. Очаквайте - гласуването на живо от парламента в 11.30. В 

студиото - коментират Татяна Буруджиева, Страхил Делийски и Харалан Александров; 
- Защо се стигна до насилието над дете в Перник? И кога родителите превръщат в децата си в заложник на 

отношенията си?; 
- На живо: Опасен дрифт ли е причината за тежкия сблъсък с петима ранени в Горна Оряховица?; 
- Пробив срещу заразата: Задава ли се ефикасна ваксина срещу COVID-19? И още: Ще овладеем ли ситуацията у 

нас? Гост - вирусологът проф. Радостина Александрова; 
- Свърталище на крадци и опасно забавление за деца. Недоволство в столицата заради изоставен строеж - Румен 

Бахов разказва на живо; 
- В разгара на лятото - продават ли се опасни храни на открито? Какво ни предлагат по морето и в парковете? 

Проверка в „На твоя страна". 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. Монитор - Таксита стават пътна помощ и куриери; 
в. Монитор - "Отровното трио" се провали, Ел Чапо взе протеста на ръчна; 
в. Телеграф - Хоум офисът стопи болничните; 
в. Труд - Менте доктори лъжат мъже с хапче за секс; 
в. Труд - Здравето и медицината трябва да са преди парите; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Въпреки, че лекарският съюз и здравната каса се договориха, спор може да остави болниците без повече 
пари в пика на COVID-19; 
в. 24 часа - ГЕРБ "помириса" тежък дубайски парфюм върху мотивите на БСП; 
в. 24 часа - 300 вяло блокираха София, трима за 3 минути - метрото; 
в. 24 часа - "Възраждане" регистрирана с над 400 фалшиви подписа, прокуратурата поиска заличаването ѝ; 
в. 24 часа - 18 месеца условно за прокурорски син, убил двама в катастрофа; 
в. 24 часа - Баща ти не те обича, не обича и мен, крещи майка и бие детето си; 
в. Монитор - Свободни места и в елитните гимназии; 
в. Телеграф - Парното прилапа 34 млн. лв. от лихви; 
в. Труд - Каракачанов: Оставка е възможна; 
в. Труд - За Гърция пътуваме само през Промахон и Маказа; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Иван Палчев, депутат от ДПС в 7-ото ВНС и в З6-ото ОНС: Доган забучи Костов начело на демонстрантите през 
1996 г.; 
в. Монитор - Халил Летифов, зам.-председател на ПГ на ДПС: На партийки извън парламента им замириса на избори и 
активираха анти-ДПС реториката; 
в. Телеграф - Археологът проф. Николай Овчаров: Съживяваме замъка на Дракула в Свищов; 
в. Труд - Д-р Даниела Дариткова, председател на ПГ на ГЕРБ, пред "Труд : Дефицитът на авторитети в БСП пречи на ГЕРБ; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Лошо ли е в еврозоната? Страните там имат 62% ръст на доходите и стабилни цени; 
в. 24 часа - Как протестът ще смени системата; 
в. Монитор - Когато историята се повтаря, но само като трагедия; 
в. Телеграф - Всички печелят от дистанционния труд; 
в. Труд - Протестите и сектата. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 21 юли 
София 

- От 11.30 часа ще се проведе извънредно заседание на Народното събрание. 



16 

 

- От 12.00 часа в Огледална зала в сградата на пл. "Народно събрание" 2 ще се проведе заседание на Комисия по 
регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. 

- От 13.00 часа в зала „Изток“ в сградата на пл. "Народно събрание" 2 ще се проведе заседание на Комисията по 
енергетика. 

- От 13.00 часа в централата на ПП АБВ ще се проведе пресконференция. 
***  
Плевен 

- От 10.00 часа в залите на Учебния корпус на Медицински университет – Плевен ще се проведе третият 
присъствен кандидатстудентски изпит от редовната сесия на университета. 

***  
Пловдив 

- От 10.00 часа в офиса на СРС „Подкрепа“ на бул. „Руски“ 86 ще се проведе пресконференция на тема „Проблеми 
с финансирането на болницата от Здравна каса, свързано със специфичните условия на работа в 
епидемиологична обстановка и нарастващото социално напрежение“. 

***  
Русе 

- От 11.00 часа в зала „Св. Георги“ на Областната администрация ще се проведе заседание на постоянно 
действащата междуведомствена областна епизоотична комисия. 

***  
Стара Загора 

- От 15.00 часа в западната част на Станционната градина (на бул. „Славянски“ срещу блок 41) ще бъде направена 
символична първа копка за стартиране на проект „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на 
физическата среда на „Станционна градина“ в Стара Загора“. 

***  
Търговище 

- От 10.30 часа в завод „ТЕРЕМ - Хан Крум” ЕООД ще се проведат изпитания на последните два от 13 ремонтирани 
танка Т-72. На събитието ще присъстват министърът на отбраната Красимир Каракачанов и командирът на 
Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов. 

 

 
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

