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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Economy News 
 
√ АИКБ подкрепя малък "студен резерв"  
АИКБ подкрепя оповестените от председателя на комисията по енергетика към Народното събрание и министъра на 
енергетиката намерения, свързани със т. н. студен резерв. Ето какво обяснява работодателската организация: 
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. 
 
Cross.bg 
 
√ Мехмед Дикме: Дадоха на Доган 55 млн. лв. чрез студения резерв  
"Хората, които поискаха да се отнеме студеният резерв от Ахмед Доган, или нищо не разбират, или са големи демагози и 
лъжци. След една седмица изтича договорът на Доган за студения резерв", обяви пред БТВ Мехмед Дикме, бивш министър 
на земеделието в правителството "Сакскобургготски" и бивш член на ДПС. "Какво ще му отнемат, когато договорът му 
приключва. 
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"Трябва да кажат защо през последните две години правителството на Борисов даде за студен резерв на Доган около 55 
млн. лв. Стига с тези манипулации и опити да се измъкват от ситуацията. Защо не промениха закона преди пет месеца", 
заяви Дикме. 
Той попита също защо на фона на намаляващото потребление на ток в България се поддържа резерв. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изрази официална позиция студеният резерв да отпадне. 
Според работодателската организация правилният управленски подход е да се фокусират организационни, 
институционални и политически ресурси към ефективното и своевременно свързване на българския с единния интегриран 
европейски енергиен пазар. 
Това ще позволи непрекъсната трансгранична търговия с електроенергия, висока ликвидност при конкурентни условия и 
в крайна сметка - ефективно използване на ресурсите за производство на електроенергия, твърдят от АИКБ. 
Междувременно работниците от ТЕЦ "Варна" в отворено писмо до президента Румен Радев, до председателя на 
парламента Цвета Караянчева и до премиера Бойко Борисов настояха решенията за работата на централата да не се вземат 
на база политически пристрастия. 
Електроцентралата за последните две години е била включена пет пъти, за да изпълни ангажимента си за осигуряване на 
студен резерв за системата, всеки от който е струвал над 10 млн. лв.  

 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Деница Сачева: Повече от два месеца задържаме нивата на безработица  
Целите ни са безработицата да се задържи около 6,5-7% до края на годината и се работи активно по отношение на това, 
каза в Сутрешния блок на БНТ социалният министър Деница Сачева. 
"Повече от два месеца вече задържаме нивата на безработица, благодарение на програмите, които реализираме. В 
момента тече т.нар. програма "заетост по 3" - това е схемата 60/40 от една страна, от друга страна 290 лв., с които 
подкрепяме секторите на транспорт и туризъм, както програмата "Заетост за теб", насочена към наемане на безработни 
лица. 
За месец юни имаме рекорден брой хора, които започнаха работа - 37 000. Надяваме се да успеем да направим така, че 
до края на месец септември да можем да имаме добри резултати и да запазим работните места на почти 300 000 души", 
каза Сачева. 
По думите и от няколко месеца се работи по бъдещия програмен период на ОП "Развитие на човешките ресурси", който е 
свързан с младежката безработица и овластяването на младите хора с умения, така че да мога да намерят своята  
реализация на трудовия пазар. В бъдещия програмен период почти 500 млн. лева са предвидени за възможности за 
обучение по дигитални умения. 
Сачева припомни, че България ще получи от ЕС 29 милиарда евро, като съотношението грантове - заеми е 84 към почти 16, 
в полза на грантовете. 
"И още до края на тази година, началото на следващата ще имаме възможност да разполагаме със средства - около 650 
млн. Трябва да сме много бързо подготвени с проектите и програмите, по които да кандидатстваме, по това вече се работи 
повече от месец", уточни социалният министър. 
По отношение на мярката 60/40 Сачева заяви, че почти 165 000 души са запазили работните си места, а над 160 млн. вече 
са изплатени и продължава поетапното изплащане по първия дизайн на мярката. По втория дизайн започна 
кандидатстването. Мярката ще работи до 30 септември, след което ще бъде с нов дизайн. 
За протестите Сачева заяви, че към момента не са чули конкретни искания, свързани с идеи. 
"Чули сме искания, свързани с оставки и диалогът продължава да бъде диалог за хора, а не за идея. Така че ние очакваме 
да чуем конкретни идеи и разбира се сме готови да се срещнем да разговаряме, да обсъждаме това. Когато говорим за 
младите хора, това е части от политиките, за които бяха договорени вчера толкова много пари за България от министър- 
председателя. Защото за младите хора определено има нужда да се работи по много повече теми - по теми, свързани с 
иновации, предприемачество, дигитализация, култура, екология", каза Сачева. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Любомир Кючуков: ЕС доказа, че може да взима единни решения и да генерира общи политики  
Продължаваме да сме съюз - това е посланието, което дойде от Брюксел и което е основният резултат, изваден пред скоби, 
преди парите. Това заяви в студиото на "Още от деня" дипломатът Любомир Кючуков - директор на Института за икономика 
и международни отношения и бивш заместник външен министър, в коментара си за постигнатото споразумение по 
бюджета на ЕС за следващите 7 години и плана за възстановяване от пандемията от коронавирус след преговори, които 
продължиха 4 денонощия. 
"Европа не е единна. Въпросът е за алтернативата - ако не беше постигнато това споразумение, тогава без излишна 
драматичност ЕС щеше да е изправен пред много сериозни проблеми, свързани с неговото оцеляване", отбеляза той. 

https://bntnews.bg/news/denica-sacheva-poveche-ot-dva-meseca-zadarzhame-nivata-na-bezrabotica-1066239news.html
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Според него не бива да се подценява постигнатото, което е важно не само за възстановяването на Европа от пандемията, 
но и за нейното бъдеще. 
"Този план наистина беше нещо повече от пари", добави анализаторът. 
По думите му "ЕС доказа, че може да взима единни решения" и "потвърди фундаментални неща от гледна точка на своето 
съществуване". 
"Първо, беше потвърден принципът на солидарността. Второ, беше доказано, че могат да се генерират общи политики", 
изреди Кючуков. 
За него преговорите са били тежки, "защото в тях не съдържат много елементи, които от тук нататък ще продължат да 
оказват влияние върху функционирането на ЕС като цяла, а не само през призмата на парите". 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
 √ Пътуването до Гърция се усложнява заради нови забрани за минаване през граничните пунктове  
Гръцките гранични власти преустановиха тази нощ пропускането на товарни автомобили през ГКПП „Капитан Петко 
войвода" - „Орменион". Забраната е до 4 август. Временно се забранява преминаването и през пункта „Илинден"- Ексохи" 
за пътуващи и в двете посоки, независимо от тяхното гражданство, съобщават от Гранична полиция. 
Забраната е валидна за всички видове превозни средства, включително и товарни автомобили. Влезе в сила от 00:00 часа 
днес и важи до 3 август. Товарни автомобили ще могат да преминават само през „Кулата" - „Промахон", а на ГКПП 
„Маказа"- „Нимфея" - лекотоварни автомобили до 3,5 тона. 
Разрешава се влизането на граждани в Гърция по т.нар. съществени причини (служебни, здравни, семейни) единствено 
през "Кулата" - "Промахон" и през "Маказа" - "Нимфеа". Пътуванията се доказват със съответните документи. 
Припомняме, че влизането в Гърция на туристи е възможно само през ГКПП "Кулата" - "Промахон" - с отрицателен резултат 
на РCR тест за коронавирус, направен през последните 72 часа, преди пристигането в Гърция. 
Документът трябва да е на английски език, да съдържа име и фамилия, номер на паспорт или лична карта. 
До 31 август всички пътуващи към Гърция, независимо от тяхното гражданство, трябва да притежават QR код, чрез 
попълване на електронни формуляри за локализиране. Данните за контакт в Гърция се попълват най-късно предния ден 
преди пристигането в страната. 
 
√ Помпео е на официално посещение в Дания  
Година след като САЩ и Дания влязоха в спор заради предложението на президента Доналд Тръмп да купи Гренландия, 
неговият държавен секретар ще посети северната страна днес, като въпросите за Арктика ще са в центъра на разговорите. 
Майк Помпео трябва да пристигне в Дания днес, за да се срещне с премиера Мете Фредериксен. 
След това се очаква той да проведе разговори с датския си колега по обяд, когато към тях ще се присъединят представители 
на външните работи за Гренландия и Фарьорските острови. 
Според висши датски дипломати, Дания смята САЩ за "абсолютно най-близкия си съюзник" и като израз на това участва с 
войски в мисиите на НАТО в Афганистан, Ирак и Либия. 
Но отношенията между двете страни преживяха трус през август 2019 г., когато Тръмп сподели идеята САЩ да купят 
Гренландия - датска арктическа територия, обхващаща над два милиона квадратни километра. 
Тогава Фредериксен нарече предложението „абсурдно“, което накара Тръмп да отмени планираното си посещение в 
Копенхаген заради „грубия“ тон на датския отговор. 
 
√ Долната камара на конгреса в САЩ одобри по-строги санкции за "Северен поток 2"  
Долната камара на американския Конгрес единодушно одобри внесеното по-рано предложение за затягане на санкциите 
срещу „Северен поток - 2" и „Турски поток". Рестрикциите засягат чужди лица и компании, които участват в продажбата, 
отдаването под наем и предоставянето на плавателни съдове за полагането на тръби при строежа на двата газопровода. 
„Северен поток 2" трябва да пренася газ от Русия към Германия, а "Турски поток" е разклонението, което минава през 
България.  
Според вносителите на предложението, проектът ще навреди на интересите и на Съединените щати, и на Европейския 
съюз, защото поставя Брюксел в още по-голяма зависимост от Русия.  
Според руски експерти, действията на Вашингтон са геополитически мотивирани. Преди седмица първият дипломат на ЕС 
Жозеп Борел заяви, че Брюксел е твърдо против санкциите и заплахите, налагани едностранно от САЩ, които засягат 
интересите на европейски компании. 
 
Investor.bg 
 
√ Предлага се нова държавна агенция да стимулира изследванията и иновациите 
Бъдещата структура ще изработва политиките в тези сфери, несъвпадащи с правомощията на министерства 
Създаването на Държавна агенция за изследвания и иновации се предлага с проект на Постановление на Министерския 
съвет. Вносител е вицепремиерът Томислав Дончев, а проектът е публикуван за обществено обсъждане. 
Предвижда се Държавната агенция за изследвания и иновации да играе ролята на специализиран орган, подчинен на 
Министерския съвет, ръководещ и изпълняващ държавната политика в областта на изследвания, иновациите и 
технологиите. 
По същество това е нова политика, която си поставя за цел максимална ефективност на дейностите в трите области чрез 
тяхното допълване в полза на трансформацията на българската икономика в такава, основана на знанието, иновациите и 

https://bntnews.bg/news/lyubomir-kyuchukov-es-dokaza-che-mozhe-da-vzima-edinni-resheniya-i-da-generira-obshti-politiki-1066185news.html
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технологиите. Тази политика не е чисто научна и не е чисто икономическа, и заради това трудно би могла да бъде 
ефективно изпълнявана от две или повече ведомства едновременно, пише в мотивите към проекта. 
Предметът на работа на новата държавната агенция ще е обособена политика, несъвпадаща с правомощията на 
министерство, съгласно изискванията на Закона за администрацията. Политиката по изследвания, иновации и технологии 
включва приложни научни дейности, стимулиране на иновациите, на трансфера на технологии, на внедряването на 
научните постижения в реалния сектор, развитието на иновационна инфраструктура, насърчаването на органичното 
взаимодействие между научни звена и икономически оператори – не само в сферата на природните и на социалните 
науки, но и на цели сфери от обществения живот, посочва се още в текстовете.  
В този смисъл тази политика няма да обхваща дейностите по фундаментална наука, по развитие на академичната система 
в страната, както и тези по директно подпомагане на конкуретноспособността на малките и средни предприятия в страната. 
Предвижда се изборът на председател и заместник-председатели, както и трайното уреждане на устройството на 
агенцията, да се случат с по-късни актове на Министерския съвет. 
В документа се посочват слабостите в държавната политика в областта на иновациите и научните изследвания, като се 
цитират  данните за страната по отношение на развитието на иновациите и научната и развойна дейност в последното 
издание на Innovation Scoreboard за 2019 г. То нарежда България на 27-мо място от 28 държави членки на ЕС (изследването 
обхваща и Великобритания преди Brexit - б.ред.) с равнище на ефективност под 50% от средното за Съюза. 
Препоръка за изграждането на такова звено има още от 2015 г. от страна на Главна дирекция "Научни изследвания и 
иновации" на Европейската комисия, посочва се още в проекта. 
Целта на създаването на такава агенция е да се превърне институцията в естествен лидер и център на политиката по 
изследвания, иновации и технологии. Нейни непосредствени задаачи ще са: да управлява държавната политика в областта 
на развитието на изследванията и иновациите в нейните секторни и териториални измерения; да управлява изпълнението 
на Иновационната стратегия за интелигентна специализация и други стратегически документи, имащи отношение към 
развитието на иновациите и научните изследвания; да разработва ново законодателство в сферата на иновациите и 
научните изследвания, както и изменения на действащи нормативни актове; да разработва и изпълнява инвестиционни 
мерки, свързани с развитието на иновациите и научните изследвания, съфинансирани от Структурните фондове на 
Европейския съюз. 
Според вносителите на предложението българската икономика има шанс да се възползва от настоящата ситуация, но 
трябва да стане по-иновативна и по-продуктивна от гледна точка на нови технологични и организационни решения. Затова 
е важно сферата на изследванията и иновациите да се третира като предмет на структурирана национална политика. 
Ролята на новата институция е да концентрира и осмисли националните усилия в тази посока. 
Отбелязва се, че България премина през първата фаза от програмирането на средствата от ЕС за периода 2020 - 2027 
г. Това означава, че до края на септември страната ни трябва да постигне съгласие с Европейската комисия по 
приоритетите, структурата и институционалната база на управлението на средствата от ЕС. Част от тази институционална 
рамка е създаването на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, 
като управлението ѝ отрежда на бъдещата държавна агенция важно място в координацията на мерките в тази посока. 
 
√ БНБ прие насоките на Европейския банков орган за наблюдение на кредити 
Банките трябва да прилагат европейски модел при изчисляване на капиталовите изисквания на секюритизирания 
портфейл 
От 30 юни 2021 г. Българската народна банка ще прилага „Насоки относно предоставянето и наблюдението на кредити“, 
издадени от Европейския банков орган (ЕБО), съобщи на сайта си централната банка. 
С тях се определят изисквания към финансово-кредитните институции да прилагат надеждни правила, процеси и 
механизми за вътрешно управление при отпускане на заеми, както и за следене на целия жизнен цикъл на кредитните 
сделки. 
Изискванията на ЕБО се прилагат по отношение на практиките, политиките, процесите и процедурите за управление на 
риска. Насоките включват препоръки как да се предоставят, контролират и обслужват кредитните експозиции, за да не се 
превръщат в проблем за финансовите институции. 
Още от 1 септември 2020 г. БНБ ще прилага насоки, с определена от ЕБО методологията за определяне на падежа на 
транша, който представлява допълнителен параметър, въведен в новата законодателна рамка за секюритизация от 1 
януари 2019 г. 
Кредитните институции, които използват вътрешнорейтинговия подход (SEC-IRBA), или подхода на външни рейтинги (SEC-
ERBA), ще го прилагат при изчисляване на капиталовите изисквания за всички секюритизиращи позиции, които 
принадлежат към една и съща секюритизационна сделка. 
От централната банка посочват, че в методологията за следене на плащания по главницата и лихвите на базисни 
експозиции трябва да се вземат предвид условията, договорени между кредитополучателя и първоначалния кредитор, 
които оказват влияние върху размера и честотата на плащанията. 
В изчислението трябва да се отразяват точно договорната честота на плащанията, очакваната сума на главницата и 
свързаните с това лихви, които следва да бъдат събрани за всеки период. 
Финансовите институции трябва да приемат, че методът на амортизация и лихвените проценти, приложими към датата на 
изчисляване на среднопретегления падеж, остават непроменени през целия срок на кредита, в случай че в договора са 
предвидени опции, които още не са реализирани или задействани. 

https://www.investor.bg/evropa/334/a/liderite-na-es-dogovoriha-miliardniia-pomoshten-paket-i-biudjeta-do-2027-g-308615/
https://www.investor.bg/evropa/334/a/liderite-na-es-dogovoriha-miliardniia-pomoshten-paket-i-biudjeta-do-2027-g-308615/
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Когато обаче в договора вече е предвидено амортизационният метод или лихвените проценти, приложими в бъдещи 
периоди, да се променят по напълно определен предварително начин, институциите трябва да вземат предвид тези 
бъдещи промени и да ги определят още към датата на изчисляване на среднопретегления падеж. 
 
√ Как правителството ще харчи договорените милиарди от ЕС? 
Приоритети са енергийна ефективност, тежка инфраструктура, дигитализация, образование и иновации, очерта 
вицепремиерът Дончев 
„Тази нощ беше сключена добра сделка за България и за Европейския съюз. През последните тежки 4-5 дни ЕС доказа, че 
от него има смисъл за европейските граждани, и за всяка една страна членка. За нас е важно не само какви пари ще влязат 
в България, а и в другите държави членки, защото повече инвестиции там, означава и повече производства у нас”. Това 
коментира на брифинг вицепремиерът Томислав Дончев, след като вотът на недоверие срещу правителството беше 
отхвърлен. 
Правителството остава на власт, защото трябва да свърши още много работа, заяви вицепремиерът и постави акцент 
върху постигнатата сделка в ЕС, която той определи като новината на деня. По думите му европейските икономики са 
толкова свързани, че сепаративни мерки не биха свършили никаква работа. Този план е не после за изход от кризата, а 
амбициозен план за развитие на съюза. 
Томислав Дончев описа общата картина за европейското финансиране след преговорите с фокус върху средствата, които 
трябва да получи България в следващите години. 
Размерът на многогодишната финансова рамка на ЕС е очакваният – 1,74 трлн. евро. Размерът е леко намален заради 
излизането на Великобритания от блока.  
По инструмента „Следващо поколение ЕС“ се заделя сумата от 750 млрд. евро. Имаме промени спрямо първоначалното 
предложение - 390 млрд. евро ще бъдат безвъзмездна помощ. Държавите членки ще могат да ползват 360 млрд. евро под 
формата на заеми, тоест имаме известно намаляване на грантовете при ръст на заемното финансиране. 
За България общият пакет на финансирането възлиза на 28,934 млрд. евро по всички инструменти, взети заедно. От тах по 
Кохезионната политика – почти 9 млрд. евро. 
Средства за преки плащания в земеделието – 5 млрд. евро. По Фонд за справедлив преход, който ще подпомогне зелените 
политики – 1,178 млн. евро. 
Заемното финансиране е в размер на 4,5 млрд. евро при нужда и желание, уточни Дончев. 
По думите му добрата новина е, че имаме допълнителен пакет от 200 млн. евро по кохезионната политика за най-слабо 
развитите райони. Той подчерта, че не бива да допускаме това финансиране да потъне като вода в пясък. 
Вицепремиерът очерта приоритетните сфери, в които ще се насочат европейските средства в следващите години. 
Предвижда се акцент върху енергийната ефективност, но не само върху сградите, а и инвестиция в машини. Трябва да 
санираме всички публични сгради, не трябва да остане такава, която не е енергийно ефективна, заяви Дончев. 
Имаме възможност да продължим инвестициите в тежка инфраструктура, градска среда, образование и иновации, 
продължи той. 
В същото време с новия инструмент „Европа от следващо поколение“ пък може целенасочено да финансираме там, където 
от парите ще има максимална полза, каза Дончев. Той изброи конкретни посоки - пари за здравеопазване, схеми, които 
стигат до огромна част от бизнеса, практически за всеки, който има право. По думите му това са бързи пари, на място и без 
корупционен риск, защото ще има за всички, а не само за избрани. 
Фокус е енергийната ефективност, заяви вицепремиерът. 
Трябва да помогнем и на общините, и на фирмите, което значи нарочни схеми за сгради, нови машини, електродвигатели, 
които да позволят по-малък разход за бизнеса. Трябва да санираме всички публични сгради. Да възобновим програмата 
за саниране, но по друг начин, без да има съучастие на собствениците. Трябва да помогнем на бизнеса да мине бързо в 
дигиталната ера, това ще повиши неговата конкурентоспособност, посочи Томислав Дончев. 
Акцент ще сложим и върху иновациите, защото ако произвеждаме съкъпи и уникални неща, това ще гарантира големи 
приходи. Това е и голямата задача на това правителство, заключи вицепремиерът. 
 
БНР 
 
√ МС ще заседава чрез видеоконферентна връзка 
Министерският съвет ще проведе редовното си заседание днес чрез видеоконферентна връзка. Това се налага поради 
мерки за дезинфекция и карантина, след като беше установено, че двама служители от администрацията са заразени с 
Covid-19.  
Очаква се министрите да допълнят решението си за броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните 
висши училища за предстоящата учебна година.  
Към общините ще бъде отпуснат допълнителен финансов трансфер за изграждане, поддръжка и ремонт на военните 
паметници. 
Кабинетът ще одобри и промени в Закона за чужденците, както и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за 
отбраната и въоръжените сили. 
 
 
 
 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/kabinetyt-borisov-3-ocelia-i-sled-petiia-vot-na-nedoverie-308644/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/kabinetyt-borisov-3-ocelia-i-sled-petiia-vot-na-nedoverie-308644/
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√ НС ще гласува кандидата за заместник-омбудсман 
Депутатите ще гласуват и поправки, свързани с т.нар. "вечен длъжник" 
Парламентът започва работа с гласуването на кандидата за заместник-омбудсман Елена Маркова. Тя беше предложена 
след изслушване от омбудсмана Диана Ковачева. 
До номинацията се стигна, след като заместникът на Мая Манолова Диана Ковачева зае поста обществен защитник и 
оваканти позицията. На 24 юни беше открита процедурата за номинации на кандидатите заместник-омбудсман. 
До крайния срок – първи юли – неправителствени организации издигнаха двама кандидати – депутата от БСП Милко 
Недялков и досегашния председател на Бюрото за правна помощ Елена Маркова. Те бяха изслушани от Консултативния 
съвет към обществения защитник. Изборът бе Елена Маркова да бъде предложена за заместник-омбудсман. Тя е с над 30-
годишен професионален опит като адвокат, работи в областта на гражданското, административното, търговското и 
трудовото право. 
В дневния ред е и първо гласуване на законопроекта за допълнение на Закона за задълженията и договорите с вносители 
депутати от Обединените патриоти. 
Предвижда се въвеждането на 10-годишна абсолютна погасителна давност по отношение на частните задължения на 
физическите лица. Така физическо лице, изпаднало в невъзможността плаща своята изискуеми задължения, ще може да 
започне процедура по обявяване на фалит или да се освободи от задълженията си след изтичането на определен период 
от време. Няма да се промени и действащият режим за три- и петгодишна давност и длъжниците ще могат да се възползват 
от нея. Според вносителите защитени са в достатъчна степен интересите на кредиторите, предвид дългия срок, в който 
могат да съберат своите вземания.  
 
√ България може да ползва до 4,55 млрд.евро по Механизма за възстановяване и устойчивост 
България може да използва заем до 4,55 млрд. евро по Механизма за възстановяване и устойчивост, съобщиха от 
Министерството на финансите. 
Както вече стана ясно, за периода от 2021 до 2027 година страната ни се очаква да получи близо 29 милиарда 
евро след постигнатото рано тази сутрин споразумение на европейските лидери относно многогодишната финансова 
рамка на ЕС и фонда за възстановяване от коронавирусната криза. 
Над 12 млрд. евро ще получи страната ни по инструмента „Следващото поколение Европейски съюз”, сочат 
предварителните изчисления на финансовото министерство. 7,7 млрд. евро от тях ще са безвъзмездни. 
Най-много грантове се очакват по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост и на Фонда за справедлив преход, 
допълват още от финансовото министерството. 
България ще получи допълнителен грант и по линия на Кохезионната политика - 656 млн. евро, както и за развитие на 
селските райони - 188 млн. евро. Заемът, който страната ни ще може да ползва от Механизма за възстановяване и 
устойчивост, се очаква да бъде в размер на 4,55 млрд. евро. 
16,7 милиарда евро ще бъдат средствата по програмите и фондовете за следващата многогодишна финансова рамка. 
Изчисленията показват, че се запазва положителният нетен баланс и за следващия програмен период, посочват от 
министерството. 
 
√ Неглижирането на Covid проблема идва от объркващите послания 
Неглижирането на проблема за мен идва от разнопосочните послания, които хората, ангажирани със справянето с 
кризата (отправяха към обществото-б.р.)“, каза пред БНР социологът Георги Стоилчев. Той участва с коментар по повод 
започващата поредица от уебинари (Science in the Crisis), анализиращи как Covid пандемията се преживява от обществото. 
“Разбира се, никой не е длъжен да разбира от световни пандемии, последната такава огромна е била преди 100 г. и най-
вероятно са останали много малко живи хора, които си спомнят за оня момент, вероятно са единици. Неглижирането за 
мен идва от разнопосочните послания, които хората, ангажирани със справянето с кризата – дали са медицински 
специалисти, или са икономически водещи, е без значение. Посланията, които правят, са във всички възможни посоки и 
това обърква хората“, обясни той в интервю за предаването “Преди всички“ по програма “Хоризонт“. 
“Ще търсим основно възможност хората да зададат въпроси такива, каквито ги вълнуват. Със специалисти, които да 
отговорят по тези въпроси, да отговорят непрофесионално разбира се, тъй като и ние не сме специалисти по заразни 
болести, но пък се опитваме да превеждаме всички теми около Covid– първо, касаещи заразените, възможностите за 
лечението, след това фалшивите новини, които опровергаваме, които непрекъснато ни заобикалят по темите за 
коронавирус и накрая икономически последствия от кризата и решаване на тези последствия“. 
Въпросите 
“Къде и как протича лечението в София, какви са възможностите на здравната система да поеме последствията от 
непрекъснатия брой растящи заразени“, каза още социологът и допълни: 
“Според мен една от основните причини за вече неприемането, дори отричане на съществуването на вируса, особено 
крайното отричане, а и невзимането насериозно на заразата са и повод да стигнем до необходимостта да се провежда 
тази информация по всички възможни канали, така че хората да осъзнаят, че това не си е тръгнало за съжаление от нас и 
ако не направим нещо, ще продължи още много дълго да седи при нас“. 
Формата 
“Дългите пресконференции не са най-добрият вариант, но пък и тоталната им липса, мисля че е другата крайност. Трябва 
да преодоляваме по някакъв начин индивидуално и ние потърсихме възможност да го направим, създадохме 
инициативата Science in the Crisis, с мой приятел много близък доктор по социална медицина. Надяваме се това да има 

https://bnr.bg/horizont/post/101313540


7 

 

успех, защото обществото трябва да получава информация, която да е конкретна и да не бъде обременявана. В крайна 
сметка много ли са 5% или 7%, могат да кажат специалисти“. 
 
News.bg 
 
√ Сайтът на Имотния регистър е активен до 24 юли 
До 24 юли включително ще функционира сайтът на Имотния регистър https://icadastre.bg/, съобщиха от Агенцията 
по вписвания. Автоматизираното разплащане през ePay 25 и 26 юли ще бъде недостъпно, поясняват от Агенцията. 
От 27 юли, понеделник, регистърът ще бъде достъпен само през единния портал https://portal.registryagency.bg.  
Планирана миграция на данни от профилите на ползващите имотния регистър ще бъде на 25 и 26 юли /събота и неделя/. 
За този период няма да има възможност за зареждане на нови суми и за извършване на справки. Заради преноса на данни, 
в този период са възможни и временни прекъсвания в работата на сайта на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ 
- http://brra.bg  
След 27 юли, прехвърлянето на наличните суми в профилите на потребителите ще става индивидуално от всеки 
регистриран на https://portal.registryagency.bg/ чрез функцията "Обединяване на профил".  
На 25 и на 26 юли услугите, свързани с автоматизирано разплащане чрез Epay ще бъдат недостъпни. Недостъпно ще бъде 
и издаването на удостоверение за актуално състояние от Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ по електронен път. 
От Агенцията по вписванията напомнят, че от 27 юли Имотния регистър и Търговския регистър и регистъра на юридическите 
лица с нестопанска цел ще бъдат достъпни в пълната си функционалност вече само на единния портал на 
адрес: https://portal.registryagency.bg/.  
 
√ Управляващата партия в Сирия спечели изборите  
Управляващата партия в Сирия "Баас" и съюзниците й спечелиха парламентарните избори, провели се в неделя, предаде 
АФП. 
Избирателната активност е била малко над 33%, значително по-ниска от тази на предишните избори през 2016 г. , когато 
тя е била над 57%, обявиха от Централната избирателна комисия. 
Намиращата се в изгнание опозиция нарече вота и резултатите от него "маскард". По данни на избирателната комисия 
партията "Баас" на президента Башар Асад и съюзниците й, обединени в блока "Национално единство" са спечелили 177 
места в 250-членния парламент. Имената на новите депутати бяха обявени от председателя на Висшата съдебна комисия, 
натоварена с провеждането на изборите, съдия Самер Зумрик. Той уточни, че изборите са били проведени повторно  в 
Алепо и провинцията Дейр Езур поради неочаквано увеличаване на бюлетините. 
Изборите бяха организирани, след като правителството в Дамаск успя да възстанови голяма част от територията си, 
загубена в началото на войната. В същото време страната все още се бори с наложените международни санкции и с 
рушащата се икономика. 
Международните наблюдатели коментираха, че сред победителите във вота е и бизнесменът Хусам Катирджи, който 
попада под санкциите на Европейския съюз. От Брюксел го обвиняват, че се занимава с нелегална оръжейна търговия, 
боеприпаси и гориво, като снабдява както режима, така и другите участници в конфликта, включително "Ислямска 
държава". 
Това бяха третите парламентарни избори от началото на конфликта през 2011 г., който отне живота на 380 000 души и 
прокуди в чужбина милиони сирийци. В изборния ден бяха отворени 7000 избирателни секции. 
Опозиционната Сирийска национална коалиция написа в "Туитър": "Милиони сирийци са гласували с краката си, бягайки 
далеч от родината си. Други бяха принудително преместени далеч от родния край в резултат на терористичната дейност 
на Асад и на спонсорите му от Русия и Иран". 
 
Economic.bg 
 
√ Захариева: Коалиционният съвет ще реши за оставките на министрите 
Вицепремиерът смята, че кабинет без лидера Бойко Борисов начело е "най-лошото, което може да се случи"  
Имаме коалиционно правителство и коалиционният съвет ще се събере да обсъди дали ще има промени в кабинета. Това 
заяви вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева по bTV по повод исканите оставки на финансовия министър 
Владислав Горанов, вътрешният министър Младен Маринов и министъра на икономиката Емил Караниколов. 
„Когато управляваме в коалиция трябва коалиционният съвет да се събере и да направи оценка на работата на всеки един 
министър“, заяви тя. 
„Аз не съм усещала зависимост на тези трима министри от ДПС“, каза тя и добави, че тримата министри работят добре. 
Вицепремиерът е категорична, че ДПС няма роля в управлението и те са в коалиция на БСП, а не с ГЕРБ.   
„Причината за решението на премиера да поиска оставките е, че чува това, което искат хората от нас“, допълни тя. 
„Мисля, че кабинет, в тази ситуация, без лидера на партията начело е най-лошото, което може да се случи“. Така Захариева 
отговори на въпроса дали е възможен кабинет без Бойко Борисов начело. 
Според Захариева премиерът с право е забранил на правосъдния министър Данаил Кирилов да пише във Facebook. 
Относно вота на недоверие вчера тя коментира, че това са били „едни от най-вялите дебати, на които съм присъствала“. 
„Очаквано вотът не мина“, смята Захариева. 

https://icadastre.bg/
https://news.bg/economics/bsk-otnovo-agentsiyata-po-vpisvaniya-da-kazhe-prichinite-za-sriva-v-targovskiya-registar.html
https://portal.registryagency.bg/
http://brra.bg/
https://portal.registryagency.bg/
https://portal.registryagency.bg/
https://news.bg/int-politics/v-siriya-izlizat-na-parlamentarni-izbori.html
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„Отговорното решение е да има редовни избори, а не няколко месеца преди това да организираме поредните предсрочни. 
Това не означава, че не трябва да се вслушаме в исканията на хората“. Според Захариева за скандиране най-лесна е думата 
„оставка“. 
„Най-лесно е да подадем оставка, правили сме го досега два пъти. Когато през 2016 г. подадохме оставка, нашите 
избиратели бяха много недоволни“, смята вицепремиерът. 
 
√ Азербайджан вече диша във врата на Русия 
Баку е най-големият конкурент на Москва за доставките на нефт и газ PD Европа 
Азербайджан се превръща в най-големия конкурент на Русия за доставките на нефт и природен газ за Европа, сочат 
последните данни на статистиката на каспийската държава. 
За периода януари – май 2020 г. Азербайджан е експортирал 92.14 млн. барела нефт, - с 3.6% под количеството за същия 
период на миналата година, сочи официално съобщение от правителството в Баку. Общата стойност на изнесения петрол 
за първите 5 месеца на годината е 3.597 млрд. долара – с 41.8% по-малко от същия период на миналата година. 
За същия период износът на природен газ от Азербайджан е бил 5.68 млрд. куб. метра – с 8% повече спрямо първите 5 
месеца на миналата година. При това приходите от експорта на газ също са се увеличили с 18.6% спрямо същия период на 
2019 г. – до 1.23 млрд. долара. При това увеличеният износ на синьо гориво от Азербайджан изглежда особено значим на 
фона на драстичния спад на експорта на руския гигант „Газпром“. Още повече, че „Газпром“ на практика отстъпи на 
азербайджанската държавна газова компания SOCAR почти целия турски газов пазар, като засега Баку изнася газ само за 
Турция и Грузия. 
Като се има предвид, че през миналата година Азербайджан е изнесъл 229 млн. барела нефт за 14.447 млрд. долара и 
12.21 млрд. куб. м газ за 2.57 млрд. долара, то със сигурност може да се каже, че страната вече е основния конкурент на 
Русия на европейския петролен и газов пазар. При това пазарът на каспийската държава ще нараства както с влизането в 
експлоатация на целия газопровод TANAP, така и с пускането на интерконектора Гърция – България, по който трябва да 
пристигнат у нас договорените още по времето на бившия президент Георги Първанов 1 млрд. куб. метра азербайджанско 
синьо гориво. 
 
В.Банкеръ 
 
√ Само 10 града и 40 общини ще делят "едни" 1.5 млрд. евро 
Брюксел развързва кесията по старому, макар оперативната програма да е с ново име - „Развитие на регионите“ 
„Развитие на регионите“ е името на новата оперативна програма, която ще се управлява от Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) през следващия програмен период 2021-2027 година. 
Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган 
на ОПРР Деница Николова, която взе участие в наскоро проведеното заседание на Управителния съвет на Националното 
сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и кметовете на десетте най-големи български общини. 
Парите по програмата ще се изразходват за постигането на балансирано регионално развитие по три приоритетни оси - 
интегрирано градско развитие, интегрирано регионално развитие и техническа помощ. Поне засега, индикативният 
бюджет на ОПРР за 
следващия програмен период е 1.464 млрд. евро, 
осигурени по линия на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). 
Според вътрешното разпределение на бюджета (също индикативно), 281 млн. евро ще отидат за изпълнението на 
Политическа цел № 2 на ЕС - по-зелена и нисковъглеродна Европа - което означава: 
- насърчаване на чист и справедлив енергиен преход; 
- зелени и сини инвестиции; 
- кръгова икономика; 
- приспособяване към климатичните промени; 
- превенция и управление на екологичния риск. 
Основната част от парите по програмата - 1.146 млрд. евро, трябва да бъдат инвестирани в изпълнение на Политическа 
цел 5 на ЕС - Европа по-близо до гражданите. Което - казано вкратце - означава насърчаване на устойчивото и 
интегрираното развитие на 
градските, селските и крайбрежните райони, 
както и стимулиране на местните инициативи. Останалите 37.71 млн. евро са за техническа помощ. 
Спрямо ОПРР' 2014-2020, Брюксел увеличава "българските" пари със 152.51 млн. евро, т.е. с 11.63 на сто. Жест, който би 
трябвало да ни радва. Но... дали заслужаваме подобна екстра? 
От 2007 г. досега, в модернизирането на българските градове 
са инвестирани над 5.6 млрд. лв. 
само по линия на две оперативни програми - регионално развитие и трансгранично сътрудничество. 
Ако върнем лентата назад, ще установим... очевидното: видими промени - невидими резултати. Защото днес - 13 г. след 
влизането ни в ЕС и успешното осчетоводяване на 12 милиарда "регионални"лева - пак да си говорим за въпиюща нужда 
от балансирано регионално развитие, за съхраняване и развитието на човешкия капитал в т. нар. провинция и за стопиране 
на обезлюдяването и обезличаването на по-малките населени места, си е меко казано... странно. Или по-скоро - нелепо. 
Най-малкото, заради необходимостта да отговорим на един въпрос: "След като сега още е така, за какво похарчихте 
предишните 12 млрд. лева?" 
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Съвсем естествено, такъв въпрос Брюксел никога няма да ни зададе. Едно, защото хората там са възпитани, и второ - 
защото дори те вече носят... доказателства за ефекта на бумеранга. 
Както и да е - продължаваме с фактите. А изводите всеки да си ги прави във вариант, който ще му позволи да спи спокойно 
и през следващия програмен период. 
В момента, 
над 70% от населението на страната 
обитава големите и развити градове. По международните стандарти те са четири, а по българските - най-малко десет. 
За да бъде преодоляна тази катастрофична разлика навреме, т.е. преди да е станала катастрофална, са нужни огромни 
инвестиции. Които Брюксел, разчитайки на експертизата на управляващите, отново ще ни ги осигури. 
„Еврокомисията оценява положително новия комплексен териториален подход на България за управлението на бъдещите 
еврофондове, който се фокусира върху политиките за развитие на регионите и градовете“, заяви заместник-министър 
Николова по време на срещата с Управителния съвет на НСОРБ и кметовете на десетте най-големи български общини. 
Според нея, парите по новата оперативна програма трябва да се усвояват по две приоритетни направления - 
интегрирано градско развитие и интегрирано териториално развитие. 
"Приоритет 1" е насочен към 10 големи града, които са хем областни, хем общински центрове -  Видин, Плевен, Русе, 
Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, София и Благоевград. Те са обособени в 4 клъстера - по райони от 
Ниво 2 и отчитайки функционалните връзки между тях. 
За всеки от клъстерите, въз основа на четири показателя - население, територия, БДС и инфраструктура - ще бъде заделени 
конкретни пари. В смисъл такъв, че 30% от бюджета на всеки клъстер ще е за участие на "големите териториални единици" 
в интегрирания териториален подход с по-малките общини. 
Общинските администрации на 10-те града ще са териториални органи. Към тях ще функционират Звена за подбор на 
проекти, формирани от общински експерти с възможност за привличане и на външна експертиза. Те ще извършват 
дейности по информация и публичност - публични обсъждания и обществена подкрепа за проектите, както и 
предварителния им подбор. 
Големите общини ще имат три възможности за кандидатстване с проекти: 
- самостоятелно или в партньорство със заинтересовани страни от общината; 
- в партньорства между общините в съответния клъстер (или в партньорства от заинтересовани страни от клъстера); 
- в партньорство с бенефициенти по двата приоритета на програмата - малки и големи общини. 
"Приоритет 2" за интегрирано териториално развитие 
ще обхваща 40 градски общини 
от шестте района на Ниво 2, в които населението е над 15 000 жители. 
Въз основа на четири критерия, за всеки от районите ще има отделен регионален бюджет. Приоритет е Северна България, 
за чието съживяване са предвидени 52% от бюджета по приоритета. 
Водещ принцип за финансиране на проектите ще е приносът им за икономическото развитие на съответната териториална 
единица. При подбора на проектите ще се прилага подхода отдолу - нагоре, отбеляза заместник-министър Николова. 
Плановете за интегрирано развитие на общината, Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие и Плана 
за градска мобилност, ще са 
стратегическите документи за достъп 
до европейските средства и осъществяването на интегрираните инвестиции по новата ОПРР. 
Регионалните съвети за развитие ще играят ролята на териториален орган и на тях ще бъдат възложени компетенции по 
оценка на съответствието на проектните концепции и идеи към определените приоритети за развитие на конкретния 
регион. 
Предизвикателство в следващия програмен период ще е предложението на ЕК реализацията на проектите да става до две 
години след подписването на договор. Това изисква много добра предварителна подготовка на бенефициентите, които 
трябва да имат готови проекти, за да може да стартират бързо тяхното изпълнение“, коментира заместник-регионалният 
министър. 
Плевен и Ботевград са сред избраните 
Плевен, една от избраните 10 големи общини, ще участва в Приоритет 1. Общинската администрация на града ще бъде и 
териториален орган по програмата. Към него ще функционират Звено за подбор на проекти, формирано от общински 
експерти, с възможност за привличане и на външна експертиза. То ще извършва дейности по информация и публичност - 
обсъждания и обществена подкрепа за проектите, както и по предварителния им подбор, казаха от общината.. 
Ботевград една от 54-те средни общини, с право да кандидатстват по новата ОП „Развитие на 
регионите”. Кандидатстването по програмите обаче вече залага на интегрирания подход т.е. общината не може да 
кандидатства самостоятелно, а трябва да има партньори- общини, неправителствени организации или бизнес 
организации, коментираха от местната власт. 
 
√ Все още има шанс за сделка за Брексит, смята Хайко Маас  
Европейският съюз и Обединеното кралство все още имат шанс да постигнат до октомври споразумение за отношенията 
си след Брексит, но такъв сценарий изглежда доста амбициозен. Това заяви вчера германският външен министър Хайко 
Маас, предаде БНР. 
"Споразумение въз основа на Политическата декларация за Брексит е трудно, но все пак възможно“, посочи Хайко Маас. 
Изявлението му е факт, след като в понеделник в Лондон започна петият кръг от Брексит преговорите между ЕС и 
Великобритания. 
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През миналата седмица управляващите в Берлин предупредиха, че досега не е постигнат достатъчен напредък в 
преговорите между ЕС и Обединеното кралство, докато ирландският премиер Лео Варадкар подчерта, че вероятно ще 
бъде постигната сделка през последните три месеца на годината. 
 
√ Кофас: Очаква се вълна на фалити в САЩ заради COVID-19  
Епидемията от COVID-19 засегна САЩ осезаемо. Според предвижданията на експертите от международната фирма за 
кредитно застраховане и оценка на риска "Кофас", БВП на страната ще се свие с 5.6% през тази година, а през 2021 г. ще се 
възстанови едва с 3.3 на сто.  
Тази прогноза ще се промени, ако има нова пандемична вълна. На фона на тази икономическа криза, спадът на БВП се 
очаква да бъде последван от увеличение на подадените заявления за несъстоятелност. Към момента е налице спад, но 
броят на компаниите, които търсят защита от кредиторите рязко се е повишил (с 48% спрямо месец май на предходната 
година). В по-дългосрочен план обаче се очаква увеличение на компаниите в несъстоятелност - 43% към края на 2021 г. 
спрямо края на миналата година. 
Според Пламен Димитров, управител на "Кофас България", все още не знаем това доколко ще засегне българските 
компании, които търгуват със САЩ. Към момента няма такива индикации, но е важно в тази ситуация те да предприемат  
превантивни действия за защита на плащанията си. 
Освен това, според оценките на кредитния застраховател, "зомби" компаниите, които през последното десетилетие са се 
разраснали дотолкова, че представляват повече от 6% от фирмите през миналата година, могат да бъдат подтикнати към 
фалит през следващите месеци. Броят на предприятията в затруднено положение също може да се увеличи в резултат на 
натрупан дълг. 
Фалитите в САЩ през последните месеци 
От 2019-а насам се наблюдава първото годишно повишение на фалитите след кризата през 2009 г., като през миналата 
година производството се повиши с 2.5% спрямо 2018-а. Данните, публикувани след първото тримесечие на тази година, 
посочват, че след скок от 21% през януари, броят на производствата по несъстоятелност започна да намалява до идването 
на февруари. Както и в Европа, мерките за подкрепа на корпоративната ликвидност, поведението на компаниите - 
длъжници, заедно с временното спиране на работата на съдилищата, обясняват тази тенденция. Въпреки това, до 
момента, в който шокът върху икономиката се разпространи, може да се очаква вълна от фалити. Най-уязвими в тази 
ситуация са секторите на въздухоплаването, търговията на дребно, автомобилната промишленост и енергетиката. 
Фалити и "зомбиране" заплашват задлъжнелите компании 
"Зомби" компаниите, които продължават да оперират въпреки несигурната платежоспособност и рентабилността на 
капитала си, също могат да бъдат подтикнати към фалит през следващите месеци. Още по-важното е, че с повишаването 
на броя компании, които са принудени да осигурят допълнително средства за финансиране, за да се справят със 
реализираните загуби, се повишава заплахата от увеличаване на дружествата в затруднено положение. 
 
√ Облигации за 1 трлн. долара търсят купувачи  
Водещите централни банки на планетата не купуват достатъчно бързо дългови книжа, поради което новоемитирани 
държавни облигации за почти 1 трлн. щ. долара ще се борят за купувачи през идните месеци. Пороят от свеж дълг, 
продаден от правителствата, за да финансират спасителните си пакети срещу пандемията от COVID-19, заплашва да "залее" 
помощните програми на централните банкери и да наводни пазарите във Великобритания, Канада и Австралия, сочат 
изчисления на агенция "Блумбърг". 
Покупките на паричните стратези ще изостават след емисиите в САЩ и Япония, където продължаващият "уклон" към 
краткосрочни книжа рискува да изпусне от контрол доходността на по-дългосрочните облигации, която да нарасне и по 
този начин да навреди на пенсионните фондове и на животозастрахователите, разчитащи на тези пазари. За разлика от 
тях, по-голямата част от Стария континент ще се облагодетелства от дълговите покупки на Европейската централна банка 
и ще предложи убежище на инвеститорите, уплашени от потенциалния ръст на възвръщаемостта на книжата. 
Дълговият разгул настъпва след като изобилието от лихвени редукции и раздутите планове за покупки на активи на 
централните банки разстроиха инвестиционните им стратегии. Очакваният нетен емисионен излишък от 980 млрд. долара 
извън планираното пазаруване на централните банкери ще разбърка по различен начин динамиката на предлагането и 
търсенето на основните световни пазари през второто полугодие.    
Битките на американските ДЦК 
На пазара на щатски правителствени книжа ще бъдат пуснати нови облигации за над 1 трлн. щ. долара през шестте месеца 
до 31 декември, като очакванията са продажбите на дългосрочен дълг да преобладават над краткосрочния.  
Досега националните купувачи подкрепяха американските дългови емисии. Някои от най-лоялните инвеститори обаче 
като че ли започват да се оттеглят точно когато има най-голяма нужда от тях. Пенсионните фондове по правило купуват 
правителствени книжа, за да посрещнат дългосрочните си задължения. Но придобиваните от тях облигации с по-дълги 
срокове до падежа вървят методично надолу от февруари насам. Което превръща залозите за по-остра крива на 
доходността (при която възвръщаемостта на по-дългосрочните книжа расте по-бързо отколкото на по-краткосрочните) в 
популярна търговска стратегия.   
Все пак, последният аукциони за 30-годишни облигации предизвика солиден интерес в купувачите, като офертите на 
чуждестранни централни банки, внесени чрез Нюйоркския клон на Федералния резерв, привлякоха рекордните 72% от 
продажбата.    
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"Джей Пи Моргън Чейз" прогнозира 35% ръст на емисиите на щатски ДЦК през второто полугодие и скромен недостиг на 
търсене. Банкерите препоръчват на инвеститорите да се подготвят за по-остра крива на доходността, като най-печеливши 
ще са залозите на разширяващ се диференциал между петгодишните и 30-годишните облигации. 
Другите играчи от Уолстрийт обаче предупреждават, че кривата на доходността по-скоро ще става по-плоска. Те се 
мотивират с очакваните по-интензивни покупки на Федералния резерв още през този месец и дори с евентуалното 
удължаване на продължителността на схемите за стимулиране на икономиката.  
Гладът на Европа 
Ситуацията на Стария континент ще е съвсем различна от тази отвъд Атлантика. Продажбите на правителствени облигации 
в еврозоната изглеждат недостатъчни, за да задоволят амбициозните планове за покупки на ЕЦБ и на инвеститорски заявки 
за 222 млрд. евро от 30 юни до края на годината, по сметки на "Бенк ъф Америка". Което е положителна отправна точка за 
европейския пазар на дългови инструменти.  
Водач на тази положителна тенденция е Германия, която трябва да емитира облигации за 150 млрд. евро през второто 
полугодие - повече от който и да било от партньорите й, твърдят стратези на "Сосиете женерал". Основната част от 
продажбите се очаква да заемат книжата със срок до падежа, надхвърлящ седем години, което би мого да тласне нагоре 
доходността на по-дългосрочния дълг.   
Сподред стратега на "НатУест маркетс" - Джил Гейл - възвръщаемостта на десетгодишния германски дълг ще се върне в 
положителната територия през второто полугодие за разлика от сегашните грубо минус 0.45 процента.  
Изострящата се японска буря 
Япония изглежда в почти перфектна позиция за изостряне на кривата на доходността. Комбинацията от растящото търсене 
на рискови активи, ниските разходи за застраховане на валутния риск, който привлича задгранични средства, рекордните 
по обем аукциони на десет и на 30-годишни облигации и увеличаващите се по количество покупки на по-краткосрочни 
ДЦК от "Бенк ъф Джъпен" почти сигурно ще увеличат разликата между доходността на краткосрочния и дългосрочен дълг.  
 
Капитал 
 
√ Съдът: ДКК трябва дa каже как харчи 500-те млн. лв. за ремонти на язовирите 
Държавната консолидационна компания няма дори сайт, но е конституционно право на гражданите да получат 
информация за тях 
Ремонтите на 182 язовира за 500 млн. лв. са един от най-тайнните държавни проекти. Две години след като правителството 
възложи тази задача на Държавната консолидацинна компания (ДКК) няма никаква публична информация - нито за 
конкретните обекти, по които се работи, нито за разходите. 
Това обаче според Административен съд София-град (АССГ) не трябва повече да се крие от обществото. По-рано тази 
година "Капитал" заведе дело срещу ДКК за мълчалив отказ за достъп до информация със съдействието на адв. Стефан 
Ангелов ot Програма "Достъп до информация" (ПДИ). Запитването бе дали ДКК е възложила ремонти на язовири на друга 
организация или дружество и какви са документите свързани с това. Освен това попитахме каква е сумата, която е 
прехвърлена от ДКК на другото дружество и кои са започнатите ремонти към момента на запитването - 17 януари. С 
решение от 17 юли 2020г. съдия Десислава Корнезова от АССГ постанови, че мълчанието е незаконосъобразно и 
информацията трябва да бъде предоставена. 
Министерство на мълчанието 
Още от 2019 г. "Капитал" се опитва да получи информация от ДКК чрез заявления по Закона за достъп до обществена 
информация (ЗДОИ). Такова заявление бе изпратено и до Министерство на икономиката (МИ) - принципал на ДКК, но 
отговор не пристигна, а след над месец мълчание (законовият срок за отговор или препращане е 14 дни) икономическият 
министър Емил Караниколов изпрати писмо до ДКК да отговорят по компетентност на "Капитал" на 29 януари. 
Малко по-късно самото Министерство на икономиката официално потвърди това, което и неофициално се говореше към 
онзи момент - че ремонтите на язовирите са възложени директно и без търг на "Монтажи", която е част от ДКК. 
Тогава фирмата имаше 186 служители, с които трябваше да изпълни ремонтите на 182 язовира. Към февруари язовирите 
с открити строителни площадки бяха 45, а реални дейности течаха по седем. Според министерството в 70-годишната си 
история "Монтажи" е изпълнявало "редица значими проекти в утежнени условия", но истината е, че през последните 
години дейността му е нищожна. 
Затова има съмнение, че фирмата превъзлага непрозрачно и без състезание дейности на частни фирми или сумите за 
дейностите не са проследими и така липсва отчетност за стотици милиони левове. 
Ние сме тайна; не, не сте - по Конституция 
Според ДКК сключването на договори, свързани с ремонти на язовири, не е обществена информация. Размерът на сумата, 
която е изразходвана за извършване на тази дейност представлявал търговска тайна и не бил налице надделяващ 
обществен интерес", твърдят те. В закона наистина е посочено, че търговската тайна е причина някоя информация да не се 
даде, но в случая става дума за изразходване на държавни средства чрез държавна фирма, а не за търговски 
взаимоотношения. "За резултатите от извършените ремонти и реконструкции на язовири, жалбоподателката следвало да 
се информира от съответната община или областна администрация", обяснява защитата на ДДК по време на делото. 
Съдията обаче цитира решение на Конституционния съд от 1996., в което е посочено "правото да се търси, получава и 
разпространява информация по чл. 41, ал. 1 от Конституцията принадлежи на всеки - физически и юридически лица, и 
защитава както интереса на личността, така и интереса на обществото да бъдат информирани. От друга страна, чл. 41, ал. 
2 от Конституцията гарантира на гражданите достъп до информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които 

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2020/02/05/4024703_montaji_shte_remontira_182_iazovira_sus_186_dushi/
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представляват за тях законен интерес. /.../ Правото да се търси и получава информация по чл. 41, ал. 1 от Конституцията 
обхваща задължението на държавните органи да осигуряват достъп до общественозначима информация." 
Съдия Корнезова подчертава, че поисканата информация е свързана с обществения живот в страната, а мълчаливият отказ 
на ДКК е незаконосъобразен. Сега предстои държавната фирма да предостави информацията на "Капитал". 
"Монтажи" има и друг in-house договор от 2018г. - с "Еко Антрацит", пак под шапката на Министерство на икономиката и 
Държавната консолидационна компания (ДКК). Той е под формата на рамково споразумение за четири години, като 
максималната сума, за която могат да се възлагат дейности е 100 млн. лв. 
Отново "Монтажи" беше избрана да построи аварийния водопровод от Мало Бучино до Перник, който трябваше да бъде 
алтернативен водоизточник на града, докато язовир "Студена" се напълни. 
В ДКК пък са обединени около 20 дружества - от фирми за кисело мляко и добавки, през институт за розата, до 
поддържането на летище. Всичко това обаче се управлява абсолютно на тъмно. 
 
Мениджър 
 
√ Левовете в обращение вече са 19 млрд. лв., увеличиха се двойно за последните 10 години  
Левовете в обращение възлизат вече на 19 млрд. лв. към средата на 2020 г. и са нараснали с 9% през последната една 
година, съобщи БНБ. Банкнотите представляват близо 17 млрд. лв. от тези пари, разменните монети 435 млн. лв., а 
възпоменателните монети – около 8 млн. лв. 
Парите в обращение запазват относително равен темп на нарастване през последните години. За сравнение, преди 10 
години кешът възлизаше на 8 млрд. лв., което означава, че в рамките на последните 2 години търсенето на пари в 
българската икономика е нараснало повече от двойно.    
Показателно е разпределението на банкнотите. В средата на 2010 г. банкнотите по 100 лева бяха 40 млн. броя, 50-левовите 
около 80 млн. броя., а 20-левовите банкноти бяха най-популярни, като в обращение бяха 120 млн. броя от тях. Днес те вече 
са съответно 70 млн. броя столевки, 150  млн. броя 50-левки, които вече са най-популярните банкноти в обращение и 135 
млн. броя 20-левки. 
„Всичко расте. Икономиката е по-голяма, заплатите са по-високи и съответно има нужда от повече кеш. Отделно че при 
ниските лихвени нива  няма стимул всичко да се депозира в банките, както преди“, коментира главният икономист на 
Отворено общество Георги Ангелов. 
Стойността на лева се гарантира с валутните резерви на БНБ. Към средата на годината валутният резерв на БНБ 
представлява 27,5 млрд. лв. Освен това в активите  на управление „Емисионно“ на Централната банка още влизат 
инвестиционно  злато на стойност 4 млрд. лв. и инвестиции в ценни книжа за 23,3 млрд. лв. 
 
√ Прокуратурата се самосезира за ТЕЦ "Варна"  
Върховната касационна прокуратура се самосезира за студения резерв на ТЕЦ "Варна" с мажоритарен собственик Ахмед 
Доган по твърдения на лидера на "Да, България" Христо Иванов в клип във фейсбук, публикуван след това в някои медии. В 
него Христо Иванов се обръща към главния прокурор с въпроса "Г-н Гешев, ще забележите ли философския камък на 
Доган?“. 
 "Философският камък е това, което позволява от една купчина желязо да произведеш злато. Д-р Доган успя да направи 
това нещо, разбира се с наши пари", казва Христо Иванов на фона на ТЕЦ "Варна", който е собственост на почетния 
председател на ДПС. Според Иванов държавните институции си затваряли очите за сделката. Във вторник Христо Иванов 
беше в района на теца като продължение на акцията му до летните сараи на Доган в парк "Росенец".   
Миналата седмица, на преден план излезе темата за т.нар. студен резерв като стана ясно, че за поддържането му са били 
превеждани милиони на частната ТЕЦ "Варна" на Доган. След коалиционен съвет при премиера Борисов, от който излезе 
новината, че предстои голям ремонт на кабинета, зам.-председателят на парламента и лидер на НФСБ Валери Симеонов 
съобщи, че е бил обсъждан и въпроса за многократно намаляване на студения резерв. Същият ден управляващите обявиха 
предстоящи законови поправки, които предвиждат министърът на енергетиката да има правото еднолично да решава на 
кого от производителите на електроенергия да бъдат предоставяни държавни средства в размер на 57 млн. лв., за 
поддържане на студен резерв. Досегашната практика с провеждане на търгове ще бъде прекратена. 
Прокуратурата ще провери дали има образувани преписки и досъдебни производства по повод изнесените в публикацията 
твърдения. Ако в хода на проверката бъдат констатирани данни за извършени престъпления, същите ще бъдат докладвани 
на компетентната прокуратура. При наличие на нередности от административен характер прокуратурата ще уведоми 
съответните контролни органи за предприемане на действия по компетентност. Върховната касационна прокуратура ще 
информира обществеността за резултатите от проверката след нейното приключване, се казва в съобщението. 
 
√ Над 60% от средствата във Фонда за възстановяване за България ще бъдат безвъзмездни  
България ще получи почти двойно повече средства от ЕС спрямо предходния програмен период в резултат от 
споразумението, постигнато днес сутринта от Съвета на ЕС. В периода 2021-2027 г. се очаква България да има достъп 
до близо 29 млрд. евро, което е докато през текущия период 2014-2020 г. сумата е около 13,3 млрд. евро, посочиха от 
Министерството на финансите. 
Финансовата рамка за нашата страна изглежда по следния начин: 
По многогодишната финансова рамка - 16.7 млрд. евро за периода 2021-2027 г. и допълнително от Фонда за 
възстановяване - общо 12,3 млрд. евро, от които  7,7 млрд. евро грантове и 4,55 млрд. евро нисколихвени заеми. Това 

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2020/02/28/4034984_dkk_-_milioni_na_tumno/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2020/02/28/4034984_dkk_-_milioni_na_tumno/
https://www.facebook.com/hristaky/videos/10221751583231658/
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означава, че 62% от допълнителните средства за възстановяване на икономиката от глобалната пандемия ще бъдат 
безвъзмездни, а останалите 38% ще трябва да се връщат.  
Най-много грантове се очакват по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (6,23 млрд. евро) и на Фонда за 
справедлив преход (общо 1,2 млрд. евро). Страната ни ще получи допълнителен грант и по линия на Кохезионната 
политика - 656 млн. евро, и за развитие на селските райони - 188 млн. евро.  
“По принцип, общата сума не е променена - така че индикативните разпределения отпреди 2 месеца могат да се гледат 
като бенчмарк. Има малки промени, тъй като разместваха средствата между различните фондове”, коментира за 
Мениджър Нюз икономистът Георги Ангелов. „Затова изказванията на политически лидери вероятно са по-точни от 
предишните индикативни разпределения - но не са много по-различни като обща сума“, добави той. 
Все още липсва официален документ на Съвета на Европа с разпределението на сумите, но според изявления на различни 
политически лидери страните в ЕС ще получат съответно: 
Гърция - 72 млрд. евро, 
Румъния - 79.9 млрд. евро, 
Италия - 210 млрд. евро, 
Естония - 8,3 млрд. евро, 
Малта - 2,25 млрд. евро, 
Хърватия - 22 млрд. евро, 
Полша - 160 млрд. евро 
Трите държави, които ще получат най-голяма подкрепя спрямо своя БВП са Хърватия, България и Гърция.  
България успя да отстои ключовите си интереси и да излезе от преговорите с повишен национален пакет по приоритетната 
за страната Кохезионната политика /КП/, като бе договорен национален пакет, надвишаващ с 597 млн. евро този от 
настоящия програмен период, добавят от Министерството на финансите. Като най-голямо постижение в преговорите по 
МФР според министерството следва да се отличат договорените допълнителни целеви средства в размер на 200 млн. евро 
за по-слабо развитите региони на страната по линия на Кохезионната политика, предназначени за засилване на 
конкурентоспособността, растежа и създаването на работни места в тези райони. По този начин средствата за България от 
КП се увеличават с общо 797 млн. евро спрямо националния ни пакет за КП в настоящата МФР 2014-2020 година. В същото 
време обаче средствата за Фонда за справедлив преход за въглищните райони са били намалени четири пъти, съобщи 
евродепутатът Радан Кънев. "България трябва да изготви Национален план за възтановяване и реформи, за да има достъп 
до тези средства. Такъв към момента няма", добави още Кънев. 
Запазват се значително по-високите настоящи нива на съфинансиране от ЕС за Кохезионната политика и за Общата 
селскостопанска политика (ОСП), добавят още от МФ. Също така, за 2021-2026 г. в КП има запазване на т.нар."правило 
N+3", даващо по-дълъг срок за изпълнение на проектите преди автоматичното отписване на бюджетните кредити. 
Директните плащания и пазарните мерки на ОСП също нарастват с около 305,5 млн. евро. Значително е повишението и по 
фондовете, свързани с миграция и сигурност. По тях се очакват със 143 млн. евро повече спрямо настоящите пакети.  
На финалната част от преговорите беше договорен по-висок размер на компенсацията на националните разходи за 
събиране на мита, които държавите членки да задържат - приоритет, които системно бе отстояван от България, изтъкват 
от министерството. От Министерството посочват като положително развитие за страната ни включването на корекционен 
механизъм, отчитащ благосъстоянието на държавите членки, и гарантиращ намаляване на вноските на България по новия 
собствен ресурс от вноски на база нерециклирани пластмасови опаковки. 
 
√ Полша и Унгария обявиха победа срещу обвързването на парите от ЕС с върховенството на закона 
Полша и Унгария обявиха победа, след като блокираха идеята за обвързването на върховенството на закона с отпускането 
на средства от ЕС. Това стана по време на срещата на високо равнище в Брюксел, посветена на плана за възстановяване на 
икономиките на 27-те от последиците от пандемията от новия коронавирус, предаде немската информационна 
агенция ДПА. 
Обвързването на достъпа до финансирането със спазването на върховенството на закона бе една от главните ябълки на 
раздора на трудните преговори между 27-те членки на ЕС, които тази сутрин постигнаха споразумение. 
И Унгария, и Полша, които си навлякоха остри критики от Брюксел заради отклоняването им от стандартите на ЕС за 
демокрация и правосъдна система, енергично се противопоставяха на такова обвързване. В крайна сметка въпросът бе 
решен на срещата на високо равнище с компромис, който позволява и на двете страни да твърдят, че техните интереси са 
били защитени. 
"Унгария и Полша не само успяха да си осигурят значителни суми, но и да защитят националното си достойнство", заяви 
унгарският премиер Виктор Орбан на пресконференция с полския си колега Матеуш Моравецки в Брюксел. "Успешно бе 
отхвърлено всяко усилие да се обвържат два важни въпроса - парите на ЕС и върховенството на закона", допълни Орбан. 
Моравецки обяви, че страната му ще получи 124 милиарда евро преки помощи, а като се прибавят и парите, които ще 
бъдат отпуснати като заеми, общата сума за Полша е 160 милиарда евро. 
Но все пак  в заключителния текст от срещата се посочва, че ЕС подчертава значението на защитата на финансовите 
интереси на съюза и спазването на върховенството на закона. На тази основа се въвежда система, с която се защитават 
бюджетът и планът за възстановяване от пандемията от коронавируса. Следователно при отпускането на пари би трябвало 
да има условия, отбелязва ДПА. В този контекст ЕК би трябвало да може да предлага мерки при нарушения, които Съветът 
на министрите ще приеме с квалифицирано мнозинство. 
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Европарламентът вече е задействал процедура по Член 7 (за върховенството на закона) срещу Полша и Унгария заради 
опасения за неспазване на свободата на медиите и накърняване на независимостта на съда. В крайна сметка това може 
да доведе до отнемането на правото на глас на санкционараната страна, но тава е малко вероятно, посочва ДПА. 
 
√ Разходите за Европейския фонд за отбрана бяха орязани наполовина  
Европейският фонд за отбрана (ЕФО), чрез който се очаква ЕС да съфинансира промишлени проекти, общи за няколко 
страни, ще получи 7 млрд. евро за периода 2021-2027 г. Сумата е два пъти по-малко от първоначално предвиденото. Това 
реши вчера европейската среща на върха, предаде Франс прес.  
Фондът цели "да насърчи състезателното начало, ефикасността и иновационния капацитет на промишлеността“, а освен 
това „подкрепя действията, насочени към трансгранично сътрудничество ", напомня агенцията, цитирана от БТА. ЕС има 
големи планове за отбранителната си индустрия, но средствата, отпуснати в крайна сметка в рамките на многогодишния 
бюджет на Европейската комисия, са далеч от първоначалните амбиции, които предполагаха сума от над 13 милиарда 
евро.  
В края на май министрите на отбраната от Германия, Франция, Испания и Италия припомниха в писмо до шефа на 
европейската дипломация Жозеп Борел, че общността има нужда от амбициозен ЕФО. Според тях този фонд е "от 
решаващо значение за финансирането и засилването на научните изследвания и развойния капацитет, които ще подсилят 
способността ни да посрещаме многобройните световни кризи и заплахи". 
За космически проекти се отпускат бюджет от 13,3 млрд. евро при първоначално планирани 16 млрд. за периода 2021 - 
2027 г. 8 млрд. евро от тази сума ще бъдат изразходвани за европейската система за сателитна навигация Галилео, а 4,8 
млрд. евро - за програмата Коперник за наблюдение на Земята. 
 
√ Еврото засилва позицията си като валутно убежище  
Историческата сделка за европейският възстановителен фонд е точно това, от което се нуждае еврото, за да продължи 
ралито си спрямо долара и да достигне многогодишен връх, смятат анализатори, цитирани от Блумбърг. 
След като преди по-малко от десетилетие дълговата криза в Еврозоната едва не доведе до разпад на блока на единната 
валута, еврото така и не възвърна силните си позиции на валутните пазари. През последните седмици обаче се наблюдава 
възход на единната европейска валута, като някои анализатори очакват рекорден ръст спрямо долара. 
Именно такава прогноза дават от Mizuho Financial Group, като финансовата институция казва, че еврото става „по-
надеждно“ убежище на фона на пандемията от COVID-19. От банката прогнозират ралито на валутата да продължи през 
следващите 12 месеца докато не се стигне до 1,30 долара за евро – ниво, което не е виждано от 6 години. 
От Credit Agricole прогнозират еврото да поскъпне до 1,18 долара „или повече“, като сделката от Брюксел ще създаде 
„огромен ресурс от висококачествени облигации, деноминирани в евро, които биха могли да бъдат използвани 
международни инвеститори за диверсифициране от доларовите и държавните облигации“ 
От Robobank прогнозират поскъпване на еврото спрямо швейцарския франк 
„Ако европейските политици успеят да задържат под контрол страховете в Еврозоната, двойката EUR / CHF може да тръгне 
нагоре. Едно евро може да достигне курс от 1,08 швейцарски франка“, коментира Джейн Фоули от Robobank. В момента 
едно евро се търгува за около 1,07388 швейцарски франка. 
„Въпреки това, като се имат предвид очакваното през идните месеци удължаване на опашките от безработни в много части 
на Европа, политиците ще трябва да работят усилено, за да подкрепят Европейския валутен съюз“, добавя тя. 
 
√ МВФ: Пандемията може да засили икономическата разлика между половете  
Пандемията от Ковид-19 може да подкопае напредъка на жените от последните 30 години за намаляване на тяхната 
икономическа разлика спрямо мъжете, предупреди управляващият директор на Международния валутен фонд 
Кристалина Георгиева. Тя споделя данни, според които икономическият шок, предизвикан от здравната криза, засяга 
повече жените, отколкото мъжете, тъй като те заемат повече работни места в най-тежко засегнатите сектори като услугите, 
продажбите на дребно, туризма и хотелиерството. 
"В САЩ безработицата при жените е била с 2 пункта по-висока, отколкото при мъжете, в периода от април до юни 2020 
година", се казва в публикация в блога на фонда. 
Поради естеството на професиите им, дистанционната работа не е вариант за много от жените (около 54% от жените в САЩ 
и 67% в Бразилия). Освен това жените извършват повече неплатена домакинска работа, отколкото мъжете - около 2,7 часа 
на ден повече, по данни на МВФ. 
След отмяна на мерките жените по-дълго време търсят нова работа на пълен работен ден. Според доклад за заетостта в 
Канада през май заетостта при жените е нараснала с 1,1%, а при мъжете - с 2,4%, поради продължаващия проблем с 
грижите за децата. 
„Още по-тревожно е, че в много развиващи се страни младите девойки са принуждавани да прекъснат училище и да 
работят, за да допълват семейните приходи. в Индия след влизането в сила на ограничителните мерки женитбите на млади 
девойки са се увеличили с 30 процента. Без образование, тези момичета възпроизвеждат непрекъснато цикъла на бедност 
при жените", се казва в публикацията. 
Според МВФ добре разработените политики в подкрепа на икономическото възстановяване могат да намалят 
отрицателните ефекти на кризата за жените. Като положителен пример са дадени инициативи в Австрия, Италия, 
Португалия и Словения, където е въведено правото на частично платен родителски отпуск за отглеждане на деца под 
определена възраст. Във Франция бяха издавани удостоверения за отпуск по болест на родители, засегнати от затварянето 
на училищата.   



15 

 

√ Кремъл се отказа от задачата Русия да влезе в Топ 5 на най-големите икономики в света  
Руският президент Владимир Путин се отказа от задачата страната да влезе сред петте най-големи икономики в света до 
2030 година. 
Тя не е сред националните цели, оповестени днес с указ, подписан от държавния глава, съобщава РИА 
Новости.  Изпълнението на тази задача в момента е невъзможно поради неблагоприятната конюктура, която в голяма 
степен ще забави развитието на всички страни, коментира прессекретарят на Путин, Дмитрий Песков. „Целите все пак 
трябва да бъдат реалистични, постижими", добави той по повод документа. 
Путин обяви планове за влизане на Русия в петте най-големи икономики в света през 2018 г. Тогава тази задача беше 
включена в президентския указ през май, а нейното изпълнение бе насрочено за 2024 година. Поради пандемията от 
коронавирус и последиците от него властите отлагат крайния срок за прилагане на повечето разпоредби на 
постановлението до 2030 г., пояснява РИА Новости. 
 
√ Ръст на борсите в Европа след постигнатото споразумение за възстановителния фонд на ЕС  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха повишения в ранната търговия вчера, след като 
лидерите на страните членки на ЕС постигнаха споразумение за възстановителния фонд от 750 млрд. евро, предаде 
Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 4,27 пункта, или 1,14%, до 379,78 пункта, приближавайки се до най-
високото си ниво от 5 март насам. 
Немският DAX напредна с  244,1 пункта, или 1,87%, до 13 291,02 пункта, достигайки най-високото си ниво от 24 февруари, 
след като акциите на софтуерния гигант SAP поскъпнаха с 2,56% 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се повиши с 40,72 пункта, ли 0,65%, до 6 302,24 пункта. Френският CAC 40 
регистрира ръст от 68,99 пункта, или 1,36%, до 5 162,17 пункта. 
Испанският IBEX напредна с 2,12%, а италианският FTMIB с 2,47. Индексът на банките в еврозоната SX7E се повиши с 3,91% 
Европейските лидери договориха „историческа“ сделка в Брюксел след близо пет дни на преговори. Надеждите на 
инвеститорите са, че възстановителния фонд за 750 млрд. евро и бюджетът на ЕС от 1,074 трлн. евро за следващите 7 
години ще помогнат на блока да излезе от най-дълбоката рецесия от Втората световна война насам. 
„Разбира се, че бяха направени компромиси и споразумението не е перфектно, но факта, че 27-те лидери дадоха своето 
одобрение за вземането на общ дълг на европейско ниво бе факторът, на който инвеститорите отделят най-голямо 
внимание“, коментира Шон Дерби от Jefferies. 
Той подчерта, че освен Италия и останалите южни страни от ЕС, най-големият печеливш от сделката са компаниите, които 
поддържат екологосъобразни производствени процеси. 
Ново силно представяне на технологичния сектор в САЩ 
Основните борсови индекси на Уолстрийт завършиха търговската сесия в понеделник с повишения, следвайки 
поскъпването на акциите на Amazon, което поведе рали в технологичния сектор. Инвеститорите също така бяха 
обнадеждени и от новините за напредък в разработването на потенциална ваксина за коронавируса, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 8,92 пункта, или 0,03%, до 26 680,87 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 напредна с 27,11 пункта, или 0,84%, до 3 251,84 пункта, като вече е на 0,6% над нивото, при което 
започна годината. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши с 263,9 пункта, или 2,51%, до ново 
рекордно ниво от 10 767,09 пункта. Силните резултати в технологичния сектор идват след седмичния спад на Nasdaq, 
регистриран в петък. 
Акциите на Amazon поскъпнаха с 7,93%, записвайки най-добрият си ден от декември 2018 г. насам, след като Goldman 
Sachs ценовия си таргет за книжата на компанията до 3800 долара за акция – най-високата стойност на Уолстрийт. Новината 
даде тласък на целият технологичен сектор като акциите на Apple, Alphabet, Facebook, Microsoft и Netflix поскъпнаха 
съответно с 2,11%, 3,10%, 1,40%, 4,30% и 1,91%. 
„Ако загубим лидерството на технологичния сектор, мисля, че това би се отразило негативно на целия пазар. Ако секторът 
може просто да си почине и да поддържа средно темпо, тогава той най-вероятно ще отчете нов ръст през есента“, 
коментира Дъглас Буш, основател на ChartSmarter. 
Междувременно членът на Dow – Pfizer и германската биотехнологична компания BioNTech съобщиха за ранни позитивни 
данни от съвместната им разработката за ваксина срещу коронавиурса. Акциите на Pfizer поскъпнаха с 0,69%, а тези на 
BioNTech с 3,46%. 
Съвместната разработка на ваксина на Оксфордския университет и AstraZeneca също даде добри резултати в ранни 
клинични изследвания. 
Оптимизъм в Азия 
Азиатските борси записаха повишения във вторник на фона на постигнатото от европейските лидери споразумение за 
фонда за възстановяване на икономиката и новините за напредък в разработването на ваксина, предаде Маркетоуч. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 166,74 пункта, или 0,73%„ до 22 884,22 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 6,75 пункта, или 0,2%, до 3 320,89 пункта, докато 
показателят Shenzhen Composite отчете ръст от 15,99 пункта, или 0,72%, до 2 232,7 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng 
се повиши с 577,67 пункта, или 2,31%, до 25 635,66 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi добави 30,63 пункта към стойността си, или 1,39%, завършвайки сесията при ниво от 2 
228,83 пункта. 
В Австралия бенчмаркът ASX 200 напредна с 154,7 пункта, или 2,58%, до 6 156,3 пункта. 
У нас 
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Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения. Бенчмаркът SOFIX отчете спад от 0,28 пункта, или 
0,06%, до 441,74 пункта. BGBX40 се понижи с 0,04 пункта, или 0,04%, до 95,34 пункта. BGTR30 изтри 0,32 пункта от стойността 
си, или 0,07%, достигайки ниво от 462,46 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,14 пункта, или 0,11%, до 131,30 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Ивайло Калфин: България получава три пъти повече, отколкото внася в европейския бюджет  
 За страната ни е добре, че има бюджет, защото ние сме нетен получател - общо взето получаваме около три пъти повече 
отколкото внасяме в европейския бюджет, който ако беше забавен още, рискуваше или да има много малък бюджет или 
такъв голям компромис, че България да бъде ощетена. Така че фактът, че има бюджет, фактът, че има фонд за 
възстановяване за България е добре. По отношение на конкретните суми те са по-малки от първоначално говорените за 
България, но така е и като цяло за повечето страни. Това каза в сутрешния блок на БТВ „Тази сутрин" Ивайло Калфин, бивш 
министър на външните работи. За мен по-важно е не какви пари получаваме, а какво ще се случи с тези пари. Точно затова 
се дават тези средства в новия фонд за възстановяване и устойчивост, защото идеята е в рамките на четири-пет години да 
имаме абсолютно различна икономика, абсолютно различно качество на живот, коментира още бившият външен 
министър. Въпроса не е колко пари ще вземем, а какво ще направим с тях и ЕС този път с доста условия дава парите, така 
че трябва да ни е ясно, че няма как да ги вземем и да ги похарчим както е нормално, коментира още Калфин. 
 
√ Достъпна е нова версия на „Справка за документ за самоличност на български граждани“ 
Достъпна е нова версия на „Справка за документ за самоличност на български граждани по номер на документ“ (V3) през 
платформата за междурегистров oбмен (Regix) на Държавна агенция „Електронно управление“. 
Тя е подготвена съвместно с МВР, в изпълнение на нормативните изисквания и подобряване на обслужването на 
гражданите и е достъпна на този линк. 
Справката предоставя информация само за български лични документи, издадени на български граждани. В тази връзка, 
всички заинтересовани е необходимо да подадат ново заявление, в което да посочат новата справка и съответните правни 
основания за предоставянето на достъп до нея. 
 
√ ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД информира с индивидуални писма небитовите си клиенти  
Във връзка с либерализацията на пазара на електроенергия от 01.10.2020 г., която обхваща всички небитови клиенти, 
присъединени на ниво ниско напрежение, ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД изпрати персонални писма до потребителите, 
съгласно законовото изискване на § 15, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката (ЗИДЗЕ). 
Писмото-обръщение до клиентите, обхванати от промяната, е публикувано и на интернет страницата на дружеството и 
подробно обяснява етапите на процеса и сроковете, в които е необходимо да бъдат предприети стъпки по избирането на 
доставчик на електроенергия по свободно договорени цени. 
Считано от 01.10.2020 г., ако не е реализирана смяна на доставчик на електрическа енергия за обекта на клиента с такъв 
на свободен пазар, той служебно ще се снабдява в срок до 30.06.2021 г. отново от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, но вече в 
качеството му на търговец на свободен пазар, съгласно типов договор и при условия, утвърдени от Комисията за енергийно 
и водно регулиране. 
В този случай клиентът ще бъде допълнително уведомен в какъв срок е необходимо да сключи договора. Този типов 
договор ще е валиден през гратисния период до 30.06.2021 г., след тази дата клиентите, неизбрали доставчик на 
електроенергия на свободния пазар, ще преминат на доставчик от последна инстанция. 
Важно условие за излизането на свободния пазар са коректните клиентски данни. Актуализирането им е възможно в 
Центровете за обслужване на клиенти. Друго изискване е липсата на задължения към настоящия доставчик. За улесняване 
на процеса на комуникация с компанията клиентите могат да заявят имейл за връзка чрез портала https://update.energo-
pro.bg/ или на имейла на компанията service@energo-pro.bg с искане, подписано с квалифициран електронен подпис. 
През 2013 година, отново по силата на законови задължения, на свободния пазар бяха изведени стопанските потребители, 
присъединени на ниво средно напрежение. След настоящата промяна в Закона за енергетиката след 01.10.2020 г. на 
регулирания пазар на електроенергия ще останат само битовите клиенти на електроснабдителните дружества в България. 
Тяхното поетапно излизане на пазара на електроенергия по свободно договорени цени се очаква да се случи през 
следващите няколко години. 
 
√ Почти 80 млрд. евро за Румъния след заседанието в Брюксел 
Клаус Йоханис: Трябва да бъдат използвани за реконструкция на страната 
Румъния ще получи внушителната сума от 79,9 милиарда евро за европейски проекти. Това съобщи румънският президент 
Клаус Йоханис след заседанието в Брюксел, съобщи телевизия "Диджи24". 
"Това е много важно споразумение за Румъния. След много сложни дискусии, след много сложни преговори, след четири 
дни и четири нощи преговаряне, постигнахме за Румъния една внушителна сума - 79,9 милиарда евро за европейски 
проекти", заяви Йоханис, цитиран от БНР. 
Той изтъкна, че това е важен ден за Румъния, за европейския проект и че тези пари трябва да бъдат използвани за 
реконструкция на Румъния. 

http://regixaisweb.egov.bg/RegiXInfo/Info/ViewScheme?operID=10738
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Лидерите на ЕС и европейските институции постигнаха рано сутринта вчера - на петия ден от срещата на върха в Брюксел, 
споразумение за бюджета на ЕС за периода 2021-2027 г. и за фондовете на ЕС, предназначени за възстановяване на 
икономиката след пандемията от Ковид-19. 
 
√ Зоват ЕП да наложи вето на историческата сделка на евролидерите 
Споразумението за бюджета бележи "историческо дъно" на отделяните средства за изследвания и иновации. 
Това алармира Курт Декетелеер, председател и генерален секретар на LERU (Лигата на европейските 
научноизследователски университети), цитиран от "Политико". 
"Единственият исторически елемент, който LERU вижда, е, че предложените средства за изследвания, иновации и здраве 
са орязани по безпрецедентен начин", подчерта представителят. 
Според Декетелеер Европейският парламент трябва да отхвърли споразумението, с което евродепутатите ще "докажат 
колко струват". 
По думите му резултатът е в "пълно противоречие" с приоритетите на ротационното европредседателство на Германия и 
на Европейската комисия. Той попита дали председателят на Европейската комисия Фон дер Лайен осъзнава, че няма как 
да се прокара дневният й ред за климата и цифровизацията с тези огромни съкращения на парите за изследвания и 
иновации. 
Междувременно евродепутатът от "Обнови Европа" Ги Верхофстат заяви, че са необходими пет големи промени в 
сделката на евролидерите, за да бъде одобрена от Европейския парламент: собствени ресурси, което трябва да започне 
веднага; реален механизъм за върховенството на закона; инвестиции за намаляване на съкращенията в европейски 
програми; прекратяване на отстъпките и реално управление от страна на ЕП. 
Фон дер Лайен изрази съжаление, че евролидерите орязаха част от бюджета. 
Лидерите на 27-те страни членки постигнаха историческо споразумение от 750 милиарда евро за възстановяване от 
пандемията, отнела живота на 135 00 души в Общността. 
Фондът за възстановяване, който е съставен от 390 милиарда евро безвъзмездна помощ и 360 милиарда евро заеми, ще 
бъде прикрепен към Многогодишната финансова рамка (2021-2027) от 1,074 трилиона евро. Евролидерите 
договориха финансов пакет от общо 1,82 трилиона евро. 
 
√ Руският президент Владимир Путин подписа указ за националните цели за развитие на страната до 2030 г. 
Руският президент Владимир Путин подписа указ за националните цели за развитие на страната до 2030 г. Това съобщи 
пресслужбата на Кремъл.  
В документа се отбелязва, че такова решение е взето „с цел да се осъществи пробивно развитие на Руската федерация, да 
се увеличи населението на страната, да се подобри жизненият стандарт на гражданите, да се създадат комфортни условия 
за живот, както и да се разкрие талантът на всеки човек“. 
Като национални цели за развитие на Руската федерация в указа са посочени опазването на населението, здравето и 
благополучието на хората; възможностите за самореализация и развитието на таланти; комфортна и безопасна среда за 
живот; достойна, ефективна работа и успешно предприемачество, както и дигитална трансформация. 
Според документа, делът на руснаците, които системно се занимават с физическа култура и спорт, трябва да нарасне до 
70% до 2030 г. 
Освен това се посочва, че продължителността на живота в Руската федерация трябва да достигне 78 години до 2030 г. 
Нивото на бедност в Руската федерация до 2030 г. трябва да бъде намалено наполовина в сравнение с 2017 г., се казва в 
постановлението. 
В него се посочва, че обемът на нересурсовия неенергиен износ на Руската федерация до 2030 г. трябва да нарасне с поне 
70% спрямо нивото от 2020 г. 
Документът съдържа и информация, че до 2030 г. Русия трябва да стане една от десетте водещи държави в света по 
отношение на качеството на образованието и обема на научните изследвания и разработки. 
Путин възложи на кабинета на министрите да коригира програмите на националните проекти до 30 октомври във връзка 
с удължаването на тяхното изпълнение до 2030 г. 
Президентът също така инструктира да се осигури растеж на БВП на ниво над средното за света за периода до 2030 г., като 
същевременно се поддържа макроикономическа стабилност. 
Според постановлението, броят на хората, заети в областта на малкия и среден бизнес, включително индивидуални 
предприемачи и самостоятелно заети лица, трябва да нарасне в Руската федерация до 25 милиона до 2030 г. 
Путин нареди също да се осигури устойчив растеж на доходите на руснаците и нивото на пенсионно осигуряване не по-
ниско от инфлацията за периода до 2030 г. 
Очаква се посещаемостта на културни събития до 2030 г. да се утрои в сравнение с 2019 г., се казва в документа. 
Освен това Путин изисква да се осигури сортирането на 100% от битовите отпадъци до 2030 г. и да се намали наполовина 
количеството отпадъци, направлявани към депата. 
 
√ Технологиите ще оформят бъдещето на бизнеса  
Последните месеци всичко се случва онлайн. От социализиране, концерти до бизнес срещи, образование и конференции. 
Работата от различни отдалечени локации се превърна в "новия нормален" начин на работа, като проучванията сочат, че 
близо 74% от организациите планират да продължат по този начин. 
Новият начин на работа е много по-труден и динамичен и изисква изключително бърза трансформация на структурите. За 
да оцелеете на пазара утре, трябва да започнете да адаптирате бизнеса си днес. 
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В допълнение, интересно е да се наблюдава как профилът на служителя и неговата работа се променят. При така създалата 
се ситуация, хората на свободна практика и без постоянен договор са най-облагодетелствани, тъй като притежават повече 
гъвкавост. Гъвкавостта в работата е нещото, което служителите трябва да имат най-много предвид. Работата вече не е 
място, на което да отидеш, а това, което трябва да свърши служителят. Въпреки разнообразните комуникационни 
инструменти използвани в работата през последните години, служителите чувстват отчуждение на работното място повече 
от преди. Как да се повиши тяхната продуктивност? 
Средностатистическият служител днес използва около 34 различни приложения в работата си. За успешна работна 
трансформация е необходимо да се създаде стратегия, която да стимулира продуктивността на всички типове служители, 
независимо дали са от тези, които прекарват деня си на бюрото, ходят по конференции, работят от вкъщи или постоянно 
са по командировки. Или тези, които никога не са на бюрото, но се борят с много трудни задачи. 
Всичко това говори за предизвикателствата пред близо 84% от компаниите за това как ще изглежда бизнесът. Едно е 
сигурно на този етап - бъдещето на бизнеса ще бъде обособено и дефинирано от технологията. 
Една от най-важните предпоставки за гъвкав и успешен бизнес е предоставянето на възможност за обмен на съобщения, 
обаждания и срещи на служителите през единна, сигурна и модерна платформа, осигуряваща уникално и приятно 
изживяване на потребителите. 
Важни са клиентите, потребителите, както и комуникацията с тях. Изследванията показват, че до края на 2020 г. 
потребителите ще вземат решения за покупки въз основа на собствения си опит в комуникацията, а не на продукта или 
цената. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Управление и протести - министър Деница Сачева; 
- Пети неуспешен вот - какъв е следващият ход на опозицията; 
- След лидерската среща в Брюксел - какво следва за България? 
- По фронтовете на вируса - какво научихме за имунитета покрай Covid-19? 
- Думи за демокрацията - коментар на Михаил Неделчев и Димитър Бочев. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- След неуспешния вот на недоверие - ще има ли ремонт на кабинета? В студиото гостува вицепремиерът 

Екатерина Захариева; 
- Как беше разпределен бюджетът на Европа? Достатъчно пари ли получи България? Коментар на бившия външен 

министър Ивайло Калфин; 
- Има ли ръст на младите хора, заразени с COVID-19 и как най-голямата спешна болница се справя с епидемията? 

Гост - директорът на „Пирогов" проф. Асен Балтов; 
- В епицентъра на заразата - свидетелски разказ на български студент, завърнал се от Китай; 
- Как Христо Янев покори връх „Монблан" в кампания за деца с аутизъм. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - По 4142,84 евро за българин от Брюксел, със 181 повече, отколкото на румънец; 
в. 24 часа - Минчо Спасов и разликата между сгазения депутат и сгазеното куче; 
в. Монитор - Измамници продават прахосмукачки с оферта за COVID-19; 
в. Монитор - Борисов обяви след 4-дневен маратон от преговори в Брюксел: €29 млрд. от ЕС в България от догодина; 
в. Монитор - Закопчаха 35-те разбойници на Ел Чапо; 
в. Телеграф - Половин милион се отказаха от море в Гърция; 
в. Труд - 29 милиарда евро за България; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Почина медсестра, COVID леглата в Благоевград и Добрич свършват; 
в. 24 часа - Оферта от ГЕРБ: гласуване с машини и по пощата, диалог с протестиращите 
в. 24 часа - Без търгове за студен резерв, дават парите със заповед на министъра; 
в. 24 часа - 9 банки искат да дават кредити с ниски лихви срещу кризата; 
в. 24 часа - Медици от "Св. Мина" излизат на протест пред здравната каса; 
в. Телеграф - Обвиниха Минчо Спасов и човек на Отровното трио за метрото; 
в. Телеграф - Короната застигна 9000 души; 
в. Телеграф - Поръчваме си рейс като такси; 
в. Труд - "Гражданска отговорност" поевтиняла едва с 3 на сто; 
в. Труд - Слави Трифонов готов за избори; 
в. Труд - Гърците затвориха ГКПП "Илинден - Ексохи"; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет: Държавата най-после реши да стимулира 
качеството и намали местата в университетите; 
в. Монитор - Цеца Петрова, учител по български език и литература в 119-о СУ: Новата скала ще мотивира зрелостниците 
да учат повече; 
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в. Телеграф - Психиатърът д-p Веселин Герев: Майката на битото дете е замаскиран психопат; 
в. Труд - Режисьорът Теди Москов пред "Труд": У нас е опасно да се радваш без маска; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Като липсват идеите, ще си мерим хакерите; 
в. Монитор - Не сме бедни, бе - наивни сме!; 
в. Телеграф - Спасителен пояс за морето; 
в. Труд - Тънкото изкуство да си правиш сметката. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 22 юли 
София 

- От 09.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 ч. ще се проведе заседание на Министерски съвет чрез видеоконферентна връзка. 
- От 09.00 ч. в зала "Европа", ет. 2 на Конгресен център "Глобус" в сградата на КНСБ в София, пл. "Македония" 1 ще 

се състои Дискусионен форум "Справедлив енергиен преход и оценка на влиянието на Зеления пакт върху 
икономиката на България". 

- От 11.00 ч. на улица "Московска" 6А ще се проведе пресконференция по повод началото на 67-та  международна 
колоездачна обиколка на България. 

- От 13.30 ч. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще проведе заседание в заседателната зала в 
сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф" № 12. 

- От 14.30 ч. в зала 248 в сградата на пл. "Народно събрание" 2 ще се проведе заседание на Комисията по 
образованието и науката. 

- От 14.30 ч. в зала 356 в сградата на пл. "Народно събрание" 2 ще се проведе заседание на Комисията по 
транспорт, информационни технологии и съобщения. 

- От 14.30 ч. в зала 238 в сградата на пл. "Народно събрание" 2 ще се проведе заседание на Комисията по правни 
въпроси. 

- От 15.00 ч. в зала 238 в сградата на пл. "Народно събрание" 2 ще се проведе заседание на Комисията по 
въпросите на децата, младежта и спорта. 

- От 16.00 ч. ще се проведе информационна онлайн сесия на тема: „Международно сътрудничество в космическия 
сектор - за сигурен и устойчив свят". 

*** 
Балчик 

- От 15.00 ч. в зала Каменна на „Двореца" Балчик Негово Превъзходителство Антонио Таркуинио ще открие 
изложбата „Леонардо - благородният гений". 

*** 
Бургас 

- От 18.00 часа в Експозиционен център „Флора", Приморски парк ще се проведе концерт „Акустично" на група 
„Горещ пясък". 

- От 18.30 часа в зала 2 на Експозиционен център "Флора" - Бургас ще бъде представено кукленото шоу "Търсят се 
таланти". 

*** 
Плевен 

- От 13.00 ч. в Клиника по АГ, Втора клинична база ще се проведе специална виртуална демонстрация и 
представяне на интегриран интердисциплинарен операционен блок със системи за навигация и телехирургия в 
областта на УНГ, онкохирургичната и гинекологична практика, изграден, инсталиран и пуснат в експлоатация 
като част от Департамента по минимално инвазивна хирургия на Центъра за компетентност Леонардо Да Винчи 
на МУ-Плевен. 

*** 
Пловдив 

- От 10.00 ч. в хотел Рамада Пловдив Тримонциум, Конферентна зала „Тракия", етаж 5 ще се проведе 
пресконференция на EVN България на тема „Либерализация на пазара на електрическа енергия за небитови 
клиенти от 1 октомври 2020 г.: Какво предстои за близо 100 000 небитови клиенти в Югоизточна България". 

- От 10.00 ч. в Дом на културата „Борис Христов" на ул. "Гладстон" № 15 ще се проведе заседание на Пловдивския 
общински съвет. 

*** 
Смолян 

- От 13.00 ч. в Сесийна зала на Общината ще се проведе закрито заседание на Общинския 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

