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√ Пандемията налага на компаниите нови инвестиции в човешки ресурси 
Много държави в ЦИЕ изостават в прилагането на гъвкави работни практики, но Covid кризата рязко ще промени 
това, отчита доклад 
Работа от вкъщи, където е възможно, диференцирани работни часове, специални условия за служители с малки деца. Това 
са само част от новите посоки, в които трябва да инвестират компаниите, за да развиват хората си, за да останат 
конкурентоспособни на вече променения свят на трудовия пазар. 
Това се посочва в тазгодишният доклад Inovantage, подготвен от Adecco Group, който хвърля светлина върху областите, в 
които компаниите трябва да инвестират, за да постигнат непрекъснато развитие на служителите си и съответно на самата 
организация. 
Последното издание на доклада на Adecco Group анализира глобалните тенденции в развитието на човешките ресурси, 
като акцентира върху Централна и Източна Европа и Близкия Изток, включително страни като България, Румъния, Сърбия, 
Гърция, Турция, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия и Обединените арабски емирства.  
Прегледът на динамиката на инвестициите в човешки капитал никога не е бил по-уместен, пишат анализаторите. След като 
2020 г. започна с глобална пандемия, икономическият спад и нарастваща безработица са вече факт. Затова сега е моментът 
да се намерят начини за укрепване на работната сила, съветват авторите на изледването. 
Безспорно пандемията от Covid-19 е мощен катализатор за реализиране на необходимостта от гъвкавост в работния 
процес. Целият свят приложи гъвкави форми на работа. Гъвкавата работа позволява на слабо представените групи да имат 
по-добър достъп до пазара на труда, като същевременно намаляват риска от дългосрочна безработица, отчитат 
анализаторите. Много държави изостават в прилагането на гъвкави работни практики, но възстановяването от пандемията 
може да доведе до значителни промени в света на труда. А за да се постигне гъвкава сигурност, системите за социално 
осигуряване трябва да се променят и адаптират към новия пазар на труда. 
Необходимо е учене през целия живот, за да се подготвят обществата да реагират на текущите технологични иновации и 
да позволят на застаряващата работна сила да остане продуктивна. Ученето през целия живот е от полза за всички, 
включително служителите, работодателите и публичните власти, пише още в авализа. 
Инвестирането в учене през целия живот е от голямо значение за развитието на икономиките в региона. В същото време 
участието на възрастни в обучението през целия живот остава сравнително ниско в цяла Централна, Югоизточна Европа и 
Близкия Изток. 
Страните в тези региони изостават от средните стойности за ЕС по образованието за възрастни. Румъния, България, 
Словакия и Гърция обикновено са под 5%, докато Турция има коефициент на участие на възрастни до 6,2%. Двете страни в 
региона, които надвишават средното за ЕС, са Словения (11,4%) и особено Естония (16,7%). 
Тенденциите в заетостта в разглеждания регион са много различни в отделните държави, но тяхна обща черта е, че те имат 
пасивно, а не проактивно отношение към трудовите си пазари. Различните тенденции в заетостта между съответните 
страни до голяма степен се дължат на различните икономически условия. Някои държави имат забележителни резултати 
през последните години по отношение на процента на участие на работната сила. В Чехия, Унгария, Полша, Румъния, 
България и Турция нивата на заетост през 2019 г. надвишават нивата от преди кризата през 2008 г. с 5% или повече. 
Повишаването на нивата на заетост и разходите за труд е най-отчетливо в страните от Централна и Източна Европа. Това 
обаче доведе до няколко ключови ефекта върху компаниите в тези страни, посочва се още в доклада. Компаниите изпитват 
затруднения за намиране на квалифицирани кадри, намаленото предлагане на квалифицирани работници оказва по-
голям натиск върху компаниите да запазят и преквалифицират персонала си, преходът от модел с ниски заплати към 
осигуряване на конкурентоспособност изисква повишена производителност и по-висококвалифицирани работници. 
В този смисъл анализаторите съветват към урепването на развитието на служителите чрез непрекъснато подобряване на 
техните умения, прилагането на гъвкави работни практики, подходи за учене през целия живот, за да се подготвят 
обществата да реагират на текущите технологични иновации и да позволят на застаряващата работна сила да остане 
продуктивна. 
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√ Разликата в заплащането на жените и мъжете в България пада до 13,5% 
„Ножицата“ намалява за четвърта поредна година 
Разликата в заплащането на жените и мъжете в България намалява за четвърта поредна година – от 15,4% през 2015 г. до 
13,5% през 2018 г. Това показват данни на Евростат, цитирани в Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2019 
г., който беше приет от правителството. 
Средната разлика в заплащането в ЕС през 2018 г. е 15,7%. 
Докладът за равнопоставеността на жените и мъжете отразява и резултатите от изпълнението на политиките за 
повишаване на участието на жените на пазара на труда, насърчаването на равенството в процесите на вземане на решения. 
Сред приоритетните области в документа са още борбата с насилието, основано на пола и промяната на обществените 
стереотипи спрямо жените и мъжете.  
В доклада се посочва, че през 2019 г. безработните лица на възраст 15 и повече години са 142 800 души. От тях 82 300 са 
мъже, а 60 500 са жени, което е с 30 500 (17,6%) по-малко от 2018 г. 
Акцент в доклада е поставен върху изпълнението на Закона за равнопоставеност между мъжете и жените, който 
регламентира институционалната рамка, стратегическите и оперативни документи за управление на политикатa по 
равнопоставеност на жените и мъжете. Докладът отчита също дейността на Националния съвет по равнопоставеността на 
жените и мъжете към Министерския съвет. 
 
√ Лагард: Разпределението на грантове и заеми на ЕС можеше да е по-добро 
Договореното е „ясна демонстрация на солидарност, на трансфер за тези, които се нуждаят от него най -много“, 
заяви управителят а ЕЦБ 
Комбинацията от грантове и заеми, която представлява европейският спасителен фонд, можеше да бъде по-добра. На това 
мнение е управителят на Европейската централна банка Кристин Лагард. 
Пакетът от стимули в размер на 750 млрд. евро, който бе договорен от лидерите на Европейския съюз тази седмица, е 
„ясна демонстрация на солидарност, на трансфер за тези, които се нуждаят от него най-много“, заяви тя по време на 
събитие на Washington Post в сряда, цитирана от Bloomberg. 
Разпределението на заеми и грантове в пакета представлява „добър баланс“, каза Лагард. „Можеше да е по-добре, но това 
е много амбициозен проект“, допълни тя. 
Коментарите на гуверньора на ЕЦБ са в унисон с притесненията на правителствата от ЕС, които искаха по-голям дял от 
средствата да е под формата на грантове, тъй като заемите биха били по-трудни за връщане за някои и без това 
задлъжнели държави. Първоначалното предложение беше за 500 млн. евро под формата на грантове и 250 млрд. евро 
заеми, но във финалния вариант се стигна до компромис за 390 млрд. евро безвъзмездна помощ. 
Въпреки това пакетът бе приет радушно както от държавните представители, така и от инвеститорите, изпращайки сигнал 
за готовността на региона да решава заедно предизвикателствата. Той също така подкрепя и действията на самата ЕЦБ, 
която вече обеща да похарчи над един трилион евро за извънредни покупки на активи през следващата година, като 
очакванията са, че помощта ще бъде увеличена през идните месеци. 
В същото време, макар че някои представители на ЕЦБ намекнаха за възможност икономическото свиване на еврозоната 
да се окаже не толкова тежко от очакваното, то Лагард предупреди в сряда, че очакванията за възстановяване все още са 
„неравномерни“ и „несигурни“. 
Скорошни данни за икономиката на блока показаха, че базовата прогноза на ЕЦБ за свиване от близо 9% през тази година 
вероятно е с правилния темп. 
 
БНР 
 
√ Управляващата коалиция решава за персоналните промени в правителството 
Лидерите на управляващата коалиция ГЕРБ и "Обединени патриоти" ще заседават отново днес за да решат какви ще са 
персоналните промени в правителството. На коалиционен съвет вчера, Борисов, Каракачанов и Симеонов са обсъдили 
варианти за смени на министри и техните приемници, а днес ще станат ясни крайните решения на управляващите, след 
като те са дискутирани и с парламентарните групи.  
По информация на "Хоризонт" съветът вече заседава. 
Съветът на коалицията е трети поред за седмица. На 16 юли ГЕРБ и „Обединени патриоти“ решиха да управляват до края 
на мандата въпреки протестите. Тогава и премиерът обяви, че предстои голям ремонт на правителството и това е част от 
плана за консолидация: 
"Ще направим огромен ремонт на кабинета. Няма никакво значение, да не би да е удоволствие да си премиер“. 
След няколко часа ще стане ясно дали самият Борисов ще остане начело на правителството. Борисов задържа да приеме 
поисканите от него преди седмица оставки на Владислав Горанов, Младен Маринов и Емил Караниколов, но заговори за 
сценарий: 
"Много добре подбрана тактика в обществото – да се привързват към Делян Пеевски и ДПС. Разбира се - с много любезното 
съдействие на хора от така наречената градска десница". 
А самият премиер засега отхвърля сценария за предсрочни избори и подаването на оставка на цялото правителство. Това, 
на което ще заложи премиерът Борисов при смените на правителството е търсене на диалог с протестиращите, които 
настояват за оставката му, както и решаване на социалните проблеми, които се повдигат точно на протестите. 
 
 

https://www.investor.bg/evropa/334/a/liderite-na-es-dogovoriha-miliardniia-pomoshten-paket-i-biudjeta-do-2027-g-308615/
https://bnr.bg/horizont/post/101311080/upravlavashtata-koalicia-shte-prodaljim-upravlenieto-do-zavarshvaneto-na-mandata
https://bnr.bg/horizont/post/101311080/upravlavashtata-koalicia-shte-prodaljim-upravlenieto-do-zavarshvaneto-na-mandata
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√ Решават окончателно за промените в Закона за хазарта 
Депутатите ще разгледат окончателно промените в Закона за хазарта, внесени от ГЕРБ, според които надзорът върху 
хазарта ще се осъществява от Националната агенция за приходите. Народните представители ще гласуват и решението 
Студения резерв да бъде предоставен само на държавната топлоелектрическа централа. Репортерът Добрина 
Карамболова допълва информацията 
Държавният надзор над хазарта да се осъществява от данъчните, а не от Oържавната комисия по хазарта, както беше 
досега - това предложи управляващата партия между първо и второ четене на закона. 
Поправките дават възможност на изпълнителния директор на НАП да издава, отказва, прекратява или отнема лицензи за 
организиране на хазартни игри. Приходната агенция ще контролира и направените инвестиции и средствата за 
организиране на игрите на лицензираните оператори. 
Документите за направени инвестиции трябва да бъдат представени в НАП в срок до 6 месеца след издаването на 
първоначалния лиценз.  
Представители на хазартния бранш протестират в столицата с искане за отмяна на новите текстове, които според тях са 
лобистки. 
Чрез преходни и заключителни разпоредби на друг закон - за местното самоуправление и местната администрация - 
управляващите вкарват и поправките за "студения резерв", необходим за гарантиране на електроенергийната сигурност 
на страната. Той ще бъде предоставен на държавния ТЕЦ "Марица изток"-2 след доклад на електроенергийния системен 
оператор и само при необходимост. 
 
√ Подписана е концесията за летище "София" 
Подписан е договорът за концесията на летище "София". Това става ясно от съобщение на правителствената пресслужба и 
публикация във Фейсбук на премиера Бойко Борисов, който е присъствал на церемонията. Борисов смята, че концесията 
е показателна. „С такива европейски партньори съм убеден, че България ще върви напред“ заявява той. 
Процедурата по концесията на най-голямото ни летище спечели консорциум „Соф Кънект“, летищен оператор „Мюнхен“, 
в който участват немски, френски и австрийски компании. Инвестициите на летище "София" ще бъдат в размер на поне 
608 милиона евро за срока на концесията от 35 години. Те ще бъдат насочени към подобряване и усъвършенстване на 
обслужването и към безопасността на летището . 
 
√ ЕС планира облекчаване на пазарните правила, за да подкрепи възстановяването от Covid-19 
Европейските управляващи в Брюксел са готови да представят поредица от бързи корекции на правилата на ЕС за 
финансовите пазари, включително мерки за улесняване на търговията с акции на компании с малка пазарна капитализация 
(small cap company) и на енергийни деривати, в опит да се стимулира икономическото възстановяване на региона от 
коронавирусната пандемия, съобщава в сряда "Файненшъл таймс". 
Планираните мерки, които трябва да бъдат обявени през следващите дни, включват промени в общоевропейския 
регулаторен режим Mifid II (Директивата за пазарите на финансови инструменти на ЕС), известна промяна на стандартите 
за проспектите на дружествата и изключения от "формалните регулаторни тежести, когато те не са строго необходими“. 
Това гласят документи, видени от "Файненшъл таймс". 
Целта на предстоящите промени е да се освободи повече капитал и време за инвеститорите да се справят с последиците 
от коронавируса, посочват документите. 
Европейската комисия също така иска да пригоди регулациите си, за да позволи на компаниите от ЕС да имат достъп до 
обменен валутен бенчмарк, който се използват широко в чужбина. 
Планираните предложения ще бъдат публикувани само няколко дни, след като европейските политици постигнаха 
съгласие за мащабен финансов пакет от 750 млрд. евро за възстановяване от коронавирусната криза, който ще промени 
облика на капиталовите пазари в региона, превръщайки Европейският съюз в един от най-добрите кредитополучатели в 
региона. 
Измененията идват чрез така наречените делегирани актове, които дават на европейските органи правомощия да правят 
промени по-бързо, отколкото чрез редовния законодателен процес. 
На този етап от ЕК не коментират информацията на "Файненшъл таймс". 
Според новите планове анализаторите ще бъдат насърчени да покриват и сектора на малки компании с пазарна 
капитализация под 1 млрд. евро, което ще подобри търговията на техните акции. 
Брюксел също така планира да повиши ликвидността на пазарите на енергийни деривати чрез обновяване на лимитите на 
позициите или количеството на търговията, което може да се извърши с една конкретна ценна книга. Регулаторите 
обмислят освобождаване за инвеститори, чиито открити позиции са по-малко от 300 000 лота - мярка за размер на 
договора - за една година. 
Дериватите на земеделските суровини обаче няма да бъдат включени в новите промени, се посочва в документите. 
ЕС също така планира да измени регулациите относно референтните стойности на финансовите пазари, като се вземат 
предвид промените, които ще влязат в сила от края на 2021 г. Някои от правилата ще дадат повече правомощия на 
регулаторите да гарантират плавен преход от добилия печална слава кредитен показател - Либор до края на следващата 
година , 
Брюксел също така има желание да намали зависимостта си от петролните референтни цени в долари, като същевременно 
насърчава алтернативни, деноминирани в евро цени на суровини като например на природния газ. Най-големият 
бенчмарк на природния газ в света е базиран в Нидерландия. 
 

https://bnr.bg/horizont/post/101314669/sobstvenici-na-kazina-i-igralni-zali-protestirat-protiv-promenite-v-zakona-za-hazarta?showNotActive=1
https://bnr.bg/horizont/post/101314669/sobstvenici-na-kazina-i-igralni-zali-protestirat-protiv-promenite-v-zakona-za-hazarta?showNotActive=1
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News.bg 
 
√ Петкова докладва пред депутатите за студения резерв 
Енергийният министър Теменужка Петкова дойде извънредно в Народното събрание да докладва за студения резерв. 
Темата е обсъдена на вчерашното заседание на Министерския съвет. Премиерът Бойко Борисов я изпратил да доказва на 
законодателите. 
Студеният резерв ще бъде предоставян от тук нататък за преходния период до юли 2021 г. на държавната ТЕЦ "Марица 
Изток" 2. 
Това е една много важна тема, категорична бе Петкова. Така щяла да се гарантира енергийната сигурност на страната. ЕК 
изисква да премахнем студения резерв. Търговете ще бъдат заменени с механизъм за капацитет. Докато това стане, 
резервът отива в ТЕЦ "Марица Изток" 2.  
Припомняме, по-рано днес стана ясно, че премиерът е разпоредил на енергийния министър да разясни в Народното 
събрание, че при нужда студен резерв ще се ползва само от държавната ТЕЦ "Марица Изток" 2.  
Припомняме, на 20 юли беше внесено предложението от ГЕРБ и ОП за ограничаване на т.нар. студен резерв - енергийните 
мощности, с които страната ни трябва да разполага по закон, и които трябва да се съхраняват за извънредни ситуации. 
Като причина за ограничаване на количеството студен резерв, който да се съхранява в този ТЕЦ, е неговата 
собственост (той е на Ахмед Доган) и фактът, че за пазенето на този ресурс държавата плаща определени суми. 
Вчера депутатите от регионалната комисия одобриха намаляването на количествата "студен резерв". 
 
√ Удължават с 2 г. срока за проучване на газ в Черно море 
Депутатите приеха на второ четене Закона за подземните богатства, с който се удължава с две години срокът за проучване 
за наличие на газ в Черно море. 
"С цел осигуряване на ефективно управление на подземните богатства и недопускане на умишлено блокиране на отделни 
находища на подземни богатства се регламентира възможността за прекратяване на концесионен договор за добив на 
подземни богатства в случаите, при които концесионерът в продължение на 3 години от влизането в сила на договора не 
е започнал добив на подземни богатства по причини, за които той отговаря (например не е предприел необходимите 
процедурни действия пред компетентния орган по опазване на околната среда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда; не е предприел необходимите процедурни действия за смяна на предназначението на земи, 
покриващи съответното находище и др.)", пише в мотивите към законопроекта.  
Според Програмата за управление на правителството на България за периода 2017-2021 г., като приоритет за постигане на 
стратегическа цел (цел 199: Енергийна сигурност чрез добив) е предвидено гарантирането на енергийната сигурност и 
независимост на страната, диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ за България. 
Посоченият приоритет, съответно стратегическата цел, могат да бъдат осъществени чрез продължаване на проучванията 
за природен газ в дълбоко Черно море. С удължаване до две години след изтичането на сроковете от Закона за подземните 
богатства ще се осигури достатъчен период от време за изпълнение на ефективни търсещо-проучвателни дейности, 
включително прокарване на проучвателни сондажи, съответно интерпретиране на получените данни, насочени към 
откриване на нови находища. 
 
Economic.bg 
 
√ Ефектът от пандемията ще продължи да „убива“ икономиката още дълго 
Нямаме на 100% работеща икономика, докато хората не могат отново свободно да пътуват навсякъде, казват 
експерти 
Обнадеждаващите новини за ваксина срещу коронавируса повлияха позитивно на пазарите, но според водещи 
макроикономисти дори появата на ваксина няма да сложи край на икономическата криза, която се появи вследствие на 
пандемията от Covid-19. 
Голяма част от малките предприятия, които затвориха през март, когато влязоха в сила ограниченията, свързани с 
разпространението на заразата, няма да възобновят дейността си дори когато ситуацията се подобри и вече има ваксина 
срещу заразата, смята Рагюрам Раджан, професор по финанси в Университета на Буд в бизнеса на Чикагския 
университет. „Мисля, че икономическата криза ще бъде дълго с нас“, каза той за CNBC. „Все повече и повече компании 
установяват, че разходите им са повече от приходите, което ги принуждава да затворят“, каза още Раджан. 
Според наскоро публикувани данни в медицинското списание The Lancet вече има разработена ваксина срещу 
коронавируса от Оксфордския университет, заедно с фармацевтичния гигант AstraZeneca. Пазарите незабавно реагираха 
на новината с оптимизъм. Оптимизъм обзе и голяма част от населението, но според икономическия експерт дори ако до 
2021 г. ваксината започне да се прилага върху хора, то икономическите последствия от коронакризата няма да изчезнат 
внезапно. „Ще отнеме доста време, докато хората масово се ваксинират. Като в първите, които го направят, все още ще го 
има страха от участието в масови мероприятия, което неминуемо ще продължи да дава негативен ефект върху световните 
икономики“, казва Раджан. 
Очакванията са икономиките да работят доста под пълния си потенциал дълго време въпреки икономическите стимули, 
които отпускат отделните правителства, предупреждава експертът. Припомняме, че преди дни Европейският съвет 
постигна историческа сделка в подкрепа на държавите за справяне с икономическите последствия от коронавируса. 
„Нямаме на 100% работеща икономика, докато хората не могат отново свободно да пътуват навсякъде, да посещават 
заведения и ресторанти, колкото и стимули да се отпускат. Докато не се отвори всичко наново имаме икономика, която 

https://news.bg/politics/borisov-pri-nuzhda-polzvame-studen-rezerv-samo-ot-tets-maritsa-iztok-2.html
https://news.bg/politics/borisov-pri-nuzhda-polzvame-studen-rezerv-samo-ot-tets-maritsa-iztok-2.html
https://news.bg/politics/gerb-i-op-vnasyat-promenite-za-studeniya-rezerv-v-ponedelnik.html
https://news.bg/politics/mehmed-dikme-dogovorat-za-studeniya-rezerv-izticha-sled-sedmitsa.html
https://news.bg/economics/tets-varna-ofitsialno-stana-sobstvenost-na-dogan.html
https://news.bg/economics/tets-varna-ofitsialno-stana-sobstvenost-na-dogan.html
https://news.bg/economics/akf-obezpokoen-che-darzhavata-tryabva-da-plati-novi-26-5-mln-lv-za-tets-varna.html
https://news.bg/politics/namalyavane-na-studen-rezerv-i-preferentsii-za-dva-tets-a-odobriha-na-komisiya-v-ns.html
https://news.bg/entertainment/cherno-more-krie-metan-raven-na-nad-400-godini-bvp-na-balgariya.html
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работи на 95%“, каза Раджан, като добави, че сега е моментът страните да започнат да мислят в дългосрочен план как да 
подкрепят именно тези сектори. 
Експертите по-рано предупредиха, че пандемията може да доведе до увеличение на протекционизма в световен мащаб, 
тъй като страните се опитват да защитят своите вътрешни индустрии. От своя страна Раджан заяви, че повишаването на 
протекционизма ще забави икономическото възстановяване. „Свят, в който протекционизмът е на почит, ще се възстанови 
много по-бавно“, смята той. 
 
√ Председателят на ЕП е против орязването на бюджета на ЕС 
Евродепутатите ще направят корекции във финансовата рамка по време на извънредно заседание утре 
Предложените съкращения в дългосрочния бюджет на ЕС за научни изследвания и програмата „Еразъм“, която има за цел 
да подпомогне образованието, не са приемливи. Европейският парламент ще направи определени корекции в бюджета 
по време на извънредна пленарната сесия, насрочена за четвъртък. Това заяви в сряда председателят на Европейския 
парламент Давид Сасоли. 
„На масата има предложение, но бихме искали да подобрим това - преди всичко, като се опитаме да дадем отговори на 
някои от съкращенията, които сме сметнали за неоправдани“, заяви той по време на пресконференция, ден след като 
лидерите на Европейския съюз се съгласиха на 1.1 трлн. евробюджет за Блока за периода 2021-27 г. 
„Убеден съм, че ще имаме положителен отговор. Доверявам се на европейските институции. Вярвам, че парламентът ще 
бъде в състояние да обясни необходимостта от определени промени", допълни Сасоли. 
Той заяви, че споразумението, постигнато от Европейския съвет, е важно, но парламентът иска да го подобри. Сасоли 
допълни, че депутатите са „много доволни“ от механизма на спасителния фонд за 750 млрд. евро, който трябва да помогне 
на икономиките да се възстановят от пандемията. 
Той каза, че окончателното гласуване в парламента и по двата пакета ще бъде след няколко месеца. 
 
БНТ 
 
√ Отпускат 3,4 млн. лв. на МОН за адаптиране на училищната среда за хора с увреждания 
Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 
г. в размер на 3 415 990 лв. Те са за финансиране на дейности, необходими за реализиране на проекти по Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и са за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за 2020 г. 
Допълнителните средства са необходими основно за изпълнение на изискването за адаптиране на санитарни възли за 
хора с увреждания на всички етажи в учебните корпуси на държавни училища към МОН, както и за осигуряване на достъп 
до тях чрез изграждане на асансьори за сградите, в които това е технически възможно. 
Средствата са предназначени за извършване на строително-ремонтни работи в 31 училища и са изчислени за дейностите, 
които се очаква да бъдат изпълнени през 2020 г. 
Допълнителното финансиране няма въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства за 
изпълнението му за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за 2020 г. 
 
√ Николай Василев: В Брюксел договориха спасяването на Южна Европа от финансови затруднения  
Това е бюджет или сделка за спасяването на Южна Европа от финансови затруднения, каза в студиото на Сутрешния блок 
бившият икономически министър Николай Василев в коментара си за тежките преговори в Брюксел за бюджета на ЕС за 
следващите 7 години и за договореното от България. 
"Всъщност богати и спестовни държави - Германия, Нидерландия, Австрия, Дания, Швеция и Финландия, плащат много 
пари, а най-вече получават южните държави, за да не катастрофират тази година - това са държавите с прекрасни плажове. 
Получава и Източна Европа, в рамките на която е и България - тоест ние сме от получаващите без да имаме нужда от 
спасяване, но тъй като всички от Източна Европа получават, получаваме и ние", обясни Василев. 
Според него са логични исканията на някои страни-членки на ЕС да се упражнява строг контрол върху разходването на 
евросредства, които ще бъдат отпускани. За радост, "България не е сред най-рисковите държави в тази сфера". 
"Има други две държави с по-голям проблем от нас. При тях има истински риск, ако продължат да изглеждат странно в ЕС, 
да бъдат наказани финансово. Това са Унгария и Полша", поясни той. 
По думите му "Южна Европа пропиля последните 10 години отново" и причина за това не е само корона кризата - "с 
огромни бюджет дефицити, с огромен дълг, с никаква политика на икономии". 
"Тези държави сега са много по-зле, отколкото бяха след предишната криза. Ако сега не бъдат спасени, те финансово 
приключват", добави Василев. 
Той отбеляза, че макар и по-бедна, България се движи по-добре. 
"Това не се каза на европейската среща, но ние може би сме единствената държава в Европа, която за полугодието тази 
година има бюджетен излишък. Тоест на тази олимпиада ние излязохме със златен медал, макар че не се похвалихме 
достатъчно. За мен това е достойното поведение и бих искал така да продължава в бъдеще", заяви икономистът. 
 
 √ Н.пр. посланик Огняновиц: България и Хърватия имат всички предпоставки за приемане в еврозоната  
Какъв е планът на Европейския съюз за възстановяване и какво постигна Хърватия през изминалите 6 месеца, в които 
председателстваше Съюза - гост по темата в Сутрешния блок на БНТ беше Нейно превъзходителство посланикът на 
Хърватия в България Ясна Огняновац. 
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"Това беше нашето първо председателство, за което се подготвяхме 2 години. Избрахме нашето мото за една силна Европа 
в свят на промени, без да имаме представа как нещата ще се променят заради пандемията", обясни посланик Огняновац. 
"За нас една изключително важна тема беше присъединяването на Западните Балкани, която е много близка и до 
България", допълни посланикът. 
Други акценти в европредседателството на Хърватия са били свързани с темата за миграцията, както и конференцията за 
бъдещето на Европа. 
"Бъдещето на Европа е добро. Заедно трябва да се борим с проблемите в нашето европейско семейство", заяви 
посланикът. 
На въпрос дали Хърватия е доволна от финансовата рамка за следващите 7 години, Нейно превъзходителство Огняновац 
отговори категорично да и допълни, че държавите трябва да са солидарни, а фондовете да се използват целенасочено за 
изравняване на стандартите. 
"Имаме много силна надежда, че солидарността ще бъде видима", допълни дипломатът. 
Тя коментира и приемането на Хърватия и България в чакалнята на еврозоната, като посочи, че това е голям успех за двете 
държави и те имат всички предпоставки за приемане в еврозоната. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ След проверка: Множество нарушения на "Алепу", "Росенец" и други обекти на морето  
Множество нарушения при изграждането и експлоатирането на обекти по Черноморието откриха проверките, извършени 
под ръководството на ВАП. Установено е и незаконосъобразно ограничаване на достъпа до плажната ивица. 
Проверките са били на 20 и 21 юли 2020 г. под ръководството на заместника на главния прокурор при ВАП и в присъствието 
на наблюдаващ прокурор. Извършени са от органите на ДНСК, РДНСК-Бургас, Областна и Морска администрация Бургас 
по установяване законността на строителството и експлоатирането на обекти по Черноморието. 
"Алепу" - отклонение от строителните книжа 
Проверка на обект "Алепу вилидж" в местността "Алепу" – Созопол констатира изграждането на укрепително съоръжение 
– странична подпорна стена, в отклонение от строителните книжа. Извършената промяна е по време на строителството и 
не отговаря на одобрения инвестиционен проект. ВАП ангажира незабавно компетентните действия на ДНСК във връзка с 
незаконното строителство по реда на ЗУТ. 
"Аркутино" - липсва строителна ограда и обезопасяване на бетонова конструкция 
Проверка в местността "Аркутино" установи, че към настоящия момент не се извършват строителни дейности в близост до 
крайбрежната ивица. Констатирано е, че липсва строителна ограда и обезопасяване на бетонова конструкция, чието 
изграждане е преустановено през 1992 г. Следва кметът на община Созопол да предприеме действия по реда на чл.195 от 
ЗУТ за обезопасяването на обекта. 
"Буджака" - ограничен достъп до крайбрежните скали 
В местността "Буджака" се установи наличието на оградени с масивни огради терени и масивни постройки, ограничаващи 
достъпа до крайбрежните скали. Достъпът до морето е възможен единствено по тясна пътека, която може да бъде опасна 
за преминаващите през нея граждани. За обектите в местността "Буджака" са образувани отделни прокурорски преписки. 
"Росенец" - не е осигурен свободен достъп до крайбрежната ивица 
В парк "Росенец" се установи, че не е осигурен свободен достъп до крайбрежната ивица заради поставена временна 
строителна ограда. В МРРБ липсва одобрен инвестиционен проект за изграждане на пристанищен обект, няма одобрен 
инвестиционен проект за изграждането и на двуетажна постройка, разположена в непосредствена близост до 
крайбрежната ивица. 
Комплекс "Венид Еко вилидж" - без заповед за строителството на жилищни сгради и хотел 
При проверка на комплекс "Венид Еко вилидж" в Свети Влас се констатира, че към момента не се извършват дейности по 
строителството на жилищни сгради и хотел - 36 броя къщи в съответствиe с общата строителна забрана за периода до 1 
октомври по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. С оглед това, че не е била издадена изрична заповед до 
21.07.2020 г., от кмета на община Несебър е изискано да бъде издадена такава до произнасянето на Административен съд 
– Бургас относно разрешенията за строеж в гористата местност. На органите на РДНСК – Бургас е възложено 
предприемането на мерки за указанията на началника на ДНСК и за спазване на ЗУТ. 
Проверките под ръководството на ВАП за незаконосъобразно строителство по Черноморието продължават.  
 
√ ЕП заседава извънредно за бюджета до 2027 г.  
Европейският парламент се събира на извънредно заседание, за да обсъди Многогодишната финансова рамка и Фонда за 
икономическо подпомагане. Депутатите трябва да решат дали ще подкрепят решенията на Европейския съвет за 
параметрите на бюджета на ЕС до 2027 г. 
Вчера председателят на ЕП Давид Сасоли заяви, че мнозинството от депутатите имат забележки относно предвидените по-
малко средства за част от програмите, сред които "Еразъм +". 
Европарламентът одобрява решението за Фонда за икономическо възстановяване, който ще подпомогне най-тежко 
засегнатите от пандемията държави, но препоръчва и въвеждането на нови данъци, като начин за подпомагане на 
европейския бюджет. 
За да бъде одобрен, бюджетът трябва да бъде подкрепен от абсолютно мнозинство и единодушие сред европейските 
правителства. 
 
 

https://bntnews.bg/news/npr-poslanik-ognyanovic-balgariya-i-harvatiya-imat-vsichki-predpostavki-za-priemane-v-evrozonata-1066417news.html
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Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Евростат: България е сред трите страни в ЕС с най-нисък дълг спрямо БВП 
Преди нея по най-ниско ниво на задлъжнялост са Естония и Люксембург 
В края на първото тримесечие на 2020 г. съотношението на дълга към брутния вътрешен продукт на Европейския съюз (ЕС) 
е нараснало до 79,5%. В края на четвъртото тримесечие на 2019 г. показателят се намираше на  ниво от 77,7%. За същия 
отчетен период съотношението дълг/БВП в България възлиза на 20,3% в сравнение с 20,4% в края на 2019 г., пише 
Investor.bg. 
В тримесечието, в което мерките за ограничаване на COVID-19 бяха широко въведени в държавите членки, съотношението 
на държавния дълг към БВП в еврозоната възлиза на 86,3% в сравнение с 84,1% в края на четвъртото тримесечие на 2019 
г. 
Това показват данните на Евростат, статистическата служба на ЕС, публикувани в сряда. 
В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. съотношението на държавния дълг към БВП е спаднало както в еврозоната 
(от 86,4% на 86,3%), така и в ЕС (от 80,0% до 79,5%). В България показателят също отчита понижение от 20,9% през 2019 г. 
до 20,3% през 2020 г. 
Очаква се въздействието на мерките за ограничаване разпространението на коронавируса, както и политическият им 
отговор, да се реализира напълно през второто тримесечие на 2020 г. 
Данните на Евростат представят и тримесечните резултати за междуправителственото кредитиране (IGL). Делът на IGL като 
процент от БВП в края на първото тримесечие на 2020 г. възлиза на 1,9% за еврозоната и до 1,6% в ЕС. 
България е отчела едно от най-ниските нива на съотношението между дълга и БВП. Преди страната ни са Естония (8,9%) и 
Люксембург (22,3%). 
 
√ Проучване: Германските компании се справят с кризата по-добре от тези в други страни 
Делът на силно засегнатите от пандемията фирми възлиза на 53% 
Германските компании преминават през коронакризата по-добре от компаниите в други страни чрез държавната 
финансова помощ. Това става ясно като извод от международно проучване на HSBC, пише Die Zeit. 
"Благодарение на бързата и всеобхватната реакция на държавните институции, първоначалният отговор на кризата в 
Германия досега е успешен", заяви Никола Салсано, член на управителния съвет на HSBC Германия. 
Според проучването делът на компаниите в Германия, които са силно засегнати от пандемията, възлиза на 53%. В световен 
мащаб 72% от респондентите заявяват, че усещат значително последиците от кризата. Изследването обхваща 2600 
компании в 14 държави с приходи над 5 млн. долара, включително 200 германски компании. 
Според проучването кризата повишава осведомеността за устойчивия бизнес. 61% от германските компании заявяват, че 
темата е станала по-важна за тях. За германските концерни темата за енергийния преход е водеща, следвана от борбата 
срещу изменението на климата и насърчаването на устойчиво потребителско поведение. Повече от половината от 
анкетираните фирми планират да се занимават с устойчиви вериги за доставки и устойчива инфраструктура. 
През следващите пет години все повече представители на германския бизнес ще инвестират сериозно в технологии и 
иновации. Компаниите очакват, че това ще насърчи дистанционната работа и все повече се фокусират върху виртуални 
срещи. 39% от респондентите възнамеряват да ограничат самолетните полети за целите на срещите си. Малко повече от 
половината от участниците в проучването дори планират по-гъвкавите форми на работа да станат стандарт за тях. 
Преминаването към работа от вкъщи в резултат на коронакризата се оказва положително преживяване за много германски 
служители. До такъв извод се достига в рамките на проучване на третата най-голяма здравноосигурителна каса в Германия 
DAK-Gesundheit. 
Според проучването преди пандемията 21% от 7 хил. анкетирани служители са се чувствали системно стресирани. По 
време на кризата техният дял е бил 15%. Делът на заетите, които въобще не са почувствали стрес или само отчасти са били 
под напрежение, се е увеличил от 48 на 57%. 
 
√ Турция не се отказва от енергийните проучвания в оспорваните води на Средиземно море 
Това задълбочава допълнително напрежението между Анкара и Атина 
Турция отхвърли твърдението, че проучванията ѝ за енергийни ресурси в източната част на Средиземно море са навлизане 
в гръцка територия. Това показва, че напрежението в региона ще остане високо, съобщава Bloomberg. 
Корабът за сеизмични проучвания Oruc Reis ще обхване зона, която до преди се покриваше от друг турски кораб. Тази зона 
се намира в рамките на това, което Турция е декларирала пред ООН,  като свой континентален шелф, се посочва в позиция 
на турското външно министерство. 
Турция ще извършва тези проучвания до 2-ри август, като през това време въоръжените сили на Гърция са в готовност и 
следят отблизо движенията на турските кораби. 
Напрежението между Гърция и Турция се засили през последните месеци по въпроси за проучването на газ и петрол в 
споделените води на Егейско и Средиземно море, както и заради бежанския поток от Турция за европейските държави. 
Последният конфликт за проучванията възникна на 21-ви юли, когато Анкара обяви, че ще направи сеизмични проучвания 
в Средиземно море. 
Министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис разговаря с германския канцлер Ангела Меркел във вторник 
вечерта. Той информира Меркел относно развитието на ситуацията в региона. Преди това гермаският външен министър 
призова Турция да прекрати сондажите край Кипър и заяви, че ЕС трябва да даде ясен отговор на подобни действия в 
Източното Средиземноморие. 
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Също така Министерството на външните работи на Гърция излезе с позция, в която настоява Турция „незабавно да 
прекрати незаконните действия, които нарушават суверенитета на Гърция и подкопават мира и сигурността в региона“. 
Властта в Анкара отхвърля аргумента, че тази зона е част от гръцкия континентален шелф. Според Турция континенталният 
шелф на всяка държава трябва да се измерва от континенталната ѝ част. Спрямо тази теза районът на юг от гръцкия остров 
Кастелоризо, само на няколко километра от бреговете на Турция, попада в турската изключителна икономическа зона. 
Двете страни бяха на ръба от започването на война през 1996 г. заради спор за необитаеми острови. 
 
√ Турската лира е сред най-зле представящите се на развиващите се пазари 
Симин Демокан, Bloomberg Истанбул, В развитие, 22.07.2020  
Турската лира е сред най-зле представящите се от валутите на развиващите се пазари в сряда, като се обезценява в три 
поредни дни спрямо долара. Това каза Симин Демокан, Bloomberg Истанбул, в предаването “В развитие” с водещ 
Вероника Денизова.  
"Индексът Borsa Istanbul отчита ръст след спад с 1% вчера на фона на повишаващото се напрежение между Гърция и Турция 
заради операциите за сондиране на газ в Средиземно море". 
Демокан обясни, че Германия е призовала Турция да прекрати своите сондажи край бреговете на Кипър със заявката, че ЕС 
трябва да даде ясен отговор на всякакви подобни дейности. 
"Според проучване на Bloomberg икономистите очакват централната банка да задържи лихвите без промяна за втори 
пореден месец на ниво от 8,25%". 
"Влошаващата се перспектива за инфлация подтикна финансовата институция неочаквано да запази лихвите първи път 
миналия месец, откакто управителят Мурат Уйсал пое поста преди година", каза още Симин Демокан. 
"Централната банка на Турция е предоставила облекчаване на паричната политика с общо 1575 базисни пункта в девет 
последователни стъпки, оставяйки реалните лихви на Турция сред най-ниските в света". 
Демокан посочи, че общо финансовата инситуция е предоставила облекчаване на паричната политика от общо 1575 
базисни точки в девет последователни стъпки, оставяйки реалните лихви на Турция сред най-ниските в света. 
Целия пазарен коментар вижте във видеото. 
 
Дума 
 
√ На първо четене: Ще има 10-годишна давност на дълговете на физически лица  
На първо четене парламентът единодушно въведе десетгодишна абсолютна давност за дългове на физически лица. Така 
един кредитор ще може да търси дългове не повече от десет години. В момента давността на дълговете на физическите 
лица е безкрайна. Промяната цели да реши проблема с т.нар. вечен длъжник и е компромис между коалиционните 
партньори ГЕРБ и "Обединени патриоти". Малкият коалиционен партньор искаше да се въведе личен фалит. 
Към момента има открити процедури за принудително изпълнение, които засягат над 600 хиляди български семейства, а 
хиляди хора "са преследвани от колекторски фирми, много често за твърдени задължения отпреди 10-15 години". 
Вносителите на промените са депутати от "Обединени патриоти", които посочват в мотивите към законопроекта, че 
България е единствената държава в Европейския съюз, в която все още не е въведена абсолютна погасителна давност за 
физическите лица. С новите текстове се дава възможност човек да се освободи от своите изискуеми задължения след 
изтичане на определен период от време, за да се премахне фигурата на вечния длъжник у нас. Ако поправките минат и на 
второ четене, кредиторите няма да могат да възобновяват търсенето на вземанията си, както е в момента. 
С въвеждането на 10-годишна абсолютна погасителна давност няма да се промени сега действащият режим за 3 и 5-
годишна давност и длъжниците ще могат да се възползват от нея. Защитени са в достатъчна степен и интересите на 
кредиторите предвид дългия срок, в който могат да се съберат вземанията, се казва в мотивите. Асоциациите на банките, 
колекторите и дори Министерството на финансите обаче излязоха с позиции, че законопроектът в този вид е опасен за 
финансовата система, а като страничен ефект може да се очаква повишаване на лихвите по банковите кредити. 
 
√ Студен резерв само от ТЕЦ "Марица Изток 2" 
Търговете за тази услуга ще бъдат спрени през 2021 г.  
Студен резерв ще се ползва при необходимост само от държавната ТЕЦ "Марица Изток 2", разпореди министър-
председателят Бойко Борисов по време на онлайн правителственото заседание заради заразените с КОВИД служители на 
Министерския съвет. Това стана, след като решението да се отнеме студеният резерв от централата на Ахмед Доган ТЕЦ 
"Варна" и да се предостави на държавната ТЕЦ бе взето още миналата седмица. 
"Сваляш студения резерв оттук насетне. Студен резерв, ако ни е необходимо - само от държавната ТЕЦ "Марица Изток 2", 
каза Борисов и нареди веднага след заседанието министърът на енергетиката Теменужка Петкова да отиде в парламента, 
за да разясни въпроса.  
Решението да се орежат парите, които ТЕЦ "Варна" получава от студения резерв, беше взето от коалиционните партньори 
на 17 юли. Както разясни тогава лидерът на НФСБ Валери Симеонов, "правителството се обвързва едва ли не със слугинаж 
към Доган" и това трябва да се промени. Договорът на ТЕЦ "Варна" за студен резерв изтича в края на този месец и чрез 
законови промени управляващите ще направят така, че търговете за тази услуга да бъдат спрени до средата на 2021 г. 
Тогава ще бъде задействан нов модел за осигуряване на резервни мощности - чрез т.нар. капацитети, които отново ще се 
разпределят чрез търгове. 
Петкова информира народните представители за обсъдената от правителството тема за студения резерв и 
законодателните промени, който ще бъдат направеи. Тя припомни, че се водят преговори с Европейската комисия за 

https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/80175-turskata-lira-e-sred-nay-zle-predstavyashtite-se-na-razvivashtite-se-pazari
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въвеждането на механизъм за капацитет, който изисква изпълненението на няколко основни неща, едно от които е да 
бъде премахнат студеният резерв. В този преходен период студеният резерв ще се възлага въз основа на доклад на 
Електроенергийния системен оператор само при необходимост и то на държавната ТЕЦ "Марица Изток 2", уточни 
енергийният министър. В парламентарните комисии вече започна гласуването на промени в Закона за енергетиката, които 
имат за цел да бъде премахната сегашната практика със студения резерв. 
Междувременно експерти и енергийни анализатори обявиха, че хиляди може да останат без работа и да има фалити на 
централи, ако се направи промяна в механизма за студен резерв в енергетиката.  
 
√ Нова проверка на енергийната борса  
Енергийният регулатор е започнал проверка по сигнал на търговци на електроенергия за възможна предварително 
договорена борсова сделка с манипулирани, според тях, цени. Те са донесли полза от 2 млн. лв. за неизвестния купувач и 
съответно щета за продавача и изкривяват пазара. За предполагаемото нарушение съобщиха от Асоциацията "Свободен 
енергиен пазар" (АСЕП), като сигналът е до комисиите за енергийно регулиране и защита на конкуренцията, както и до 
"Българската независима енергийна борса" (БНЕБ), която е оператор на платформата за свободната търговия с ток. Ако се 
започне разследване за борсова манипулация, то ще е второто, след като в началото на юни бе съобщено, че се разследват 
нарушения в търговията с ток след събрани основателни доказателства. Според сигнала на АСЕП съмнителната сделка е 
станала на 16 юли - миналия четвъртък. Тя е била за 50 МВт базов товар на цена 78,10 лв./МВтч. в рамките на т.нар. 
непрекъсна търговия, което е с 20 лв. под пазарните нива, достигнати в предишните дни в същия сегмент. Проблемът при 
непрекъсната търговия е, че сделките са анонимни, което създава предпоставки за предварително съгласуване на 
търговски сделки, до които пазарът не трябва да има достъп. 
"Вследствие на реализираната сделка продавачът е формирал пропуснати ползи от около 2 млн. лева. Освен пропуснатите 
ползи за продавача на електроенергия, цитираният случай представлява опит за манипулация на пазара на едро на 
електроенергия, тъй като действията, предприети от лицата, участващи в сделката, изкуствено причиняват ниво на цените, 
което не е обосновано от пазарните сили на предлагането и търсенето в деня на търговия", пише в сигнала на АСЕП, в който 
се настоява за разследване на случая. 
Асоциацията настоява Комисията за енергийно и водно регулиране да задължи БНЕБ да разкрие публично имената на 
търговските участници, с цел да се осигури целостта и прозрачността на борсовия пазар. От борсовия оператор пък се иска 
да санкционира участниците в тази сделка, а от антимонолония орган - да установи има ли нарушения на правилата на 
конкуренцията. Междувременно в парламентарната енергийна комисия започна изслушване на кандидатите за членове 
на новия състав на КЕВР. Това стана, след като никоя от парламентарните групи не предложи кандидат за председател на 
КЕВР. 
 
√ Започна самолетно заснемане на земеделски парцели  
Започна тригодишното самолетно заснемане на територията на България за обновяване на цифровата ортофотокарта, 
съобщи Министерството на земеделието. То ще продължи до 2022 г. включително, като ще се заснемат по една трета от 
площите на година. Данните от картата се използват в Системата за идентификация на земеделските парцели. Поради тази 
причина те трябва да са максимално актуални и достоверни, тъй като се вземат предвид при изчисляване на директните 
плащания на земеделските стопани. 
Графикът на заснемането за 2020 г. обхваща части от областите Кюстендил, Перник, София-град, София област, Монтана, 
Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч, Габрово, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен и Ямбол. То ще се извършва с 
два самолета, оборудвани с високотехнологични цифрови камери, осигуряващи необходимото качество на получената 
цифрова ортофотокарта. Чрез разчитането на новата цифрова карта, както и чрез отразяване на резултатите от теренни 
проверки, проведени през годината, които се предвижда да започнат през август, ще бъде определен обхватът на 
специализирания слой "Площи, допустими за подпомагане" за Кампания 2020. 
 
√ САЩ предупредиха Турция да спре морските сондажи 
Анкара започва проучване край гръцки остров, Атина повишава бойната готовност на армията 
САЩ призоваха Турция да спре плановете си за сеизмични изследвания в териториалните води на Гърция и да избегне 
стъпки, които изострят напрежението в Източното Средиземноморие, заяви говорител на Държавния департамент на САЩ, 
цитиран от РИА-Новости. "САЩ са наясно, че Турция има намерение да извършва изследвания в спорни води в Източното 
Средиземноморие. Призоваваме турските власти да спрат всякакви планове за операции и да избягват стъпки, които 
повишават напрежението в региона", посочи говорителят. 
Очаква се турският кораб "Oruc Reis" да започне сеизмично проучване южно и източно от гръцкия остров Кастелоризо от 
21 юли до 2 август. 
Междувременно гръцките военни заявиха, че са наблюдавали засилена активност в южната военна база Аксаз в Турция, 
15 кораба са напуснали съоръжението. 
Гръцките въоръжени сили са в повишена готовност, за да отвърнат на турските планове за нови сондажни операции близо 
край остров Кастелоризо, пише в. "Катимерини". Заради тези планове гръцкият премиер Кириакос Мицотакис  заплаши 
Анкара с европейски санкции. "Налагането на санкции от ЕС срещу Турция ще е еднопосочен път. Зависи само от Турция 
да избере какви взаимоотношения иска да има с Гърция, с Кипър и с Европа. Но аз смятам, че в момента те изглежда 
избират грешния път", каза по-рано премиерът при посещението на германския министър на външните работи Хайко Маас. 
Гърция вече е повдигнала въпроса пред ЕС, НАТО и ООН, както и пред постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН. 
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Атина призова също Турция  да прекрати незаконните действия, подкопаващи суверенните й права, а също мира в 
региона", 
На свой ред Анкара отхвърли претенциите на Атина за континенталния шелф на Източното Средиземноморие. 
Максималистичните позиции на гръцките власти противоречат на нормите на международното право и на решенията на 
международните съдилища, заяви говорителят на турското Министерство на външните работи Хами Аксьой. Той потвърди, 
че от 21 юли "Оруч Рейс" ще извърши следващата фаза от проучването на находищата (на енергийни ресурси). 
"Сеизмичните проучвания се извършват в зоната на континенталния шелф на Турция и Анкара информира ООН за това", 
каза Аксьой. По думите му остров Кастелоризо с площ от 10 кв км се намира на 2 км от брега на Турция и на 580 км от 
крайбрежието на Гърция. "Морската зона на този остров не може да бъде 40 хил. кв. км. Тезата на гръцката страна...няма 
нищо общо с върховенството на закона. Страната ни отхвърля позицията на Атина", заяви говорителят. 
 
√ Страничен ефект от конфликта за Карабах 
Етническата арменско-азерска вражда за региона изби на стотици километри като граничен сблъсък 
Десет дни от началото на арменско-азерския граничен конфликт още не е ясно кой пръв е започнал, всеки случай двете 
страни все така сипят взаимни обвинения. Според арменската страна на 12 юли азерски военен джип с офицер и войник 
нарушил границата по незнайни и за арменците причини (двамата може да са действали и на своя глава). Последвал 
арменски огън и двамата отстъпили, зарязвайки джипа, но последвал и ответен азерски огън. Последвала и размяна през 
средващите дни на артилерийски удари, минометни обстрели и атаки с дронове, включително и върху граждански обекти. 
Хикмет Гаджиев, съветник на азербайджанския президент Илхам Алиев, уверява, че първи са започнали арменците, които 
още преди случая с джипа са прехвърляли тежка военна техника и жива сила до границата, което Баку оценява като 
доказателство, че артилерийският обстрел на Армения е бил подготвян предварително.  
Но президентът Илхам Алиев отхвърли арменската версия като "много неумна", защото няма армия в света, която да 
предприеме нападение с двама военни на един джип. За него тази версия цели да се прехвърли вината върху страната му. 
Очевидно става дума за най-рутинен инцидент, типичен за военните конфликти по света, при който може да се приеме, че 
двете страни са еднакво и прави, и грешни.  Явно горещата арменска кръв е възприела не съвсем адекватно и може би 
панически граничното нарушение на уазката с двамата военни като опит за диверсия, атака или пък подготовка за мащабна 
военна операция. Но от друга страна, азерите би трябвало да са нащрек и да не допускат такива нарушения, като се знае, 
че буквално на косъм виси въздържането на двете страни от военен конфликт и дори пълноценна война. 
Обяснението, че разпалването на конфликта се дължи на рутинен граничен инцидент звучи най-правдоподобно за един 
страничен наблюдател.   
Трябва обаче да се знае, че сегашните военни действия не са за региона Нагорни (Планински) Карабах, заради който двете 
страни са в конфликт още преди съветския разпад и дори воюваха през 1992-1994 година. Това всъщност е най-
продължителният конфликт в постсъветското пространство, коствал живота на 30 000 души. Това е арменски анклав на 
територията на Азербайджан, който се отдели от него и се самопровъзгласи през 1991 г. като Нагорно-Карабахска 
република, призната единствено от Армения. 
Сегашното напрежение е по границата между два съседни района: Тавуш в Армения и Томуз в Азербайджан. Те се намират 
в северните части на двете страни, граничат и с Грузия, а Нагорни Карабах е на 300 км на юг и обстановката там е спокойна. 
Въпреки действащото примирие, по арменско-азерската граница често стават престрелки и спречквания, включително и в 
сегашния граничен район. Но последният сериозен военен сблъсък там е бил чак през 2012 година, както припомня в 
руските медии спецът по Кавказ Николай Силаев.  
ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ФОН 
Показателна е политическата и обществена обстановка в двете страни отпреди конфликта. Армения втвърди позицията си 
последните две години при новия проамерикански премиер Никол Пашинян,  взел властта в резултат  на цветна (по-точно 
кадифена) революция, подстрекавана и отвън. Не случайно той назначи на високи постове лица, свързани с организациите 
на Джордж Сорос. Твърди се, че военното ръководство на страната промени доктрината за националната сигурност, 
заменяйки  отбранителния стил за водене на боеве с настъпателни действия на фронта. Нищо чудно инцидентът с азерския 
джип да е бил възприет от военната върхушка в Ереван като повод да изпробва на терен новата доктрина и да заеме нови 
позиции. Твърди се още, че властта на Пашинян е сериозно разклатена заради противоборството с  опозицията, 
неизпълнените обещания и несправянето с коронавирусната криза. И това е накарало Ереван да разпали сегашният военен 
сблъсък, за да отвлече вниманието на обществото от идеите за отстраняването на Пашинян.  
Азербайджан пък е заподозрян, че сегашното изостряне може да е свързано с плановете му да извърши ново "голямо 
нахлуване вече на карабахското направление", както предположи пред РИА-Новости арменският посланик в Русия Вардан 
Тоганян. След мащабни военни учения през май военното министерство в Баку заяви, че ако за възстановяването на 
азерския контрол върху Нагорни Карабах се наложи използването на военна мощ, мерките ще бъдат "съкрушителни и 
разрушителни", а "противникът ще понесе огромни загуби и това ще доведе до пълното му поражение". Тогава Илхам 
Алиев заяви, че карабахският конфликт трябва да намери своето решение изключително в рамките на териториалната 
цялост на Азербайджан. Освен това Баку укрепва граничните райони, където строи нови пътища, военни съоръжения и 
разполага военни части, което очевидно е безпокояло Армения.  
Има обаче и контрадоводи. Илхам Алиев припомни, че е поверил охраната на границата с Армения не на армията, а на 
граничната служба, което е свидетелство, че Баку няма планове за нахлуване в Армения. Там също си дават сметка, че едно 
нахлуване ще изправи Азербайджан срещу Организацията на договора за колективна безопасност (ОДКБ), в която членува 
Армения плюс Русия, Беларус, Казахстан, Киргизстан и Таджикистан. Баку не е заинтересован от това. Отделно Илхам Алиев 
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категорично отхвърли призивите за мобилизация и война срещу Армения, каквито се носеха на демонстрациите в Баку 
след разпалването на сегашния конфликт.   
Изданието EADaily разкри непознати, но красноречиви подробности от политическата кухня в Баку.  Напоследък Алиев, 
който е главнокомандващ азерската армия, е бил подложен на "колосален вътрешен натиск, скрит от широката 
общественост". Натискът идвал от генералитета и от клана Пашаеви, който от дълго време е част от властта в най-голямата 
държава в Южен Кавказ. Те убеждавали Алиев да започне война за връщането на Нагорни Карабах, възползвайки се от 
конюнктурата: нестабилното положение в Армения след "кадифената революция и от "сериозно влошените" отношения 
между Ереван и Москва при Пашинян. Алиев обаче не би убеден, че часът Х е настъпил. "Той се придържа към линията на 
последователно натрупване на такъв ударен потенциал на азербайджанска армия, които би позволил провеждането на 
успешна мълниеносна кампания в Карабах", твърди изданието. Затова позволява на генералитета само мащабни военни 
учения, в които да отработват такава кампания, а също войнствени изявления. Очевидно президентът е имал право, ако 
се съди по азерските жертви от сегашния сблъсък - 11 загинали военни, от които цял генерал.  Докато Армения дала само 
4 жертви и без генерал. Кой знае обаче дали случаят с джипа не е бил номер, чийто конци са били дърпани именно от 
генералитета и споменатия клан. 
ПОЗИЦИОНИРАНЕТО 
Сегашният военен конфликт налага нееднозначни и разнопосочни оценки както за Армения и Азербайджан, така и за други 
държави и международни фактори, които са замесени или имат отношение към него. Политическото позициониране на 
Армения предизвиква твърде противоречиви впечатления. Те обаче са породени от поведението на управляваща клика 
начело с прозападния Пашинян. По обясними исторически причини ние, българите, изпитваме силни симпатии към 
арменците като един страдалчески и християнски народ. Но трябва да се знае, че ролята на Пашинян е, меко казано, 
пакостническа и недалновидна. Да, на четвъртия ден от конфликта Ереван се обърна към Москва да съдейства за 
нормализирането на обстановката (това направи и Баку), но за две години управление Пашинян влоши отношенията с 
Москва, за да вкара страната си в антируския геополитически лагер, въпреки историческата й обвързаност с нея. Понеже 
Армения е членка на ОДКБ, Ереван поиска като съюзна държава да се задейства член 4 от договора за защита на Армения 
срещу Азербайджан. Въпреки че Пашинян се обявяваше за излизане на Армения от ОДКБ, преди да вземе властта. Че 
арестува по политически причини арменския генерален секретар на организацията ген. Юрий Хачатуров, който е бивш 
арменски военен министър и е воювал в Нагорни Карабах. Че дълго време блокираше и назначаването на новия генерален 
секретар. ОДКБ обаче отказа да задейства въпросния механизъм, защото не видя в действията на Азербайджан заплаха за 
териториалната цялост на Армения. Това определено бе шамар за Ереван. Организацията само призова двете страни да 
спрат военните действия и да се върнат към спазването на примирието.   
Руски и азерски наблюдатели и медии заподозряха Пашинян, че търси повод да сблъска ОДКБ с Азербайджан или да 
предизвика по-мащабен конфликт между бивши съветски републики и така да навреди на руското влияние в 
постсъветското пространство. Имаше и предположения, че той търси повод наистина да излезе от ОДКБ, след като тя няма 
как да изпълни желанието му за помощ. При всички случаи Пашинян дискредитира арменската кауза за Нагорни Карабах, 
която от морална гледна точка изглежда справедлива, доколкото става дума за обединението на един народ. В историята 
си нашата страна също е минавала през такива драматични, а и направо опустошителни етапи. 
Трудно е да се приеме, че Азербайджан е искал да завземе арменски територии, в Баку си дават ясна сметка, че това 
наистина би противопоставило страната срещу ОДКБ. Но това не означава, че страната не се подготвя за военно решение 
на карабахския проблем, ако реши, че диалогът е изчерпан за регулирането му. И това военно решение Баку не е склонен 
да отлага дълго, колкото и Илхам Алиев да е смятан за трезв и умерен президент. Но ако Баку предприеме военни действия 
срещу Нагорни Карабах, това трудно може да бъде осъдено като агресия, защото ще иска да възстанови суверенитета и 
териториалната си цялост. Международното право е на негова страна. 
ВЪНШНИТЕ ФАКТОРИ 
От международните фактори най-важна е ролята на Русия. Зад стандартната за такива случаи нейна реакция като призиви 
за незабавно спиране на военните действия, преговори за охлаждане на военното напрежение, се открояват и други 
особености на нейната позиция. "Пикантността на ситуацията е в това, че сега Москва има много по-добри отношения с 
Баку, отколкото с Ереван. Но Ереван остава съюзник по линия на ОДКБ. Трябва ли Русия да изпраща свои войски за 
спасяването на прозападния Пашинян?", пита не без основание изданието "Взгляд". Припомня се също, че отношенията 
на Путин с Алиев са много топли и миналата есен двамата участваха заедно в Сочи на поредното заседание на доста 
авторитетния политически клуб "Валдай". 
В същото време Русия държи военна база в Армения, а първият вицепрезидент на Академията на геополитическите 
проблеми и д-р на военните науки Константин Сивков напомня пак пред "Взгляд", че "ако възникне  ситуация, близка до 
разгром на Армения, руските военни все пак ще се застъпят за нея. Ако се смята, че Пашинян е прозападен лидер, то Илхам 
Алиев е дори повече прозападен, а освен това е и протурски". Ясно е, че конфликтът между двете задкавски държави не 
отговаря на интересите на Русия, но тя се стреми в случая да бъде равноотдалечена от тях, за да не бъде обвинена в 
пристрастност. Според наблюдателите приоритет на Русия е да не допусне трети стани да започнат разиграването на 
азербайджанската или арменската карти.  
А такива кандидати има. Едната е Турция, която вече изрази еднозначна подкрепа за Азербайджан, а и събира наемници 
в контролираните от нея райони  в Сирия, за да ги хвърли срещу Армения. Някои наблюдатели смятат, че Анкара е 
подстрекавала Азербайджан към конфликт с Армения, което е съвпаднало  с решението й да превърне християнска храм-
музей "Света София" в джамия. Макар да изглежда уместен контрадоводът, че намесата на Анкара в нов въоръжен 
конфликт ще й дойде твърде много след участието й в Ирак, Сирия и Либия и конфронтацията й с Гърция, Кипър и ЕС. Но 
при президента Реджеп Ердоган много разумни неща изглеждат неразумни. 
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Другият кандидат би трябвало да бъде Вашингтон, но въвличането му в "гореща точка" далеч от САЩ не влиза в дневния 
ред на президента Доналд Тръмп. Макар че това въвличане може да се случи, ако кандидатът на "дълбоката държава" 
Джо Байдън победи Тръмп на 3 ноември.  Освен това Азербайджан предупреди, че съществуват сериозни рискове за 
сигурността на газовите и петролните му доставки за Европа заради избухналите военни действия на границата с Армения. 
Няколко важни трасета минават близо до района на бойните действия. Не ще и съмнение, че ако не Тръмп, то поне 
представителите на "дълбоката държава" из коридорите на властта във Вашингтон,  ще се опитат да разиграят някоя от 
картите срещу Русия под благовидния иначе довод за сигурност на енергодоставките за Европа.  
Многостранният формат, ангажиран с регулирането на конфликта между Азербайджан и Армения, е ОССЕ и по-конкретно 
Минската група с 12 страни-участнички, чийто съпредседатели са Русия, САЩ и Франция. Ротационният председател на 
ОССЕ, албанският премиер Еди Рама, вече изрази безпокойство от конфликта и призова двете страни към мирното му 
регулиране. На свой ред те изразиха пред Минската група готовност за диалог, първо те трябва да върнат наблюдатели на 
ОССЕ, които навремето прогониха като безполезни. Впрочем, Пашинян вече се изказа за мониторинг на ситуацията.   
В същото време битува мнението, бе ОССЕ не може да се справи с конфликта. Засега най-активната държава, ангажирана 
с противоборството, остава Русия. На другата съпредседателка Франция явно не й е до карабахския конфликт при толкова 
проблеми в ЕС и е оставила Русия да движи нещата.   
Наблюдателите са на мнение, че сегашният конфликт няма да прерасне в междудържавна война.  Ако военно Армения е 
по-подготвена за краткосрочна война, в дългосрочен план плюсовете са за Азербайджан, който има далеч по-голям 
икономически потенциал. Към това трябва да се добави и друго съображение. За Армения един граничен конфликт ще 
разводни военния й потенциал да отстоява каузата за Нагорни Карабах. Същото съображение важи и за Баку - 
ангажираността му в гранична война ще отклони ресурси от плана за мълниеносна операция по възстановяване на 
суверенитете му над Нагорни Карабах. Може да се окаже, че в такава война той ще си изгърми патроните предварително.  
Сегашният граничен  двубой стои като страничен ефект от арменско-азерския конфликт за Нагорни Карабах. Ако е логично 
да смятаме, че сегашните военни действия са на път все пак да спрат, не по-малко логично е да предположим, че една 
война за самия Нагорни Карабах изглежда неизбежна.   
 
Мениджър 
 
√ Правителството ще възстанови 1,9 млн. лв. разходи на „Язаки България“  
Министерски съвет е одобрил договор, по силата на който ще бъдат възстановени разходи на стойност над 1,9 млн. лв. на 
компанията за автомобилни компоненти „Язаки България“. Това ще стане по силата на договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ за частично възстановяване на направените от инвеститора задължителни осигурителни 
и здравни вноски за служители, които  са заели новите работни места, свързани с осъществяването на сертифициран 
инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите. 
Инвестиционният проект, за който е издаден сертификат е от 2017 г., е за изграждане на завод за производство на 
електрически инсталации за вграждане в автомобили Мерцедес клас-А и клас-Б на Даймлер. Проектът е реализиран в 
землището на село Крепост, община Димитровград, област Хасково. Инвестицията е на стойност над 35 млн. лв. и 
предвижда разкриването на 1007 нови работни места. С договора, инвеститорът поема ангажимент да поддържа заетостта 
по тези проекти за срок от най-малко пет години. 
Подобни сертификати за приоритетни инвестиционни проекти са получили още и Биовет, Бер-Хелла Термоконтрол, Тракия 
Глас България (част от Шишеджам), България Дивелопмънт, Гаранти-Коза България и АЗК Пропъртис. 
 
√ Вълчев: Новата учебна година ще стартира присъствено  
Взехме решение да стартираме новата учебна година в присъствено обучение. Това каза министърът на образованието 
Красимир Вълчев по време на заседанието на Комисията по образованието и науката във връзка с началото на учебната 
година, предаде „Фокус“. 
Според него това решение е единственото логично в тази ситуация. 
По думите му обучението в електронна среда не може изцяло да замести присъственото, но трябва да се работи за 
създаването на  правила за функциониране на системата в такива условия. 
Той обясни, че училищата ще трябва да имат план за организация на работа, за да превключат при необходимост за 
обучение в електронна среда за кратък период. 
„Било то 3,5 или 7 учебни дни. Надяваме се и здравната система да има този капацитет бързо да направи анализ на 
ситуацията и като види здравния протокол да види каква е средата на контакт“, каза още Вълчев. 
 
√ „Галъп интернешънъл“: Българите вярват най-много на ЕС и на армията  
Силно, последователно и най-голямо доверие българското население има на Европейския съюз сред международните 
институции, а у нас, извън оперативната политическа и съдебна власт – на армията. Това сочи традиционният 
социологически обзор на „Галън интернешънъл болкан“, провеждан в края на всеки политически сезон. 
59% от хората вярват на общността на 27-те, докато други 30% заемат противоположната позиция. Българският 
еврокомисар Мария Габриел се ползва с доверие от 22% и недоверие от 45% сред гражданите на страната, като този 
резултат я прави част от по-скоро одобряваните български политически фигури, на фона на много други. 
 

http://focus-news.net/
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Все по-стабилна става тенденцията гражданите да споделят доверие към българската армия – тази година те са 53% или 
най-високата стойност от поне десетилетие насам. Същевременно 30% не вярват на въоръжените сили, а останалите се 
колебаят. 
 

 
 
Не същото е отношението към полицията, където доверието и недоверието продължават да се движат в сходни нива. 
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Нюансирано остава отношението към Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) – 32% имат доверие, а 50% 
нямат. Тези данни обаче могат да се считат за позитивни, ако бъдат съпоставени с отношението на българите към 
авторитетите в страната – НАТО се очертава като по-харесвано в сравнение с парламента, ако вземем данните от началото 
на юни, когато 23% от населението имаше доверие, а 67% – не. 
 

 
 



15 

 

Публичният образ на църквата също запазва стабилните си позиции – 46% ѝ се доверяват, докато други 32% подхождат с 
недоверие. Важно е да се отбележи, че доверието в тази институция е различно от самата вяра и е отражение на светския 
ѝ образ. 
 

 
 
Методология на изследването 
Данните са базирани на ежемесечната независима изследователска програма „Политически и икономически индекс“ на 
„Галъп интернешънъл“. Последните две вълни на изследване са съответно между 2 и 10 юли 2020 г. (сред 806 пълнолетни 
българи) и между 4 и 12 юни (сред 809 пълнолетни българи). Максималното стандартно отклонение е ±3.5% при 50% 
дялове. 1% от извадката е равен на около 55 хиляди души. 
 
√ Възобновяемите източници в Европа за първи път са генерирали повече енергия от изкопаемите горива 
През първата половина на 2020 година възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) - вятър, слънце, вода, биомаса - са 
генерирали 40% от електроенергията на 27-те страни от ЕС, докато изкопаемите горива - 34%.  За първи път в рамките на 
толкова дълъг период ВЕИ произвеждат повече електроенергия от трацидионните ТЕЦ. Това показва изследване на 
лондонския мозъчен тръст Ember, цитиран от БТА. Количеството електроенергия, произведено от възобновяеми източници 
в ЕС, се е повишило с 11% през януари-юни в сравнение със същия период на миналата година. 
Това се дължи предимно на новите вятърни и слънчеви съоръжения и благоприятните условия - меко и вятърно начало на 
годината, се посочва в проучването. 
Вятърната и слънчевата енергия са достигнали рекордните 21% от общо произведената в Европа енергия. Най-голям дял 
ВЕИ имат в Дания (64%), Ирландия (49%) и Германия (42%). 
Изкопаемите горива в същото време са намалели с 18% заради увеличаването производството на възобновяема енергия 
и спада със седем процента на търсенето на електроенергия заради коронавируса. В резултат емисиите въглероден 
диоксид от енергийния сектор на ЕС бележат спад от 23%. 
"Това е бърз напредък само за девет години, когато изкопаемите горива генерираха два пъти повече електроенергия, 
отколкото възобновяемите източници", се казва в доклада. 
Някои държави изостават в този процес. Постепенният отказ от въглищата набира скорост в Евросъюза и за целия блок се 
отчита спад с 32%. В същото време Полша е станала страната с най-голямо производство на енергия от въглища след 
Германия. 
 
√ ЕС ще раздаде 12,6 млрд. евро на страните от Западните Балкани и Турция  
Европейският съюз увеличи средствата, предвидени за предсъединителна подкрепа за страните от Западните Балкани. В 
новия многогодишен период 2021-2027 г. за тях са отделени 12,6 млрд. евро, което е с 8% повече в сравнение с досегашния 
период от 2014-2020 г.  
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Финансови средства по Инструмента за предприсъединителна помощ получават Албания (в досегашния бюджет 640 млн. 
евро), Босна и Херциговина (552 млн. евро), Косово (601 млн. евро), Черна гора (280 млн. евро), Северна Македония (608 
млн. евро), Сърбия (1,5 млрд. евро) и Турция (3,5 млрд. евро). 
В тази връзка ръководителят на делегацията на ЕС в Сърбия Сем Фабрици заяви, че и занапред значителна част от 
средствата са предназначени за Сърбия. Смята се, че Сърбия е най-голямата икономика на Западните Балкани и голяма 
част от средствата ще бъдат насочени към нея, заяви Фабрици за сръбската телевизия РТС. Той посочи, че Сърбия още не 
е членка на ЕС, но е близо до ЕС и се очаква бързото икономическо възстановяване на ЕС да повлияе и на икономиката на 
Сърбия. 
Фабрици припомни, че 67 процента от външнотърговския обмен на Сърбия е насочен към ЕС, а по-голямата част от 
чуждестранните инвестиции в Сърбия идват от ЕС. Колкото по-бързо се възстановява икономиката на ЕС, толкова по-добре 
ще бъде и на Сърбия, каза той. 
Той припомни, че на срещата на върха в Загреб е било договорено, че ЕС ще представи пакет за икономическо 
възстановяване за Сърбия и Западните Балкани и тогава ще се видят допълнителните средства, които Сърбия ще може да 
употреби за икономическо възстановяване. 
 
√ Германски компании ще предприемат ответни мерки срещу американските санкции за „Северен поток 2“  
Германска бизнес асоциация ще настоява за ответни мерки срещу намеренията за американски санкции за газопреносния 
проект „Северен поток 2“. Това заяви в интервю председателят на асоциацията Михаел Хармс, цитиран от БТА. 
Организацията Ost-Ausschuss Osteuropaverein представлява интересите на над 350 германски компании, които имат бизнес 
отношения в 37 държави в Югоизточна Европа и страните от бившия Съветски съюз.  Част от дружествата са представени 
във водещия индекс на германската борса DAX. 
“Досега непрекъснато избягвахме твърди ответни мерки срещу САЩ, защото не искаме да се озовем в спиралата на 
санкциите. Сега гледаме на това по друг начин, каза той. Работим активно над конкретни предложения”, съобщи Хармс. 
Те могат да варират от ясни дипломатически послания и компенсации за местните фирми до защитни ответни санкции, 
подчерта ръководителят на Източния германски комитет. 
Хармс предупреди, че американското правителство може да замрази сметките на компании, които по един или друг начин 
са свързани със строителството на "Северен поток-2" и да забрани на шефовете им да влизат в САЩ. Възможно е санкциите 
да засегнат и банките, които финансират проекта, а това е много болезнен удар, добави той. 
В началото на седмицата Камарата на представителите на Конгреса на САЩ одобри единодушно внасянето на поправка за 
затягане на санкциите срещу газопроводите "Северен поток-2" и "Турски поток" в проекта за отбранителния бюджет за 
следващата финансова година, която в САЩ започва на 1 октомври. Това стана след като американският държавен 
секретар Майк Помпео предупреди, че САЩ обмисля да наложи санкции на компании, които „работят по енергийни 
проекти, спомагащи разширяването на руското влияние“, като визираше „Северен поток-2“ и Турски поток. Засега имената 
на отделните компании не фигурират никъде и САЩ не посочват конкретни мерки от САЩ. 
Проектът "Северен поток-2" предвижда да бъдат изградени две тръби от газопровод с обща мощност 55 милиарда куб. м. 
на година от крайбрежието на Русия през Балтийско море до Германия. Към момента той е изграден на 93 процента. 
Спирането на изпълнението на проекта бе причинено от санкциите на САЩ срещу швейцарската компания Олсийз (Allseas), 
чиито кораби полагаха тръбите в Балтийско море. 
Единствен акционер в проектната компания „Северен поток 2“ е руският Газпром. Партньори на Газпром са френската 
Engie, австрийската OMV, англо-холандската Shell, германските Uniper и Винтерсхал Wintershall, които осигуряват 50% от 
финансирането. 
 
√ Байдън изпреварва Тръмп с 8 пункта сред регистрираните избиратели, сочи анкета  
Кандидатът за президентската номинация на Демократическата партия на САЩ Джо Байдън изпреварва с 8 пункта 
президента Доналд Тръмп по одобрение сред регистрираните избиратели и има значителна преднина сред 
гласоподавателите, които не са решили все още окончателно кого да подкрепят на президентските избори през есента. 
Това сочат резултатите от анкета на Ройтерс/Ипсос, публикувани вчера и цитирани от Ройтерс. 
Осъщественото в периода 15-21 юли проучване установява, че 47 на сто от регистрираните избиратели заявяват, че на 3 
ноември ще гласуват за бившия вицепрезидент Байдън, а 38 процента - за републиканеца Тръмп. Останалите 16 на сто са 
хора, които не са решили все още за кого да гласуват, хора, които планират да гласуват за трети кандидат или такива, които 
са казали, че няма да гласуват, информира БТА. 
Изследването на Ройтерс/Ипсос е извършено онлайн, на английски език и на територията на САЩ сред 4430 възрастни 
американци, сред които 3744 регистрирани избиратели, подкрепящи кандидат на една от двете водещи партии и 595 
регистрирани, но неподкрепящи кандидат на една от двете водещи партии. 
Предизборните щабове на Байдън и Тръмп са се съсредоточили върху привличането на групата избиратели, които не 
подкрепят нито демократите, нито републиканците. Очаква се тази група да наклони изравнения вот в някоя от двете 
посоки. 
Проучване на Ройтерс/Ипсос през лятото на 2016 г. констатира, че подкрепата в групата на хората, които не са 
привърженици на кандидат на голяма партия, е разделена поравно между Тръмп и тогавашния кандидат на демократите 
Хилари Клинтън. В деня на изборите Тръмп спечели мнозинството от гласовете на тези, които са решили кого да подкрепят 
едва през последната седмица преди вота. 
Тази година анкетата сочи, че 61 на сто от нерешилите или регистрираните за трета партия казват, че биха подкрепили  
Байдън, ако трябва да избират, докато 39 процента биха предпочели Тръмп. В същата група 70 процента казват, че не 
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одобряват представянето на Тръмп като президент и също такъв дял са на мнение, че страната върви в погрешна посока. 
А 62 процента казват, че икономиката на САЩ върви в погрешна посока. Осем от десет души от тази група изразяват лични 
опасения от коронавирусната пандемия. 
 
√ Понижения на борсите в Европа след рекордното представяне в предишния ден 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения в сряда на фона на поредната ескалацията 
на напрежението между САЩ и Китай и нарастващия брой на случаите на зарезени с коронавирус в световен мащаб. Тези 
фактори хвърлиха сянка върху пазарите, след като по време на предходната сесия те достигнаха четиримесечни върхове 
на фона постигнатото в Брюксел споразумение за възстановителния фонд на ЕС, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 3,41 пункта, или 0,91%, до 373,28 пункта, след като вчера достигна 
най-високата си стойност от 5 март насам. Немският DAX се понижи с 39,1 пункта, или 0,3%, до 13 132,73 пункта. Водещият 
индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 55,07 пункта от стойността си, или 0,88%, достигайки ниво от 6 214,66 пункта. 
Френският CAC 40 се понижи с 54,55 пункта, или 1,07%, до 5 049,73 пункта. 
Акциите на енергийните гиганти Royal Dutch Shell, BP и Total SA поевтиняха съответно с 2,47%, 1,76%, и 1,88%, след цените 
на петрола паднаха с над 1% на фона на по-големите от очакваното американски запаси на суров петрол. Американският 
петролен институт обяви, че запасите на САЩ през миналата седмица са нараснали със 7,5 милиона барела, докато 
анализаторите очакваха увеличение от 2,1 милиона барела. 
Днес Китай съобщи, че Вашингтон е поискал от азиатската страна да закрие консулството си в град Хюстън. От Пекин 
заявиха, че не са съгласни с тази мярка и обещаха реципрочни мерки в отговор на нея. 
По същото време американският президент Доналд Тръмп предупреди, че кризата с коронавируса в САЩ ще стане по-
лоша, преди да се подобри. Ройтерс съобщи, че броят на потвърдените случаи на заразени с коронавирус в света е 
надминал 15 милиона. 
Тези новини се отразиха негативно на апетита за рискови активи, след като лидерите на 27-те страни членки на ЕС 
постигнаха споразумение за фонда за възстановяване на икономиката в размер на 750 млрд. евро. 
„След като тези големи събития бяха финализирани, търговците отново насочват вниманието си върху корпоративните 
печалби, което ще върне натиска върху пазара“, коментира Майкъл Бейкър от ETX Capital. 
Междувременно очакванията за финансовите отчети в Европа се влошиха, като според проучването на Refinativ 
анализаторите прогнозират 58,6-процентов спад на печалите на компаниите от региона през второто тримесечие. 
Миналата седмица прогнозата бе за понижение от 56,2%. 
Акциите на Melrose Industries поевтиняха с 17,53%, след като британската компания даде сигнал, че може да съкрати 
неопределен брой служители заради отчетените загуби за второто тримесечие. 
Книжата на швейцарският производител на електротехническо оборудване ABB поскъпнаха с 0,20%, след като компанията 
съобщи, че ситуацията с поръчките може да се подобри през идните месеци. 
Разнопосочна търговия на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха смесени резултати във вторник, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones напредна с 159,53 пункта, или 0,6%, до 26 840,4 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 отчете ръст от 5,46 пункта, или 0,17%, до 3 257,3 пункта. Печалбите и на двата индекса се свиха в 
последните 30 минути от търговията. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се понижи с 86,73 пункта, или 
0,81%, до 10 680,36 пункта. 
Загуби отчетоха водещите технологични компании, като акциите на Facebook, Amazon, Netflix, Microsoft и Apple поевтиняха 
съответно с 1,50%, 1,83%, 2,45%, 1,35% и 1,38%. Цената на книжата на Alphabet отчете по лек спад – 0,51%. Това представяне 
идва на фона на силни резултати през юли, като акциите на всички тези компании отчитат ръст от над 2,6% от началото на 
месеца. 
Банковият сектор, който е подложен на голям натиск тази година, регистрира повишения, като акциите на JP Morgan Chase 
и Bank of America поскъпнаха с 2,17% и 3,52%. 
В САЩ с пълна пара продължава и сезонът на отчетите, като IBM обяви по-добри от очакваното резултати за второто 
тримесечие. Компанията е подобрила брутните си маржове в три от пет свои отдела през последното тримесечие. В 
ранната търговия акциите на IBM поскъпнаха с 4,6%, но в крайна сметка завършиха сесията със спад от 0,25%. 
Coca-Cola, която също е компонент на Dow, отчете спад на печалбата с 33% през второто тримесечие, но изрази оптимизъм 
по отношение на възстановяване на търснето след премахването на ограничителните мерки срещу коронавируса. Книжата 
на Coca-Cola поскъпнаха с 2,34%. 
До момента 58 компании от S&P 500 са отчели финансовите си резултати за второто тримесечие, като 81% от тях са 
надминали очакванията на анализаторите, сочат данни на Ник Райх от The Earnings Scout. 
Ръст на борсите в континентален Китай 
Основните индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион не успяха да намерят единна посока в сряда, като борсите 
в Шанхай и Шънджън бяха единствените, които се оцветиха в зелено, предаде Маркетоуч. 
Според анализаторите несигурността около перспективите за увеличаване на финансовата помощ за американските 
бизнеси хвърля сянка върху пазарите в Азия. Републиканците и демократите са разделени по въпроса колко подкрепа е 
необходима, докато властите в редица щати наредиха затваряне на местни бизнеси в опит да ограничат нарастващият 
брой на новите случаи на COVID-19 в САЩ. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 12,27 пункта, или 0,37%, до 3 333,16 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite напредна с 18,73 пункта, или 0,84%, до 2 251,43 пункта. Хонконгският индекс Hang 
Seng отчете спад от 577,72 пункта, или 2,25%, до 25 057,94 пункта. 
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Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 132,61 пункта, или 0,58%, до 22 751,61 пункта, след 
като стана ясно, че заводската активност в Япония се свива за 15-ти пореден месец през юли. 
Южнокорейският показател Kospi изтри 0,17 пункта от стойността си, или 0,01%, достигайки ниво от 2 228,66 пункта. 
В Австралия бенчмаркът ASX 200 записа спад от 81,2 пункта, или 1,32%, до 6 075,1 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения. Бенчмаркът SOFIX отчете спад от 1,40 
пункта, или 0,32%, до 440,06 пункта. BGBX40 се понижи с 0,17 пункта, или 0,18%, до 95,29 пункта. BGTR30 напредна с 0,17 
пункта, или 0,04%, до 463,36 пункта. BGREIT изтри 0,14 пункта от стойността си, или 0,11%, достигайки ниво от 131,16 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Конституционният съд обявява дали всеки прокурор може да разследва Гешев  
Конституционният съд ще обяви - може ли всеки прокурор да разследва главния. С това питане съдът беше сезиран в края 
на миналата година от Министерския съвет. Съдиите ще се произнесат и по искането на президента за обявяване за 
противоконституционни на част от текстовете в Закона за здравето, свързани с обявяването на извънредна епидемична 
обстановка. 
Заради доклада на Венецианската комисия, в който се препоръчва цялостна радикална реформа на конституцията и 
Висшия съдебен съвет, за да се премахне недосегаемостта на главния прокурор, правителството реши да попита 
Конституционния съд може ли редови прокурор да разследва Обвинител номер едно и при сегадействащата 
конституционна уредба. Текстът, чийто тълкуване се иска е "главният прокурор осъществява надзор за законност и 
методическо ръководство върху дейността на всички прокурори" и в този смисъл възможно ли подчинен на главния 
прокурор да го разследва независимо. Предварителните очаквания са Конституционният съд да каже, че главният 
прокурор не може да дава конкретни указания по дела, по които е ангажирана неговата наказателна отговорност, тоест 
редови прокурор може да разследва главния. 
Второто ключово решение на Конституционния съд е по искането на президента Румен Радев да бъдат обявени за 
противоконституционни текстове от Закона за здравето, свързани с извънредната епидемична обстановка. Според 
държавния глава, обявяването й от Министерския съвет, а не от Парламента е в противоречие с Основния закон, а 
въведените формалните критерии за оценка на живота и здравето на хората непропорционалното ограничават остовните 
им права. Според неофициална информация конституционните съдии не споделят възраженията на президента. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Ремонт на кабинета - какво ще бъде решението на коалиционния съвет? 
- Студеният резерв - как ще се управлява? 
- Опасните участъци на пътя - какво показва анализът на настилките? 
- В София: преди заседанието на общинския съвет - ще има ли синя зона в неделя? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Ще има ли основен ремонт на кабинета? Кой министър си тръгва и кой остава? На живо преди коалиционния 

съвет на управляващите. 
- Кой печели и кой губи от политическата криза? Говори Михаил Миков. 
- Рокадите във властта - ще успокоят ли протестите или не? Коментират анализаторите Георги Харизанов и Слави 

Василев. 
- Задава ли се тежка за джоба ни зима? Говори президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
- Скрита такса „интернет" в хотел по Черноморието. С колко поскъпва почивката от първия до последния клик на 

резервацията? Проверка в „На твоя страна". 
- По ваш сигнал: Защо хора, самонастанили се в катун, палят гуми на релси в столицата? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - По лев на кв. метър ще връщат за парно; 
в. 24 часа - "Борисов 3.2" с много нови лица - със или без Владислав Горанов: тримата лидери мислят; 
в. 24 часа - Прокуратурата установи, че няма достъп до морето край сарая на Доган и вилата на Прокопиев; 
в. Монитор - COVID-19 изяде 40% от приходите на общините; 
в. Телеграф - Пускат робота на БАН в COVID отделение; 
в. Труд - Вечността на длъжника пада на 10 години; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Днес КС казва кой може да разследва главния прокурор, на 30 юли – президента; 
в. 24 часа - Две министерства против абсолютна давност, банките искат да е 15 г.; 
в. 24 часа - Нови терминали и двойно повече пътници на летище София до 2035 г.; 
в. Монитор - И съветник на Радев с обвинение за саботажа на метрото; 
в. Монитор - Петима пътни шефове на съд за автобуса ковчег в Своге; 
в. Телеграф - Без маски в часовете, един клас в две стаи; 
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в. Труд - Студен резерв - само от ТЕЦ "Марица Изток II"; 
в. Труд - До 4 август туристите нямат право на второ влизане в Гърция; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Димитър Цанчев, постоянен представител на България към ЕС: При по-малък бюджет на ЕС имаме най-добър 
нетен баланс и ще получаваме повече, трябва да сме доволни; 
в. Монитор - Доц. Маргарита Бакрачева, Департамент по психология към Института за изследване на населението при 
БАН: Българите сме едновременно неудовлетворени, но щастливи; 
в. Телеграф - Покорилият Монблан Христо Янев: Децата с аутизъм заслужават равен шанс; 
в. Труд - Ивайло Калфин, съветник в ЕП по бюджетни въпроси пред "Труд": Не е вярно, че Борисов завещава само заеми с 
новия европейски бюджет; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Как се стига дотам майка да шамари детето и да го снима; 
в. Монитор - Стряскащото коронаплато на вируса; 
в. Телеграф - С маска на улицата, 20 хиляди болни наесен; 
в. Труд - Кошмарен медиен мазохизъм в черно и бяло. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 23 юли 
София 

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

се проведе традиционният семинар на КНСБ за журналисти "Жизненият стандарт - във фокуса на медиите". 
- От 09.30 ч. Пленумът на Висшия съдебен съвет ще проведе заседание в заседателната зала в сградата на ВСС на 

ул. Eкзарх Йосиф, № 12. 
- От 09.30 ч. на Мемориала „Гарнизонно стрелбище" ще започне възпоменателен митинг-поклонение по случай 

78 години от разстрела на поета Никола Вапцаров. От 16.00 часа, пред паметника на Никола Вапцаров, дело на 
Никола Шмиргела, в градината зад Националната художествена галерия, ще се проведе традиционното 
литературно четене. 

- От 14.00 ч. заместник-кметът на София Кристиан Кръстев ще даде старт на третия сезон на услугата за наемане на 
10 броя градски и 10 броя планински електрически велосипеди от паркинга пред "Национален исторически 
музей" (НИМ) до местностите "Тихия кът" и "Златните мостове" в природен парк Витоша. 

- От 10.00 ч. ще се проведе заседание на Столичния общински съвет чрез видеоконферентна връзка. 
- От 11.30 ч. в зала Огледална в сградата на пл. "Народно събрание" 2 ще се проведе заседание на Комисията за 

борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. 
- От 13.00 ч. в ТехноМеджикЛенд , бул. "Цариградско шосе" №111Б, ще се състои официалната церемония за 

връчване на наградите в конкурса „Дигитални новатори в образованието". 
- От 14.30 ч. в зала 142 в сградата на пл. "Народно събрание" 2 ще се проведе заседание на Комисията по 

взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. 
- От 14.30 ч. в зала 134 в сградата на пл. "Народно събрание" 2 ще се проведе заседание на Комисията по труда, 

социалната и демографската политика. 
- От 14.30 ч. в зала 1 в сградата на пл. "Народно събрание" 2 ще се проведе заседание на Комисията по 

вероизповеданията и правата на човека. 
- От 15.30 ч. в зала 130 в сградата на пл. "Народно събрание" 2 ще се проведе заседание на Комисията по 

здравеопазване. 
*** 
Бургас 

- От 09.30 до 16.00 ч. на ул. „Перущица" 67 (пред ДБТ - Бургас) ще се проведе изнесен офис, като експертите от 
бюрата по труда ще бъдат на разположение на представителите на бизнеса за консултации във връзка с Пакета 
„Заетост х3". 

*** 
Велико Търново 

- От 17.00 ч. часа в пресклуба на БТА ще се състои среща с граждани, лекари, медицински специалисти, здравни 
работници и медии на тема : "COVID - 19" - последствия и необходими действия от социален и здравен характер. 

*** 
Видин 

- От 13.30 ч. в Конферентния център на Областна администрация Видин ще се проведе заседание на Областната 
комисия за безопасност на движението по пътищата. 

 
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

