Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
ТВ Европа
√ Възможно ли е мярката 60 на 40 да продължи да действа до края на 2021 година?
Възможно ли е мярката 60 на 40 да продължи да действа до края на 2021 година? Как ще се отрази на бизнеса обявеното
оттегляне на министрите на икономиката и финансите? Работят ли останалите мерки на кабинета за подкрепа на
икономиката – разговор с председателя на АИКБ Васил Велев.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНР
√ Бойко Борисов участва в извънредното заседание на Европейския съвет
Министър-председателят Бойко Борисов ще участва в извънредното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе
на 17 и 18 юли в Брюксел. Това ще бъде първата присъствена среща на европейските лидери от началото на пандемията.
В белгийската столица държавните и правителствените ръководите ще обсъдят Планът за възстановяване на Европа в
отговор на кризата, породена от Covid-19, който включва Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г. и
инструмента „Следващо поколение ЕС“.
На 19 юни по време на видеоконферентна среща лидерите от ЕС обмениха мнения по предложението за Плана за
възстановяване, представено от Европейската комисия на 27 май.
Предложението на Комисията се основава на 2 стълба – нов инструмент за възстановяване „Следващо поколение ЕС“ на
стойност 750 млрд. евро и МФР на стойност 1,100 трлн. евро.
На 10 юли председателят на Европейския съвет Шарл Мишел представи основните цели на ЕС - отстраняване на щетите,
причинени от COVID-19, реформиране на европейските икономики и трансформиране на европейските общества.
За България приоритетни остават Кохезионната и Общата селскостопанска политика, като страната ни ще настоява за
амбициозното им финансиране, съобщава от правителственият пресцентър.
Страната ни определя предложението на Европейката комисия от 27 май като балансирано, като се има предвид
сериозните предизвикателства заради пандемията от COVID-19. В прехода към зелена енергия от ключово значение е и
Фондът за справедлив преход на ЕС, който трябва да отговори в максимална степен на актуалните предизвикателства пред
държавите членки. В този смисъл приоритет е за България Фондът да предвиди и средства за насърчаване и развиване на
мощности за зелена енергия в региони, в които досега не са съществували енергийни мощности.
√ Депутатите обсъждат промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност
Депутатите ще обсъдят промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност на първо четене.
Предвижда се да бъде повишен прагът за обезщетение за унищожен инвентар в животновъдните стопанства от 500 на
1000 лева.
Променят се и редът и условията за заселване на животни в животновъдни обекти.
В редовния парламентарен контрол в петък ще участва вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина
Захариева. Тя ще разясни позицията на министерството относно превръщането на църквата "Света София" в джамия.
Министърът на образованието Красимир Вълчев ще информира за мерките за осигуряване на пълен достъп до електронно
дистанционно обучение за всички български ученици.
В парламентарния контрол ще участват също министрите на околната среда и водите, на икономиката и на младежта и
спорта.
√ Президентът Радев ще бъде гост на учението „БРИЗ 2020”
Президентът Румен Радев ще бъде гост на националното военноморско учение с международно участие „БРИЗ 2020”.
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В Бургас държавният глава ще наблюдава демонстрация по ликвидиране на пожар на търговски кораб и овладяване на
похитен плавателен съд.
В учението участват 27 бойни и спомагателни кораби и катери, 2 самолета, 7 вертолета, близо 2 500 военнослужещи от
Военноморските сили на 10 държави, както и Втората постоянна група кораби на НАТО от силите за отговор на Алианса.
√ Влизането в Гърция само през "Кулата-Промахон" и с отрицателен РCR тест
До 29 юли Гърция въвежда временно ограничение на влизането от България на всички сухопътни и жп гранични пунктове,
с изключение на ГКПП "Кулата – Промахон". Влизането ще е възможно на този граничен пункт само с отрицателен резултат
на РCR тест за коронавирус, направен през последните 72 часа преди пристигането в Гърция. Документът трябва да е на
английски език, да съдържа име и фамилия, номер на паспорт или лична карта, съобщават от Главна дирекция "Гранична
полиция".
До 31 август всички пътуващи към Гърция трябва да попълнят електронни формуляри PLF (Passenger Locator Form).
Властите уточняват, че данните за контакт в Гърция, който трябва да фигурират във формуляра, достъпен на следния адрес ,
се попълват най-късно предния ден преди пристигането им в страната.
Ограниченията не се прилагат по отношение на притежатели на разрешително за престой или основно местожителство в
Гърция, преминаването на товарни автомобили за превоз на стоки, както и пътуващи по абсолютно наложителни бизнес
или служебни причини, което се доказва със съответния документ.
√ Предстои ключова среща на лидерите на ЕС
Лидерите на ЕС се събират за първи път в Брюксел след обявяването на пандемията от коронавируса, за да обсъдят
бюджета на Общността и плана за възстановяване от Covid-19. Очертават се трудни преговори.
Макар вчера президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард да изрази предположение, че планът на
Европейската комисия в размер на 750 млрд. евро ще бъде приет, както и че по-голямата част от парите ще бъдат
предоставяни под формата на безвъзмездни средства, компромисът все още е далеч.
Към пестеливата четворка - Австрия, Нидерландия, Швеция и Дания, която настоява съотношението 500 млрд. евро
грантове срещу 250 млрд. заеми да бъде преосмислено в полза на заемите, би могла да се присъедини и Финландия. След
предложените от председателя на Европейския съвет Шарл Мишел отстъпки за вноските на тези страни, Холандия даде
да се разбере, че може да приеме настоящото предложение на Комисията, ако то бъде гласувано единодушно от всички
страни-членки. Съпротивата на останалите обаче остава.
В покана до лидерите Мишел подчерта, че трябва да се намерят работещи решения и да се постигне споразумение и по
бюджета, и по плана за възстановяване. "Сега е времето. Постигането на споразумение е основна необходимост", заяви
Мишел.
Министър-председателят Бойко Борисов ще участва в извънредното заседание на Европейския съвет.
За България приоритетни остават Кохезионната и Общата селскостопанска политика, като страната ни ще настоява за
амбициозното им финансиране, съобщава от правителственият пресцентър.
√ Глобалният дълг нарасна до рекордните 258 трлн. долара
Глобалният дълг нарасна до рекордните 258 трилиона долара през първото тримесечие на 2020 г., когато икономиките по
света започнаха да затварят, за да се овладее пандемията от коронавирус, като нивата на дълга продължават да се
покачват, се казва в последен доклад на Института за международни финанси (IIF), цитиран от Ройтерс.
Институтът за международни финанси, който представлява глобални банки и финансови институции, заяви, че
съотношението на дълг към БВП за първото тримесечие е скочило с над 10 процентни пункта, което е най-големият в
историята тримесечен скок, достигайки рекордните 331%.
Въпреки че ръстът на нивата на дълга беше далеч под неговия осредне тримесечен растеж, наблюдаван през периода от
2015 до 2019 г., темпът на нарастване на световния дълг, трупан от правителства, компании, финансови институции и
домакинства се ускори след март, се казва в последният доклад на IIF.
Общото емитиране на дълг достигна рекордните 12,5 трилиона долара през второто тримесечие, в сравнение със средната
тримесечна стойност от 5,5 трилиона долара през 2019 г., посочи IIF, като допълни че 60% от този нов е бил държавен.
"Докато увеличаващите се нива на дълга предизвикват опасения относно неговата устойчивост, над 92% от държавния
дълг е с инвестиционен рейтинг", се казва в доклада.
Дългът на развитите пазари надхвърли 392% от БВП спрямо 380% през 2019 г., като ръстът на коефициента на дълга извън
финансовия сектор е най-силно изразен в Канада, Франция, Норвегия и Съединените щати. Според IIF американският дълг
представлява половината от общия дълг от 185 трилиона долара на развитите пазари.
Съотношенията на дълга към БВП скочи от 220% до 230% на развиващите се пазари през първото тримесечие, но стойността
на дълга в щатския долар спадна със 700 милиона долара до 72,5 трилиона долара до голяма степен поради
обезценяването на валутите на нововъзникващите пазари спрямо щатския долар, се казва в доклада на IIF.
Дългът на Китай във всички сектори е на път да достигне 335% от БВП, след като се увеличи до 318% през първото
тримесечие от 302% преди това, което е най-големият тримесечен скок в момента. Около 60% от натрупването на дълга се
дължи на нефинансови предприятия.
Институтът за международни финанси заяви, че дълг за около 3,7 трилиона щатски на нововъзникващите пазари ще бъде
изискуем до края на 2020 г. и се очаква да нарасне до 4 трилиона долара през 2021 г.
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√ НАП проверява медицинските лаборатории за неиздаване на фискални бонове
Подадени са множество сигнали от граждани
Инспектори на Националната агенция за приходите (НАП) започват поредица от открити наблюдения и контролни покупки
в лицензираните медицински лаборатории, които извършват тестове за COVID-19.
Причина за това са множество сигнали, подадени от граждани през последните дни, за неиздаване на фискални бонове
при заплащане на изследванията, съобщават от приходната агенция.
От НАП са информирали ръководителите на лабораториите за увеличаването на сигналите и ангажиментите им да отчитат
продажбите с фискални бонове, както и за предвидените в законодателството санкции.
В последните няколко дни напливът към частните лаборатории е голям, след като Гърция въведе изискване
за предоставяне на отрицателен резултат от PCR тест за коронавирус, считано от 06.00 ч. на 14 юли 2020 г.По информация
на българското посолство в Атина тестът трябва да е направен не по-рано от 72 часа преди пристигането на границата.
Продължава да е в сила задължителното изискване всички пристигащи в страната да са попълнили формуляр за
локализиране на пътници (PLF) в срок от най-малко 24 часа преди влизането им в Гърция.
Списък с лицензираните български лаборатории, чийто тестове за COVID-19 ще бъдат признавани от гръцката страна е
публикуван на сайта на здравното министерство.
√ България получава над 30 млн. евро от Брюксел за пет жп проекта
ЕК отпусна днес общо 2,2 млрд. евро за 140 проекта, приоритетно в жп транспорта
България ще получи почти 30,2 млн. евро от Механизма за свързване на Европа за реализацията на пет железопътни
проекта, съобщават от Европейската комисия (ЕК).
Най-голямо финансиране – почти 12,2 млн. евро, получава проектът за модернизацията на тяговите подстанции във Враца
и Перник.
Малко над 8,9 млн. евро се отпускат за проучвания във връзка с удвояването на жп трасето Пловдив – Свиленград – граница
с Турция, 4,9 млн. лева са за проучвания и проектиране на модернизацията на жп линията Мездра – Медковец, 2,4 млн.
евро са за проекта за модернизация на трасето Драгоман – граница със Сърбия, а 1,74 млн. евро са за проекта за жп
връзката до пристанище Бургас.
Общата инвестиция, която ЕС отпуска по Механизма за свързване на Европа, е 2,2 млрд. евро за 140 проекта в транспортния
сектор, уточняват от ЕК. От тях 1,6 млрд. евро са за 55 проекта за жп инфраструктура по основната трансевропейска
транспортна мрежа.
Други 142 млн. евро са предвидени за инвестиции в проекта за преход към по-екологични горива. Редица проекти
включват преобразуване на плавателни съдове, така че да могат да се движат с втечнен природен газ, както и изграждане
на съответната инфраструктура в пристанищата.
Тези проекти ще подпомогнат изграждането на липсващи транспортни връзки по целия континент, устойчивия транспорт
и създаването на работни места, посочва се в съобщението.
Приоритет се отдава на проектите за засилване на железопътната мрежа, в т.ч. трансграничните връзки и връзките с
пристанища и летища. Превозът по вътрешни водни пътища ще се насърчи чрез увеличаване на капацитета и подобряване
на мултимодалните връзки с пътната и железопътната мрежа.
При морския превоз приоритет се отдава на проектите за морски превоз на къси разстояния при използването на
алтернативни горива и за инсталирането на наземно енергоснабдяване на пристанищата с цел намаляване на емисиите от
закотвените в тях кораби.
Данните на ЕК показват, че България е получила 384,2 млн. евро от Механизма за свързване на Европа за транспортни
проекти. Общата инвестиция в тези проекти е 526,2 млн. евро. Сред тях са проекти за корабоплаването по Дунав, за
ремонта на жп трасето София – Волуяк, за жп линията София – Елин Пелин, жп участъка Костенец – Септември, за
модернизация на участък от магистралата София – Калотина, проекти за пътна безопасност и други.
√ Агресията на Вашингтон срещу „Северен поток 2“ рискува да разцепи НАТО
САЩ успяха да настроят Германия срещу себе си в битката за суверенитета на Европа
Газопроводът "Северен поток 2" бързо се превръща двигател на сътресения в отношенията между САЩ и техните
европейски съюзници. За първи път в най-новата история на евроатлантическата интеграция Германия даде абсолютно
ясно да се разбере, като го направи на най-високо ниво, че може да въведе санкции срещу Вашингтон и дори може да
убеди партньорите си от Европейския съюз (ЕС) и НАТО да действат като обединен фронт срещу САЩ, пише Modern
Diplomacy.
Причината за това е упоритото желание на Конгреса на САЩ да въведе наказателни санкции срещу европейските
участници в проекта „Северен поток 2“, включително частни компании, както и държавни агенции в Германия и други
страни.
Наскоро Bloomberg съобщи, цитирайки двама германски служители, че Германия се готви да отвърне на удара, ако САЩ
въведат допълнителни санкции срещу газопровода "Северен поток 2".
Според агенцията правителството на канцлера Ангела Меркел обмисля възможността да призове за координирани
действия страните от ЕС, ако Вашингтон наложи санкции срещу участниците в проекта "Северен поток 2". Позовавайки се
на изявление на германското министерство на икономиката, Bloomberg също подчерта, че новите американски санкции
ще засегнат германски и европейски компании, банки и правителствени агенции.
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Въпреки че на пръв поглед изглежда спокойна, Ангела Меркел очевидно засили реториката си. В своето обръщение на 2
юли пред парламента тя каза, че Берлин разглежда проекта „Северен поток 2“ от гледна точка на неговите икономически
ползи и счита за необходимо той да бъде завършен. Тя добави, че въпреки заплахата от американски санкции, Германия
ще подкрепи завършването на газопровода, преминаващ по дъното на Балтийско море. Меркел заяви, че новите
разширени санкции, които се обсъждат на Вашингтон, са екстериториални и „не са в съответствие с нейното разбиране на
закона.
„Все още вярваме, че е редно да се изпълни проектът“, подчерта Меркел.
Няколко часа преди речта на канцлера в Бундестага, държавният министър във Федералното министерство на външните
работи Нилс Анен заяви по време на среща на парламентарната комисия по икономика и енергетика, че новите санкции
на Вашингтон срещу "Северен поток 2" са неприемливи.
"Фактът, че Конгресът на САЩ действа като регулатор в европейските въпроси е абсурдно. Само си представете, ако
приемем резолюция относно енергийната сигурност на САЩ в Бундестага “, подчерта Анен. Според него налагането на
санкции не е начинът, по който нещата трябва да се случват, защото това, за което става дума в този конкретен случай, е
нещо повече от просто отношения между Германия и САЩ. Това е европейският суверенитет.
Ангела Меркел все още разглежда американско-германските отношения в по-широк контекст на европейската и
глобалната сигурност. В интервю, публикувано наскоро в няколко европейски медии, тя призна възможността за нова
геополитическа реалност, в която САЩ няма да имат водеща роля.
„Израснахме с убеждението, че САЩ искат да бъдат световна сила. Ако сега САЩ желаят да се оттеглят от тази роля по
собствена воля, би трябвало да обсъдим това много задълбочено", подчерта канцлерът.
В сряда (15 юли) държавният секретар на САЩ Майк Помпейо заяви, че Вашингтон ще включи двата газопровода „Турски
поток“ и „Северен поток 2“ сред проектите, попадащи в списъка от санкции, изготвен според закона „За противодействие
на противниците на САЩ посредством санкции“ (CAATSA).
„Те са главните инструменти на Кремъл за разширяването на зависимостта на Европа от руските енергоносители,
инструменти, които подкопават Украйна, прекратяват транзита на газ през тази изключително важна демократична страна,
инструмент, който в крайна сметка подкопава трансатлантическата сигурност. САЩ винаги са готови да помогнат на нашите
европейски приятели да удовлетворят своите енергийни нужди“, изтъкна Помпейо пред журналисти.
Според наличната информация, с оглед на предстоящите президентски избори и влошаващото се вътрешнополитическо
положение, повечето американски сенатори гравитират към по-мека резолюция, за да избегнат утежняващите
противоречия, които вече съществуват между САЩ и Германия, както и в рамките на НАТО като цяло.
Наред с настояването за санкции от страна на Тръмп, президентът на САЩ засили и критиките си към Германия. Според
бившия му съветник по националната сигурност Джон Болтън, чиято книга с мемоари излезе точно на фона на настоящото
изостряне на политическата ситуация в САЩ, преди две години Тръмп открито е заплашил, че ще изтегли САЩ от НАТО,
тъй като Германия и нейните съюзници подкрепят проекта "Северен поток 2". Според логиката на Доналд Тръмп, тъй като
САЩ плащат на европейците за тяхната безопасност, европейците в замяна трябва да купуват американски втечнен
природен газ (LNG), дори на по-висока цена.
Какво ще се случи по-нататък ще зависи от позицията на Германия и другите европейски страни, които искат да запазят
енергийното си сътрудничество с Русия. Станислав Митрахович, старши експерт в Руския национален фонд за енергийна
сигурност и преподавател във Университета по финанси, смята, че новите американски санкции могат да забавят проекта,
но без съпротива от страна на Европа Вашингтон може да стигне дори по-далеч от това.
„Ако САЩ почувстват, че Германия е готова да отстъпи и да танцува под звуците на Вашингтон, те ще продължат напред и
ще въведат строги мерки, включително такива срещу германския бизнес", изтъква Митрахович.
Междувременно, в самата Германия медиите засега се въздържат от свръхдраматизиране на ситуацията около
приключването на "Северен поток 2". Вестникът Die Welt смята, че операторът на проекта има шанс да завърши
изграждането на газопровода без да се страхува от американските санкции, просто като промени собствеността върху
кораба за полагане на тръби „Акад. Черский“, на когото е възложено да завърши работата. По последни данни
плавателният съд вече не е собственост на „Газпром“. Според вестника, единствената пречка за изграждането на
газопровода би могла да бъде забрана на повечето видове работа в Балтийско море през юли-август поради причини за
запазване на местните рибни пасажи.
Цялата ситуация налага допълнително засилване на реториката от двете страни на Атлантическия океан. В изявление,
направено от бизнес вестника Handelsblatt, двама депутати от Бундестага - Тимон Гремелс и Маркус Тьонс определиха
американските санкции като „посегателство върху принципа на законност и защита на инвестициите в Европа“.“ Те
подчертаха, че „заплахата от по-строги екстериториални санкции консолидира редиците на германския Бундестаг. Дори
парламентарните фракции, които обикновено са критични към проекта, разглеждат предложените ограничения като
нарушение на международното право и опит за подкопаване на суверенитета на Европа".
За Русия това създава възможности за по-тясно търговско, икономическо и политическо сътрудничество с Германия и други
европейски страни. Като се има предвид обхвата на участието на германския бизнес в проекта "Северен поток 2" и личната
позиция на канцлера Ангела Меркел, шансовете, че газопроводът ще бъде завършен и Москва ще може да се възползва
от нарастващите противоречия между САЩ и Европа, остават големи.
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√ Германският министър на отбраната се срещна с Борисов и Каракачанов
Нов анализ на заплахите от изток е приоритетът на германското европредседателство, заяви министърът на отбраната на
федералната република Анегрет Крамп-Каренбауер при посещението си в България.
Със своя колега Красимир Каракачанов тя обсъди задълбочаване на сътрудничеството в отбранителната индустрия,
военната медицина и обучението на висши офицери. Срещна се и с премиера Бойко Борисов.
Един от приоритетите на германското председателство е анализ на актуалните заплахи от изток, като част от новия
стратегически компас на Европа, заяви Анегрет Каренбаур след срещата с българския министър на отбраната.
"Регионът на Балканите показва ясно и нагледно какво може да се случи когато европейските страни се оттеглят и изоставят
територията свободна за чужди влияния. Затова сме напълно наясно, че създавайки анализа на заплахите в Европа в
момента, нашият поглед трябва да бъде отправен на изток, по целия вертикал от Прибалтийските държави, през Централна
и Източна Европа, до Балканите", каза министърът на отбраната на Германия Анегрет Крамп-Каренбауер.
"Съгласихме се около общо мнение, че е необходим един цялостен анализ на заплахите за Европа. Споделяме едни и същи
виждания по отношение интеграцията на Западните Балкани, но след изпълнение на необходимите условия, които са
поставени към тези държави като Албания, като Северна Македония", каза Красимир Каракачанов - вицепремиер и
министър на отбраната.
Темата за сигурността бе част от разговорите между германския военен министър и премиера Бойко Борисов по-рано
вчера. Министър-председателят заяви, че солидарността трябва да остане водеща в усилията на Европа за справянето с
новите заплахи. Той акцентира и върху добрата работа с германския посланик при разработването на новия медиен закон.
"Сега заедно подготвяме един медиен закон в парламента, за да няма никакви съмнения в чистотата на медийната ни
среда и сме направили така, че под егидата на немския посланик и на американската посланичка, за да няма след това
никакви коментари по темата", каза министър-председателят Бойко Борисов.
Германският министър благодари за подкрепата при справянето с епидемията от COVID-19.
Анегрет Крамп-Каренбауер - министър на отбраната на Германия: Искам да ви благодаря най-сърдечно, че България
ни подкрепи със защитните облекла и маските, това много ни помогна. Сътрудничеството ни е много важно, защото само
заедно можем да преодолеем последствията от тази криза.
Борисов пожела успех на Германия по време на европердседателството в следващите шест месеца.
√ Оставки дадени, но засега неприети. Коментарът на депутатите
Според БСП, поисканите оставки с мотив, че така се опровергават внушения за пряка зависимост от ДПС и Делян Пеевски,
само потвърждава реалната им зависимост. От ДПС отричат да има зависимост на министри от кабинета с партията им.
ГЕРБ са категорични, че оставките не означават обвързаност с ДПС, а се лишават от тях, за да не търпи ГЕРБ негативи.
С кого и кога да се раздели в кабинета има право да реши само премиерът, който носи цялата отговорност за управлението
смятат от ГЕРБ. Напомниха, че никога не са управлявали с Движението за права и свободи и сега отново доказват липсата
на зависимост.
"Това е демонстрация, че е крайно време да се сложи точка на една мантра, която се разпространява, че ГЕРБ и ДПС
управляват заедно, а ДПС са някакъв скрит коалиционен партньор", заяви Десислава Атанасова - депутат от ПГ на ГЕРБ.
ДПС определи мотивите за искане на оставките като абсурдни. Напомниха, че никога не са подкрепяли правителството на
Борисов и ясно са заявили в началото на това управление, че не харесват това мнозинството.
"Всяка една власт, която усеща края си започва с крайни националистически, популистически изявления, така че абсурдни
са твърденията , че тези трима министри имат връзка с колегата Делян Пеевски или с ДПС", каза Джейхан Ибрямов- депутат
от ПГ на ДПС.
От БСП определят подадените оставки на министрите като пореден опит за спасяване чрез „бушони“.
"Мисля че това е по-скоро параден ход, отколкото реален и вижте, че представителите на протестиращите не го приеха
като решаване на поставените проблеми", каза Георги Михайлов - депутат от ПГ на "БСП за България".
Коалиционните партньори от Обединени патриоти не скриха, че са имали конфликти в коалицията, свързани с ДПС.
"Мотивът - връзки с ДПС, ние го повтаряме вече близо 3 години в интерес на истината. Многократно сме повтаряли на
нашите коалиционни партньори, че трябва да има рязко и отчетливо разграничаване от тази партия", каза Александър
Сабанов - ПГ на Обединени патриоти.
Вчера депутатите решиха дебатът за вота на недоверие внесен от БСП да се състои в понеделник.
√ Ще спре ли изграждането на "Балкански поток"?
Няма опасност за газовите проекти в България, заяви за БНТ енергийният експерт проф. Атанас Тасев след
предупреждението на Белият дом да наложи санкции на "Турски поток" и "Северен поток-2", като част от руските
икономически интереси в Европа.
Балкански поток трябва да свърже газопреносните системи на България, Сърбия, Унгария и Словакия. Българският участък
е с дължина над 470 км. на стойност повече от милиард и сто милиона евро и се строи от арабско-италианския консорциум
"Аркад".
Професор Атанас Тасев поясни, защо фирмите, изграждащи тръбата, не са заплашени от американските санкции.
За нас това беше голям шок, но слава Богу, днес ЕК каза, че всички фирми, които реално изпълняват третия енергиен пакет
и спазват европейското законодателство, няма да бъдат подлагани на тези санкции, каза енергийният експерт проф. Атанас
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Тасев.
И обясни разликите между руските газови проекти и хъб "Балкан".
"Ситуацията на Северен поток-2 и газовия хъб "Балкан" са съвсем различни. Тук няма руски тръби. Няма руски капитали,
просто руски газ, но не само руски газ. Има американски газ", каза енергийният експерт проф. Атанас Тасев.
Ще има възможност още около 4 млрд. да получаваме втечнен газ от други доставчици.
Тасев припомни, че преди стартирането на проекта страната ни е спазила европейското законодателство.
"Ние всъщност изпълняваме един генерален план на ЕК да създаваме междусистемна свързаност", каза проф. Тасев.
Балкански поток трябва да бъде изграден до края на годината.
√ Аксел Фоc: Тежестта на Меркел като политик е голяма, но компромисът за бюджета ще е труден
Лидерите на Европейския съюз се събират днес на решаваща среща на върха за бюджета за следващите години и за фонда
за възстановяване след коронавируса. Очакванията от Германия, която в началото на месеца пое председателството на
Съвета на Европейския съюз, са големи, а погледите на всички са насочени към германския канцлер Меркел.
Кореспондентът на БНТ в Брюксел разговаря с германския евродепутат Аксел Фос за бюджета и фонда за възстановяване,
за борбата с фалшивите новини и за това дали Меркел може да спаси Европа след пандемията от коронавирус.
Аксел Фос е евродепутат от партията на Ангела Меркел - германския Християндемократически съюз. Според него
шансовете за постигане на споразумение за многогодишния бюджет на ЕС и за фонда за възстановяване след
коронавируса са 50 на 50.
Аксел Фос - евродепутат от ЕНП, Германия: Постигането на компромис за бюджета на европейско ниво винаги е било
трудно. Понякога има 27 различни подхода, колкото са държавите-членки. Аз бих казал, че шансовете за постигане на
споразумение са 50 на 50. Но постигането на споразумение не трябва да е самоцелно. То трябва да представлява стъпка
напред. Не просто да се стремим да се върнем към състоянието преди Ковид-19, а да мислим какво можем да подобрим,
как животът ни да стана по-добър, как да инвестираме това огромно количество средства в правилните неща. Не става
въпрос само за това да стабилизираме Европейския съюз, трябва да мислим и за бъдещето. Ако инвестираме достатъчно
умно, ние ще излезем от кризата даже по-добре подготвени.
Германският канцлер Ангела Меркел дойде миналата седмица в Европейския парламент в Брюксел, за представи лично
пред евродутатите германските приоритети. Според нея Европа може да постигне велики неща, ако държавите работят
заедно и са солидарни. Може ли Меркел да спаси Европа след тежката пандемия от коронавирус?
Аксел Фос - евродепутат от ЕНП, Германия: Надявам се, че госпожа Меркел може да направи много, особено по
отношение за това кои са правилните стъпки за бъдещето на Европейския съюз. Но ще бъде много трудно, защото всяка
една държава-членка има различни очаквания. Германското председателство има много важни задачи - приемането на
фонда за възстановяване, на многогодишната финансова рамка, след това Брекзит. Всичко това така или иначе трябва да
бъде направено. Би било прекрасно, ако германското председателство успее също да положи и стълбовете за бъдещите
перспективи, за европейското бъдеще. Но това означава, че трябва да сме готови да действаме по-обединено, трябва да
се стремим заедно да постигане нещата. Нека погледнем въшната политика - ако сме разединени и фрагментирани, никой
повече няма да приема ЕС сериозно. А ако някои страни гледат към Русия, други към Китай, трети към САЩ, ние няма да
вървим напред. Аз се надявам германското председателство може са постави основите и по някакъв начин да спаси
Европейския съюз.
Според Фос политическата тежест на Ангела Меркел в Европа е голяма, но и задачата й не е лека.
Аксел Фос - евродепутат от ЕНП, Германия: Меркел е перфектна в създаването на политически концепции, нейната
тежест като политик е от голямо значение. Разбира се, не трябва да се концентрираме само върху желанията на
една и две държави-членки. Трябва да успеем да убедим всички държави. В противен случай бихме постигнали някакъв
компромис, но накрая никой няма да е напълно доволен и той няма да представлява стъпка напред. Винаги трябва да
мислим една стъпка напред и какво може да променим в положителна посока в целия Европейски съюз.
Германският евродепутат е един от създателите на директивата за авторските права в интернет, която предизвика
миналата година спорове и критика от страна на големите интернетплатформи. Според него проблемът с фалшивите
новини, особено във време на коронавирус, е сериозен.
Аксел Фос - евродепутат от ЕНП, Германия: Дезинформацията нанася много щети на нашите общества и на
демократичните структури. Затова трябва да се борим с дезинформацията и фалшивите новини. Днес навсякъде има
огромно количество информация. Когато говорим за справяне с фалшивите новини, ние трябва да привлечем самите
платформи и заедно да търсим решение. Платформите трябва да правят повече, но в същото време трябва да намерим и
баланса между дезинформацията и свободата на изразяване и това е един от най-големите проблеми, които срещаме как да направим така, че да не оставяме фалшивите новини да ни заливат, от една страна, а от друга - да не нарушаваме
свободата на изразяване. Това е голямото предизвикателство днес.
Фос смята, че целта на Китай и Русия е да отслабят Европейския съюз.
Аксел Фос - евродепутат от ЕНП, Германия: Русия и Китай имат план. Целта е да се отслаби Европейския съюз. Те правят
всичко, което могат, да да постигнат тази цел и това е нещо, с което ние трябва да се справим. Русия постига това повече с
разпространението на фалшиви новини и дезинформация. Тя се опитва да внесе смут в обществата по отношение на
проблемите, с които сега се сблъскваме по време на коронавируса. Китай пък глобално доминира дигиталния свят.
Погледнете дебатите за 5G, използването на китайски продукти може и да се окаже грешен подход за някои. Ако
погледнем и например новите технологии свързани със скенерите за тяло - китайските цени са дъмпингови, те навлизат
масово в нашите пазари и придобиват допълнителни данни. Ще станем по-слаби, ако не намерим балансиран подход към
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това. Не трябва да изключваме всичко, което идва от Китай, но трябва винаги да имаме едно наум, че китайците имат други
планове.
√ След изборите в Северна Македония: Заев начело в парламента, но с коалиция
Коалицията, начело със социалдемократите на бившия македонски премиер Зоран Заев печели изборите в Северна
Македония. Формацията ще има 46 депутати, но няма мнозинство в 120-местния парламент и вероятно ще търси съюзник
в албанския блок. С 44 места ще разполага коалицията на опозиционната ВМРО-ДПМНЕ с лидер Християн Мицкоски.
Коалицията с име " Можем" начело със Зоран Заев спечели извънредните парламентарни избори в Северна Македония с
минимална преднина пред опозционната ВМРО-ДПМНЕ. Проевропейската ориентация на Скопие изглежда потвърдена от
избирателите и това пролича от изявление на лидера Заев.
Съперникът на Заев Мицкоски, който не одобрява договорите с Гърция и България също обяви победа.Той заяви, че
неговата партия е получила най-голямо доверие за съставяне на правителство, защото има повече мандати от
социалдемократите взети самостоятелно, без коалиционния им партньор "Беса".
Партия "Демократичен съюз за интеграция" на Али Ахмети е трета с 15 мандата. Заедно с формацията на Заев биха могли
да имат мнозинство в парламента.
√ Пленкович получи мандат за съставяне на правителство в Хърватия
Хърватският президент Зоран Миланович връчи мандат за съставяне на ново правителство на действащия министърпредседател и лидер на Хърватския демократичен съюз (ХДС) Андрей Пленкович.
Преди това Пленкович представи на хърватския президент подписите на 76 от 151 законодатели, които го подкрепят,
доказвайки, че той има парламентарно мнозинство, както се изисква от конституцията.
Президентът изрази надежда, че след очаквания икономически спад през тази година, следващата година ще бъде "година
на растеж и развитие".
От своя страна Пленкович припомни победата на ХДС на последните парламентарни избори и нарече тази победа
"обвързваща".
"Хърватия е изправена пред много трудни предизвикателства от политически, икономически, финансов и общественоздравен характер. Ето защо нашата цел е да оформим новия състав на парламента възможно най-скоро, което ще се случи
на 22 юли", каза Пленкович.
Той съобщи, че ще представи членовете на правителството следващата седмица, след срещата на партийното ръководство,
но обяви, че новото правителство ще има 16 ресора, т.е. четири по-малко от преди.
Пленкович заяви още, че кабинетът му ще включва четирима вицепрезиденти, включително представителя на
Независимата демократична партия на Сърбия, Борис Милошевич.
Освен от 66-те избрани депутати от листата на ХДС, Пленкович е подкрепен от 8 членове на националните малцинства,
включително трима сърби, както и един член на Хърватската народна партия и един от реформаторите.
По-рано Миланович прие представители на Държавната избирателна комисия, които му представиха официалните
резултати от изборите на 5 юли.
Сега
√ Управляващите: Правителството няма да подаде оставка
Гласуването на оставките на тримата министри изненадващо се отложи
Кабинетът "Борисов 3" остава - това решиха ГЕРБ и "Обединени патриоти" на коалиционен съвет тази сутрин.
"Коалицията запазва своята стабилност и в този състав ще продължи управлението на държавата до завършване на
мандата до пролетта на следващата година", заяви съпредседателят на ОП Валери Симеонов.
Като приоритет на управляващите в момента той открои преодоляването на вота на недоверие, внесен от БСП. С въпроса
за евентуални промени в състава на кабинета ще се занимаваме след това, отсече той.
Премиерът Бойко Борисов обяви, че прекалено тежки проблеми ще налегнат страната, ако правителството си отиде. "Ако
имаме политическа класа, днес трябва да мислим какво ще правим тогава - ноември, декември, януари, февруари. В чии
ръце ще гръмне кризата? Ще пострада народът, ще пострадат огромни маси, казвам го с цялата си любов към
държавата. Да не би да е удоволствие да си премиер? Да не би това да е някаква приятна работа?", ожали се той. И
самодоволно попита: "Кой от тези на площада е по-опитен от нас?"
По думите му властта има пълната подкрепа на своите западни партньори, свидетелство за което е приемането ни в
"чакалнята" на еврозоната. Борисов дори се похвали и с обаждане от бившия президент Георги Първанов, който го
подкрепил.
Той се извини на патриотите, че е отстранил трима министри, без да ги пита: "Когато партията иска действия, аз ги
привеждам в изпълнение, затова са оставките на министрите." Не пропусна да каже по няколко ласкави думи за загубилите
правителствените си постове Владислав Горанов, Младен Маринов и Емил Караниколов.
Борисов поиска от съпредседателя на "Демократична България" Христо Иванов да каже с кого смята да управлява. "Или
пак върши черната работа на БСП и ДПС, за да могат да съборят ГЕРБ? ... Днеска нямат ли интерес да пият кафе, да се къпят
на Росенец? Медийни акции, да се покажат и толкоз", презрително отбеляза Борисов.
"Най-гротескното е, че партия като БСП може да иска вот на недоверие. Мотивите им са изсмукани от пръстите", отбеляза
премиерът по адрес на основната опозиционна сила. "На вота трябва да покажем, че управляващата коалиция си има
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своето мнозинство в парламента. Ако искат и милеят за държавата опозиционните партии, трябва да кажат как виждат
минаването през тази икономическа криза и медицинска, която се задава", допълни той.
"Служебно правителство - абсурд. Тогава ще се подмени протестът с наш протест заради този президент, незрял .... Шиши
му реди кабинета, но нямаше протест, Христо Иванов не излезе да каже - ама как Шиши нареди на Радев служебното
правителство, а сочи моите министри, които са постигнали безкрайно добри резултати. Това не ви ли интересува, не е ли
зависимост", разпали се той, обвързвайки президента Румен Радев и Христо Иванов с депутата бизнесмен от ДПС Делян
Пеевски.
По повод близкото бъдеще Борисов се ангажира да "направим огромен ремонт на кабинета".
"Коалицията като мнозинство в парламента е стабилна и няма да има проблем с подадения вот на недоверие", коментира
и вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Според него в създалата се ситуация вариантите са два
- "ново правителство в рамките на настоящия парламент, с или без премиер Борисов - въпрос на разговори в коалицията,
или предсрочни избори". Според Каракачанов вторият вариант не е добро решение на фона на рисковете пред страната.
"Диалогът трябва да доведе до разбирателство, до ясна програма в рамките на следващите 7-8 месеца. Иначе
алтернативата е ясна - предсрочни избори, много шарен и раздробен парламент, може би невъзможност за съставяне на
правителство, нови избори и така 10-11 месеца служебни правителства без парламент", счита Каракачанов.
РЕАКЦИИ
"Сега научавам, че г-н Пеевски е наредил служебния кабинет преди три години и моите поздрави към него, защото този
кабинет произведе най-успешните избори от години, повиши събираемостта на доходите, защото имаше пресичане от
контрабандни канали. Значи, той е направил чудесен и много успешен служебен кабинет", коментира пред БНР проф.
Огнян Герджиков, който беше служебен премиер във въпросния кабинет на президента Румен Радев. Герджиков
припомни, че Борисов след това е ползвал хора от служебното правителство за своя кабинет, "така че очевидно подборът
е бил много добър".
"Борисов е прав, че идват тежки месеци, няма съмнение, че месеците са важни и за целя свят. Затова е важно как ще се
управлява държавата", каза още Герджиков. И допълни, че може би показното влизане на прокуратурата в
президентството не беше добър ход. "Но това е моето лично мнение, не като на юрист", каза той.
"Основният лобист на Сараите в правителството е Борисов. Той е доказал, че е много добър политически илюзионист и
имитатор. За пореден път се опитва да ни излъже, като имитира разграничаване от Сараите, изваждайки тримата
министри, за които има информация, че са посочени от Сараите", реагира и съпредседателят на "Демократична
България" Атанас Атанасов в интервю за БНР. Според него премиерът "се е охрабрил" от вчера до днес. "Хората на
площада казват, че искат оставка на Борисов и Гешев заради липса на борба с корупцията и наличие на корупция. Протестът
не е удовлетворен от тези маневри, схваща какви опити се правят и няма да приключи", допълни Атанасов.
Според него Борисов и "неговата кохорта" имат много сериозен страх от служебно правителство на Румен Радев, защото
то би могло да извади на показ много корупционни далавери на управляващите в момента.
√ НАП поема целия надзор над хазарта
ГЕРБ се отказа да трансформира държавната комисия в агенция към Министерски съвет и я закрива
ГЕРБ се отказа да трансформира комисията по хазарта в държавна агенция под разпореждането на Министерски съвет.
Вместо това комисията се закрива, а целият надзор на хазарта в страната се поема от Националната агенция по приходите.
Това гласуваха депутатите в парламентарната бюджетна комисия, където на второ четене се гледат промените в Закона за
хазарта.
При първото гласуване бе решено комисията по хазарта да се преструктурира и от колективен орган с членове, предложени
от различни министерства, да стане агенция под шапката на Министерски съвет с едноличното управление на
председателя на комисията. Мотивите на управляващата партия, пък и на самия финансов министър , тогава бяха, че така
се гарантирала отговорността за действията на държавата в този сектор. Точно заради колективната БЕЗотговорност
комисията излезе единственият виновник за изтеклите 700 млн. лв. от занижените хазартни такси на фирмите на Васил
Божков и сега се разследва от прокуратурата.
Депутати от ГЕРБ, начело с шефката на парламентарната група Даниела Дариткова, обаче са внесли промени между първо
и второ четене на законопроекта, без никакви мотиви към тях, с които Държавната комисия по хазарта се закрива.
Специализирано звено към НАП ще поеме издаването и прекратяването на лицензите за организиране на хазартни игри.
Приходната агенция ще контролира направените инвестиции и средства за организиране на игрите. НАП ще поддържа и
регистър на лицата, които нямат право да участват в хазартни игри. Всички активи, пасиви, архиви и регистри на ДКХ
преминават към НАП.
"Правим тази промяна, защото смятаме, че НАП е с по-големи възможности да контролира целия хазартен
сектор. Първоначалното ни намерение да създадем Агенция по хазарта е просто замяна на една комисия с друга и
сметнахме, че няма да доведе до очаквания ефект", обясни шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова.
БСП гласува против тези промени. Мнението на социалистите е, че подобно преструктуриране в хазарта е много сериозно
и трябва да бъде обмислено. "Опитвате се набързо да заметете това, което е ставало в Комисията по хазарта", коментира
депутатът от БСП Георги Търновалийски.
С промените в закона за хазарта се завишават финансовите параметри за фирмите, които искат да организират хазарт.
Целта е тази дейност да бъде ограничена за малки играчи, в това число и еднолични търговци. Лицензи ще се дават само
на дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества с поименни акции. За откриване на казино ще се иска
внесен капитал от 3 млн. лв., а за игрална зала - 1 млн. лв. Три милиона ще бъде капиталът и за онлайн казино.
Издадените към момента лицензи ще запазят своята валидност до изтичане на срока им.
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√ МОН прави уебинари за учители
Сред обученията са как да се преподава иновативно и в електронна среда
Министерството на образованието и науката съвместно с Майкрософт България стартира програма за обмяна на опит
между директори и учители при въвеждане на електронни платформи за обучение, чрез споделяне на добри практики,
технологични съвети и отговори на често задавани въпроси, съобщиха от МОН.
Сесиите се реализират чрез портала https://edu.mon.bg и през платформата Майкрософт Тиймс до 31 юли. На двата адреса
са обявени графиците и темите на уебинарите. Те включват ролята на директора при въвеждането и използването на
иновативни технологии, техническата реализация на дигиталното обучение, работата в електронна среда в контекста на
проектно базираното обучение и мултидисциплинарния подход, използването на MS Teams и Office 365 и др.
По време на уебинарите участниците ще получат и техническа подкрепа за създаване на портфолио на учителя, работа с
онлайн система за тестове и анкети, ще има демонстрация на ресурси за обучение, както и на онлайн организация и работа
с документи, обясняват от министерството. Лектори са директори и учители от различни градове с опит в използването на
информационни технологии.
Всички преподаватели и ръководители в системата на средното образование могат да участват в сесиите и да наблюдават
демонстрации на възможностите на облачните технологии и тяхното приложение в учебния процес.
√ Нидерландия извади България от списъка на безопасните държави
Броят на заразените с коронавирус в България се увеличи през последните седмици. С този мотив Нидерландия повишава
риска за пътуване към страната. Кодът от жълт става оранжев. Жълтият код предупреждава, че има някои рискове, а
оранжевият означава, че се препоръчват само пътувания от крайна необходимост. "Пътувайте до България само ако е
необходимо", предупреждава нидерландското външно министерство. След завръщане от България се препоръчва тест или
14-дневна карантина.
В последните дни редица страни затегнаха режима за пристигащи от България заради пандемията. Преди дни и Белгия
въведе карантина и PCR тестове за идващите от България, но после ги отмени. Белгия също дели страните на три зони, като
България остава в оранжевата зона.
√ МВФ: Сривът на световния БВП се стабилизира, но не сме вън от опасност
Глобалната икономическа активност се покачва след безпрецедентен спад тази година поради пандемията от
коронавирус, но все още не сме вън от опасност. Втора голяма вълна на вирусни инфекции може да предизвика по-големи
щети.
Това предупреди управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева в интернет блог
послание, публикувано преди съботната виртуална среща на министрите на финансите и управителите на централните
банки от Г-20 - групата на най-големите световни икономики.
Според Георгиева финансовите средства, насочени за овладяване на пандемията и за смекчаване на негативните
въздействия върху икономиките, са довели до високи нива на дълга, което е обезпокоително, но цената на
преждевременното им прекратяване може да се окаже по-висока от цената на продължаващата подкрепа, когато е
необходима.
В своя блог шефът на МВФ посочи, че фискалните мерки за 11 трлн. долара от Г-20 и други държави, както и масовите
ликвидни инжекции от водещи централни банки са успели да задържат световния икономически спад. Въпреки това има
опасност от нов срив при втора голяма вълна на коронавирусни инфекции, както и при надценяване на финансовите
активи, силно променливи цени на суровините, повишаване на протекционизма и политическа нестабилност.
През юни МВФ намали допълнително прогнозите си за глобалната икономика за 2020 г. до свиване на световния БВП с
4,9%, последван от по-слабо възстановяване през 2021 г.
Някои страни загубиха повече работни места през март и април, отколкото бяха създадени след края на глобалната
финансова криза през 2008 г. и много от тези работни места никога няма да се върнат, посочва още Кристалина
Георгиева. Според нея загубата на работни места, предстоящи фалити и преструктуриране на индустрията представляват
значителни предизвикателства за финансовия сектор, включително кредитни загуби за финансовите институции и
инвеститорите. За да се гарантира стабилността, от съществено значение е да се осигури гъвкавото използване на капитала
и да не спират кредитните линии отворени за бизнеса.
"Паричната политика трябва да остане стимулираща, когато разликите между действителния и потенциалния БВП са
значителни и инфлацията е под целевите нива, както е при много държави по време на тази криза“, написа Кристалина
Георгиева.
Мениджър
√ Реакциите у нас след заявката на управляващата коалиция да изкара мандата си
Управляващата коалиция ще остане да ръководи страната до края на мандата, който изтича догодина напролет. Това се
зарекоха от ГЕРБ и "Обединените патриоти" след Коалиционен съвет, свикан извънредно заради поисканите от премиера
Борисов три министерски оставки - тези на финансовия Горанов, на вътрешния Младенов и на икономическия
Караниколов. Промени в кабинета все пак ще има, стана ясно след срещата, но те ще бъдат предприети едва след като
мине вота на недоверие, който Народното събрание трябва да разгледа в понеделник, 20 юли. Дотогава управляващите
ще мобилизират силите си, за да докажат, че ръководят държавата добре. А въпреки оставките, отиващите си министри
бяха похвалени от премиера за работата им по различни казуси.
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Но ще успокоят ли народа готвените оставки е доста парещ въпрос, който засега няма отговор, въпреки че след седем дни
на протест в Триъгълника на властта в София, както и в други градове на страната, управляващите решиха да покажат, че
са готови на компромис. Протестиращите още снощи одобриха действията на Борисов, но и изказаха мнения, че тези
оставки целят потушаване на напрежението и стихване на протестите срещу властта. И категорично заявиха, че ще се
успокоят едва след като цялото правителство подаде оставка.
Мнението на експертите
"Оставката на правителството не е ясна, по-скоро застъпвам идеята за сериозни персонални промени до най-високо ниво.
Оставката на главния прокурор обаче не зависи от гражданското общество. Принципът за разделение на властите
продължава да важи с пълна сила. Какво би могъл да направи премиера Бойко Борисов с главния прокурор Иван Гешев,
ако не одобрява неговите действия", коментира пред БНР политическия анализатор Георги Харизанов от Института за
дясна политика и член на ГЕРБ.
Според него основна цел, която се споделя и от много хора на площада, е да не се подарява управленска власт на
президента Румен Радев и хората около него и „това е легитимна причина законно избраното правителство и
непромененото парламентарно мнозинство да продължат своя мандат“.
Причината за министерските оставки, коментира Борисов снощи е, че тримата "се привързват" към Движението за права
и свободи /ДПС/ и депутата от ДПС Делян Пеевски с любезното съдействие на хората от т. нар. "Градска десница".
Харизанов, обаче, остана озадачен защо за Горанов и Младено се правят внушения за обвързаности с ДПС. "Маринов
развива своята кариера от над 25 години. Горанов като експерт по финансите присъстваше до Борисов при първия му
кандидатпремиерски дебат още 2009 година. Не знам откъде се роди тезата, че те са хора на ДПС. Караниколов е квота на
"Атака", така че, дали има роля ДПС при определянето му на поста, трябва да попитате г-н Сидеров", аргументира се
политическият анализатор.
Според него, през годините партия ГЕРБ не е успяла да осъществи диалог и взаимодействие с това гражданско общество,
съставено от 25-30-годишни хора. "Те не се интересуват от комунистическото наследство, те искат да живеят добре сега,
защото виждат как живеят връстниците им в чужбина. Между ГЕРБ и тези хора има тежък комуникационен проблем и те
насочват недоволството си изцяло към ГЕРБ, защото никой друг не ги е управлявал от момента, в който са започнали да се
интересуват от общество и политика", добави Харизанов.
В своето изказване тази сутрин премиерът беше категоричен, че няма да има служебно правителство. "Абсурд е да има
служебно правителството, защото на президента "как го нарекоха - незрял или фигурант, Шиши му реди кабинета", каза
Борисов и хвърли ръкавицата към опозицията. "Ако има политическа класа, трябва да мислим какво ще правим през есента
и зимата. В чии ръце ще гръмне кризата, защото ще пострада народът, ще пострадат огромни маси от хора", прогнозира
Борисов.
"Институцията служебно правителство в България наистина е доста неадекватна на практиката на европейските
демокрации. Това е всъщност реалното участие на президента в изпълнителната власт. Президентът е титуляр на
изпълнителната власт в този период, когато няма парламент, когато са насрочени предсрочни избори. Би било
парадоксално и нелепо, ако Борисов скочи директно към предсрочни избори, коментира пред БНР политологът проф.
Румяна Коларова.
Според нея, Борисов ясно казал, че няма да подаде оставка. Коларова, обаче, прогнозира, че ако протестите ескалират, ще
има експертно правителство. И припочни, че такова премиерът вече е правил - при януарските протести на 2013-а. "Идеята
на демокрацията е, че правителството трябва да изкара пълния си мандат, за да плати пълната цена на своето управление",
каза още тя.
Проф. Коларова вижда две възможни решения на създалата се политическа криза – радикална промяна в кабинета или
т.нар. "експертен кабинет". "У нас в публичното пространство се заговори за това решение, дори се заговори евентуално
име на министър-председател на това експертно правителство – Димитър Радев, който е шефът на централната банка",
каза още тя. И видя в действията на Борисов първия възможен вариант за решаване на кризата - на радикална промяна,
което тя обясни така: "защото търси едно единствено нещо – дистанциране и противопоставяне на ДПС".
"Той (Бойко Борисов – бел. ред.) казва - "Аз съм готов да направя следващата крачка". Първата крачка очевадно беше
обстрелването на червените олигарси посредством действията на прокуратурата. Сега той се ангажира да направи
следващата стъпка – да отреже Пеевски и Доган, които са само имената на цялата бизнес структура, която живее от
обществени поръчки", коментира политологът. И припомни, че ДПС присъства във всички формати на българските
правителства, с изключение на правителствата на Костов и Филип Димитров.
Според Коларова, действията на министър-председателя няма да успокоят вече нажажените страсти на недоволните от
управлението хора и е убедена, че протестите няма да спрат след трите министерски оставки. "В България протестите са
приключвали по един единствен начин – това е след употреба на насилие", каза политологът.
Мнението на протестиращите
"Избори на всяка цена веднага не са решението – въпросът е какви са изборите. Ако искате да сбъркаме, трябва да отидем
веднага на избори. Ако не сбъркаме, ще отидем към избори за Велико народно събрание, за да махнем прокуратурата от
съдебната система и да я сложим там, където й е мястото", коментира пред "Хоризонт" Арман Бабикян, пиар специалист
и един от т.нар. "Отровно трио", обявило се за организатор на протестите в защита на президента Радев.
Той е категоричен, че провокациите са в интерес на властта, а не на протестиращите. "Огромното множество от хората не
са там, за да разговарят за дясното и лявото и за партиите. Те са там, за да разговарят за фундаментите на демокрацията у
нас", посочи още Бабикян. Той припомни, че премиерът Бойко Борисов е освобождавал 28 министри в мандатите си досега
и по думите му "е готов да пожертва всеки министър, за да спаси властта си".
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"Тримата министри бяха оттеглени от коалиционния му съдружник Делян Пеевски, а той се примоли по-късно, за да не
бъде руиниран авторитетът му, да представи това като искане на областните организации на ГЕРБ. Реално те си тръгваха,
с или без Борисов, просто защото неговият съдружник каза: момчета, прибирайте се", беше прочита на Бабикян на
действията на властта.
Арман Бабикян отбеляза още, че записите, в които обвиняемият Васил Божков обяснява, че "Шиши" (Делян Пеевски - бел.
ред.) е редил служебния кабинет на Радев, се харесват на Бойко Борисов. "Когато Божков казва, че част от неговия кабинет
– този на Борисов, е подреден по същия начин, той не харесва тази част от изказванията на Божков. Когато говори за записи,
изтекли, или пък смс-и на определени бизнесмени или на президентски съветници – на не го всичко това му харесва. Но
когато става въпрос за кореспонденция между Божков и самия него, или за кореспонденция между Божков и неговия
финансов министър – той не харесва това. Избирателната истина на министър-председателя е абсолютна лъжа и
манипулация. Той си взема като Форест Гъмп от кутията с бонбони този бонбон, който на него му харесва", каза Бабикян.
Вторият от "Отровно трио", проф. Велислав Минеков, също излезе с коментар по повод предложените министерски
оставки. "Оставките на министрите Младенов, Горанови и Караниколов са огризки, подхвърлени на протестиращите като
на улични кучета", смята той и категорично заяви, че протестите ще продължат до оставка на цялото правителство.
Според него управляващите не предполагали, че не са обичани и живеели в паралелен свят. По неговите думи премиерът
Борисов е заблуждаван от съветници, но единственият вариант, който удовлетворява протестиращите е оставка на целия
кабинет и никакви кадрови промени в кабинета няма да го променят.
Мнението на политиците
Преди да стане ясно какво са решили управляващите на Коалиционния съвет, в медиите се чуха разнопосочни мнения
относно готвените три министерски оставки.
Рано тази сутрин в ефира на БНТ излезе депутатът от ГЕРБ Десислава Атанасова, която настоя, че е крайно време да се
сложи точка на мантрата, че ГЕРБ и ДПС управляват заедно.
"През всичките тези години, единствено ГЕРБ не е управлявало с ДПС и тези оставки са факт и са поискани от министърпредседателя. Никога не сме управлявали в името на един човек, нито някой задкулисно ни е диктувал от ДПС кой ще ни
е министър и какви решение ще се взимат", настоя тя.
"Хората, които опаковат Борисов и Гешев, трябва да знаят какви са легитимните начини за избор в Изпълнителната власт
и в независимата Съдебна власт. Не разбирам защо се лепят етикети, че някой иска от нещо да се спаси. По-важното е
какво предстои за държавата - тежка зима, разрастване на пандемията, предстои икономическа криза. Ще е ясно какво е
решението на коалиционния съвет, мандатът е на ГЕРБ и единствено той може да прави промени в кабинета", категорична
бе Атанасова.
"В турбулентни времена на криза не винаги се взимат рационални решения под натиска на улицата, доста често са грешни
и вредни", каза в сутрешния блок Илия Лазаров, главен секретар на СДС.
"Предложихме като решение на сегашната криза Велико народно събрание за цялостна промяна на конституцията. Още
от ВНС, когато 39-те депутати на СДС не подписаха новата Конституция, ние смятаме, че тя е грешно зачената, в нея има
противоречия - между президентската институция и Министерски съвет, между различните власти. Смятаме, че това е
изход от сегашната ситуация, защото свикване на ВНС първо ще отпуши напрежението, второ - ще могат да се борят идеи",
каза още Илия Лазаров. Той сподели, че от страна на СДС има категорично желание за партньорство с ГЕРБ, и то е за
идеологическо партньорство.
"ДПС никога не може да има свои министри в кабинета на Борисов. Как е допустимо, как може да се мисли, самата партия
ГЕРБ никога не би допуснала най-важните министри в кабинета да бъдат на ДПС", коментира пред БНТ Ерджан Ебатин
трите оставки на ключови министри от кабинета "Борисов" 3 с основен мотив – опровергаване на внушенията, че ГЕРБ и
въпросните министри са в пряка зависимост от ДПС и Делян Пеевски. Според него, процесите, които диктуват едно такова
действие, "идват от улицата, от емоция".
"Опасното не е свързано с оставката на един или друг министър. Когато има обществена енергия за промяна, политиците
го опредметяват в опреден тип популизъм, и най-опасното е да се превърне в национализъм. И ГЕРБ дойдоха чрез протести
и се получи един модел на управление, които не е добър. Това, което ще се случи, е че политически партии пак ще обсебят
тази позитивна емоция на протестите", аргументира се Ерджан Ебатин. По думите му, едно е ясно - че се върви към избори.
"Политическата система, независимо дали ще има или не предсрочен вот, върви към възпроизвеждане на популисткия
модел", заключи депутатът от ДПС.
Предпазливо се изказаха от НФСБ. Депутатът Християн Митев заяви пред БНР, че оставките не могат да бъдат приети като
признание за участие на ДПС във властта.
"За втори път се случва подобно развитие, при което премиерът не ни уведомява предварително. Ние научаваме от медии
за оставки на министри, които той е поискал. Разбира се, той има това право. Това са министри от квотата на ГЕРБ, така че,
в този смисъл, разбира се, той има пълното право да ги смени, но е редно, коалиционно етично е, в коалиционното
споразумение е записано да бъдем уведомени предварително, за да бъдем все пак подготвени. Утре като ни задавате
въпроси вие, избирателите, да можем да отговорим", каза още Митев.
Според него е прекалено рано да се обсъждат още персонални имена на хора, които ще заемат мястото на всеки един от
министрите, още повече, че не е ясно самата конструкция на управлението дали ще се запази в този вид или ще претърпи
някакви радикални промени. Но беше категоричен - смяната на министри не може да спаси правителството.
От своя страна, лидерът на партия "Воля" Веселин Марешки призова от парламентарната трибуна президентът Румен
Радев да подаде оставка, защото е обидил всички участвали в протестите от началото на демократичните промени у нас,
като ги е нарекъл "мутри".
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"Извинение към народа и оставка. Това е правилният ход и за президента в тази ситуация, или да замълчи, защото с всяко
едно свое излизане принизява още повече президентската институция", каза Марешки.
√ 1064,24 лв. е средният осигурителен доход за страната за май
Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец май 2020 г. е 1064,24 лв., информират
от Националния осигурителен институт.
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.06.2019 г. до 31.05.2020 г. е 1016,32 лв.
Определеният средномесечен осигурителен доход за посочения период служи при изчисляване размерите на
новоотпуснатите пенсии през месец юни 2020 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
√ Софийският университет стартира магистърска програма по финтек и електронно банкиране
Стопанският факултет на Софийския университет ще стартира от предстоящата учебна година нова магистърска програма
„Финанси и инвестиции“, в чийто план е заложен предмет „Финтек и е-банкиране“. Това съобщиха от Българската финтек
асоциация (БФА), която е партньор при изготвянето на учебната програма. Магистратурата се провежда в редовна форма,
в рамките на 2 учебни семестъра.
Членовете на асоциацията ще вземат участие в новосформирания предмет „Финтек и е-банкиране“, който ще се води от
д-р Деян Радев, асистент в Стопанския факултет с 10-годишен преподавателски опит в университетите във Франкфурт, Бон
и Майнц.
“Финтех и е-банкиране” цели да запознае студентите с последните тенденции във финансовата сфера, но и да ги срещне с
практици от финансовата сфера. Предметът ще се проведе изцяло на английски в рамките на 30 учебни часа и в
партньорство с БФА съчетава теория и практика. По време на обучението на студентите ще бъдат предложени различни
модули със силна практическа насоченост, като търговия с валути и финансови инструменти, алтернативни инвестиции и
др. Финтек образованието ще завърши с хакатон, където най-добрите финтек идеи от цялата страната ще бъдат оценявани
и подкрепени от професионалисти от частния сектор. Заявилите участие като лектори, ментори или жури досега са 15
компании от бранша: Mastercard, Paynetics, Phyre, Paysera, Reloyalty, myPOS, 7Security, Nexo, Vangavis, Klear, Iuvo Group,
CREDiPORT, Sirma BC и Credissimo.
Приемът ще се осъществява чрез 2 рунда на събеседване, а сроковете за кандидатстване са на две сесии – предварителна
до 20 юли и редовна до 9 септември. Таксата е 1050 лв. на семестър. Повече информация ще намерите тук.
Финтек сферата комбинира технологични и финансови услуги и е сред на-бързо развиващите се сектори на финансовия
бранш на глобално ниво.
√ Медиите по света за протестите в България
Седмица след началото на протестите, освен водеща тема в България, с всеки изминал ден те се превръщат и във все поинтригуващо и любопитно събитие за авторитетни световни издания и техните читатели. Ето как се коментират
настроенията у нас.
Европейският „Политико“
Статиите на изданието, свързани с България, са сред най-четените за деня.
„Сега най-накрая ще трябва да изобличат неговото премиерство. Бившият пожарникар и шампион по карате се бори за
политическото си оцеляване в корупционна криза, която оголва как непочтени олигарси вкопчват пипалата си около
ключови институции като съдебната система“, пише журналистът Крисчън Оливър в статията си „Корупционната криза в
България изправя Борисов пред загуба“. В нея се споменават и демонстрациите около парк „Росенец“ в Бургас,
компрометиращите кадри на премиера, словесните атаки на премиера с президента Румен Радев и укриващия се в Дубай
бизнесмен Васил Божков, както и отцепването на Цветан Цветанов от ГЕРБ.
В друг свой материал Оливър обръща внимание и на становището на Американското посолство в България за протестите.
„Основните мишени на демонстрантите са Борисов и главният прокурор на държавата, Иван Гешев. Борисов е ключов
съюзник на германския канцлер Ангела Меркел и европейските лидери избегнаха критиките за изминалите дни, въпреки
ескалиращия скандал“, коментира той.
„Ройтерс“ следи отблизо демонстрациите
В последователност от материали на британската агенция се описват заформянето, ескалацията и причините за протестите,
както и подробностите около тях, включително демонстрантите в парк „Росенец“, настроенията около влизането в
чакалнята на Еврозоната, внасянето на вот на недоверие от групата на БСП и оставките на министрите Горанов, Маринов и
Караниколов. „Борисов, чието трето правителство встъпи в длъжност през 2017 г., се хвалеше с изграждането на нови
магистрали, увеличавайки доходите на хората и вкарвайки страната в „чакалнята на Еврозоната“, пишат от агенцията и
отбелязват факта, че страната ни е най-бедният член на ЕС.
„Асошиейтид Прес“: Политолозите очакват Борисов да оцелее
„Хиляди предимно млади българи излязоха на улиците за седми пореден ден, за да протестират срещу правителството и
главния прокурор на държавата, обвинявайки ги в корупция, авторитарно управление и зависимост от криминални групи.
Президентът Румен Радев, който подкрепя протестиращите, поиска оставката на Борисов и главния прокурор Иван Гешев...
Политолозите очакват Борисов, чието коалиционно правителство има мнозинство в Народното събрание, да оцелее лесно
вота на недоверие и вероятно да остане на власт до следващите редовни избори през март 2021-ва“, обясняват от
агенцията.
Агенция „Франс Прес“: Държавата предизвика гняв
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„Близо 3 хил. души скандираха „Мафия!“ и „Оставка!“ пред сградата на парламента в София. Демонстрациите в България
включваха хора от целия политически спектър...“ От агенцията припомниха и проучване на организацията „Прозрачност
без граници“, според което 13 години след присъединяването си към Европейския съюз страната ни продължава да бъде
най-корумпираната в общността на 27-те. „Държавата предизвика гняв, в който политиката и големият бизнес са
неразривно свързани“, пишат още от „Франс Прес“, цитирани от Voa News.
Руските кореспонденти в България
„София за първи път от много години видя масови антиправителствени протести, налице са всички признаци на дълбока
политическа криза“, пише кореспондентът на руския вестник „Новая газета“ за Балканите, Генади Габриелян, цитиран от
Агенция „Фокус“. „Конфликтът между президента и премиера продължава от дълго време. Още през февруари Румен
Радев отправи безпрецедентна критика към правителството, заявявайки, че го лишава от „доверието си“, добавя още той.
„Изглежда, че демонстрантите не са представители на конкретни политически формации, а просто обикновени граждани,
които са уморени от обещания за по-добро бъдеще. Сега те искат да получат добре платена работа, да имат достойна
пенсия и настояват за социална справедливост“, описва кореспондентът на руската агенция ТАСС за България, Игор Ленкин.
„Зюддойче Цайтунг“: Заедно срещу мафията
Това гласи заглавието на статия за демонстрациите у нас в най-големия германски всекидневник. Авторът ѝ, Тобиас Зик,
описва подробно ситуацията в страната, сблъсъците с полицията, както и реакциите на публични фигури и институциите.
„Протестиращите носеха лозунги „Европейски съюз, сляп ли си?“... Премиерът Борисов отхвърли настояванията на
демонстрантите за оставка“, обяснява той.
√ МВФ прогнозира утрояване на фалитите при малките и средните компании
Процентът на фалитите сред малките и средните компании може да се утрои през тази година при липса на достатъчна
правителствена подкрепа. Това заплашва да забави икономическото възстановяване и да предизвика финансова
нестабилност. За това предупредиха от Международния валутен фонд, предаде Блумбърг.
Според доклада на Фонда, които включва анализ на 17 страни, фалитите сред компаниите може да достигнат 12%, като
прогнозата преди пандемията бе за 4%. Най-голямо увеличение на банкрутите ще има в Италия, като това се дължи на
сериозния спад на търсенето и сравнително големия дял на производство в индустрии с интензивен контакт.
В групата на страните от Г-20, данъчните облекчения, грантовете и лихвените субсидии ще бъдат ключово фактор за
спасяването на бизнеси, коментират от МВФ.
Фалитите в сектора на услугите в средностатистическа държава може да скочат с повече от 20 процентни пункта при
административните услуги, изкуствата, развлечението и образованието. Ключови икономически дейности като
земеделието, водоснабдяването и сметопочистването, може да отчетат малък ръст на фалитите, посочват от Фонда.
Над една трета от малките бизнеси в Канада, Южна Корея, Великобритания и САЩ изразяват притеснения относно своята
рентабилност или очакват да затворят врати завинаги в рамките на следващата година.
√ ЕК защити компаниите, които работят по руските газопреносни проекти към Европа
Европейския съюз е против налагането на санкции на което и да било европейско дружество, което работи според
законите. Това заяви вчера говорител на Европейската комисия, предаде БТА. Той коментира изявлението на държавния
секретар на САЩ Майк Помпео, който предишната вечер обяви, че ще бъдат наложени санкции на компаниите, участващи
в изграждането на газопроводите "Северен поток 2" и "Турски поток" ("Балкански поток").
„Не се произнасяме по изявления и заплахи. ЕК винаги е целяла разширението на газопровода "Серевен поток 2" и други
тръбопроводи да бъдат извършвани в условия на прозрачност и без дискриминация, с подходящия регулаторен надзор,
съобразно международното и европейското право в областта на енергетиката“, добави той.
Говорителят отбеляза, че миналата година влязоха в сила нови европейски правила за пазара на газ. По неговите думи
днес правилата са ясни и се прилагат за всички газопроводи, които свързват европейския газов пазар с външния свят. Само
преди няколко дни германския външен министър Хайко Мас заяви, че позицията на Германия относно Северен поток 2
остава непроменена и страната ще подкрепи довършването на газопровода. По същото време Датската енергийна агенция
одобри руски кораби да участват в довършителните работи по строежа на Северен поток 2. Партньори в Северен поток 2
са OMV, Uniper, Wintershall, Dutch Shell и Engie.
САЩ активно се опитват да се намесят на газовия пазар в Европа, който е почти изцяло доминиран от руските доставки,
като организира доставки на втечнен природен газ чрез морски танкери. „Няма да толерираме подкрепа от страна на
компании за проекти, които целят увеличаване на руското влияние. Излезте от тези проекти, в противен случай рискувате
да поемете всички негативи!“, предупреди Майк Помпео.
√ Понижения на борсите в Европа в очакване на новини от заседанието на ЕЦБ
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа се понижиха в ранната търговия вчера, на фона на смесени
резултати от сезона на отчетите. Инвеститорите са в очакване на информация от заседанието на Европейската централна
банка, пише Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 2,74 пункта, или 0,73%, до 371,13 пункта, след като завърши
предходната сесия с петседмичен връх. Немският DAX се понижи с 78,51 пункта, или 0,61%, до 12 852,47 пункта. Водещият
индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 39,51 пункта от стойността си, или 0,63%, достигайки ниво от 6 253,14 пункта.
Френският показател CAC 40 се понижи с 42,71 пункта, или 0,84%, до 5 066,27 пункта.
Данните от Китай показаха връщане на икономиката към растеж през второто тримесечие, но неочакваната слабост във
вътрешното потребление демонстрира дългосрочните щети от пандемията.
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„Данните от Китай в никакъв случай не бяха ужасни, но ако погледнете от страна на потреблението, те не бяха толкова
силни, колкото се надяваха инвеститорите“, коментира Бас ван Гефен от Robobank.
Резултатите се отразиха негативно на азиатските борси, които са подложени на натиск и от растящото напрежение между
Вашингтон и Пекин в сферите на търговията, технологиите и геополитиката.
Акциите на компанията за луксозни стоки Richemont поевтиняха с 5,35%, след като тя обяви, че продажбите й през
последното тримесечието са паднали почти наполовина. Книжата на френските гигантите в сектора LVMH и Kering, които
разчитат на търсенето в Китай за голяма част от своите приходи, поевтиняха съответно с 1,36% и 2,20%.
Книжата на холандският производител на бира Heineken поевтиняха с 2,52%, след като приходите на компанията за
първото полугодие паднаха с 16,4% заради ограничителните мерки срещу разпространението на короанвируса.
Акциите на най-големият онлайн търговец на модни стоки в Европа Zolando скочиха с 2,69%, след като компанията повиши
прогнозата си за печалба за цялата година.
Фокусът е върху заседанието на Европейската централна банка, която трябва да представи днес решенията за паричната
си политика. Очаква се по-късно президентът на финансовата институция Кристин Лагард да даде пресконференция.
„Ако е взето някакво значимо решение, то ще бъде част от пресконференция. Смятам, че Лагард ще внимава много да не
каже нещо, което може да разочарова пазарите“, коментира Гефен.
Ръст на Уолстрийт
Американските борсови индекси завършиха търговската сесия в сряда с повишения на фона на позитивните новини около
създаването на ваксина срещу COVID-19 и добрият финансов отчет на Goldman Sachs, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 227,51 пункта, или 0,85%, до 26 870,1 пункта, записвайки четвърти пореден
ден на ръст. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 напредна с 29,04 пункта, или 0,91%, до 3 226,56 пункта.
Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq добави 61,92 пункта към стойността си, или 0,59%, достигайки ниво
от 10 550,49 пункта.
Оптимизма на пазарите се дължеше до голяма степен на данни, публикувани в „Медицински журнал на Ню Ингланд“,
който показаха, че ваксината за коронавирис на биотехнологичната компания Moderna е произвела „стабилен“ имунен
отговор или неутрализиращи антитела при всички 45 пациенти, участвали в ранния етап на тестовете върху хора. На този
фон акциите на Moderna поскъпнаха с 6,90%.
Акциите на компаниите, които са най-зависими от отварянето на икономиката, напреднаха. Книжата на American Airlines,
United Airlines и Royal Caribbean Cruise Lines поскъпнаха с 16,16%, 14,59% и 21,20%. Акциите на Gap и Kohl’s поскъпнаха
съответно с 12,74% и 9,42%.
Сезонът на отчетите продължи с доклада на Goldman Sachs за тримесечието. Банката отчете приходи от 13,3 млрд. долара
срещу прогнозирани 9,71 млрд. долара и печалба на акция от 6,26 долара спрямо прогноза от 3,95 долара на акциия.
Банката отчете 93-процентов ръст на приходите от търговия. На този фон акциите й поскъпнаха с 1,35%.
Отчетите от банковия сектор показват смесено представяне. JPMorgan Chase обяви по-добри от очакваното печалба и
приходи, както и огромен ръст на приходите от търговия. Същевременно с това Wells Fargo отчете загуба от 2,4 млрд.
долара през второто тримесечие и обяви, че ще намали дивидента си от 51 цента до 10 цента на акция.
„Видимо е, че през второто тримесечие са регистрирани силните резултати в инвестицонното банкиране и търговията“,
коментира Джейсън Голдбърг от Barclays.
Акциите на Apple поскъпнаха с 0,69%, след като технологичния гигант спечели съдебен спор с Европейската комисия.
Общият европейски съд отмени нареждането на ЕК, според което Apple трябваше да плати 13 млрд. евро корпоративен
данък на Ирландия
Останалите технологични лидери обаче записаха загуби, като акциите на Amazon, Netflix, Alphabet и Microsoft поевтиняха
съответно с 2,44%, 0,31%, 0,26% и ,015%.
Понижения в Азия
Основните индекси на водещите борси в Азиатско-тихоокеанския регион завършиха търговската сесия в четвъртък в
червената територия въпреки позитивните данни за китайската икономика, пише Маркетоуч.
Според фициалните данни на държавното статистическо бюро брутният вътрешен продукт на Китай е нараснал с 3,2% на
годишна база в периода април-юни, докато анализаторите очакваха повишение с 2,5%.
Този резултат идва след рекордното свиване на китайската икономка с 6,8% през първото тримесечие на годината, когато
страната въведе строги ограничителни мерки срещу разпространението на коронавируса. Това бе първият спад на БВП за
Китай, откакто страната започна да публикува данни на всяко тримесечие през 1992 г.
Въпреки добрите резултати континенталният бенчмарк Shanghai Composite се понижи с цели 151,21 пункта, или 4,5%, до 3
210,1 пункта, докато по-малкият Shenzhen Composite изтри 117,55 пункта от стойността си, или 5,2%, достигайки ниво от 2
144,24 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng отчете спад от 510,89 пункта, или 2%, до 24 970,69 пункта.
Слабите резултати в търговията на дребно обаче разочароваха някои инвеститори. Според данните на Националното
статистическо бюро продажбите на дребно са паднали с 1,8% през юни спрямо същия месец на миналата година. През май
е отчетен спад от 2,8%.
„С колкото и стимули да опитвате да привлечете потребителите, те няма да напуснат апартамента си и да започнат да
пазаруват, докато не се почувстват уверени, че вирусът е победен“, коментира Стивън Инес от Axicorp.
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 175,14 пункта, или 0,76%, до 22 770,36 пункта.
Южнокорейският показател Kospi отчете спад от 18,12 пункта, или 0,82%, до 2 183,76 пункта.
В Австралия ASX 200 изтри 42 пункта от стойността си, или 0,69%, достигайки ниво от 6 010,9 пункта.
У нас
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Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс
SOFIX остана без промяна при ниво от 442,17 пункта. BGBX40 отчете ръст от 0,38 пункта, или 0,40%, до 95,81 пункта. BGTR30
напредна с 2 пункта, или 0,43%, до 464,60 пункта.BGREIT се задържа на ниво от 130,89 пункта.
Cross.bg
√ Падат част от ограниченията за общинските съветници по антикорупционния закон
Отпада разпоредбата, според която общинските съветници не могат да бъдат еднолични търговци, съдружници,
акционери, членове на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори
с общината. Това решиха на първо четене депутатите с поправки в Закона за местното самоуправление и местната
администрация.
В мотивите си вносителите от "Обединени патриоти" обясняват, че това задължение се е породило заради
антикорупционния закон, в чийто обхват попаднаха и общинските съветници.
Спорните разпоредби обаче не правели разлика между договори от различен характер и че тези договори са сключени
преди ограничението, а те са дългосрочни.
В поправките се предвижда още, че за общинските съветници, включително за председателя на общинския съвет, не е
налице частен интерес при приемането на бюджета на общината и определяне възнагражденията на кметовете, на
председателя на общинския съвет и на общинските съветници.
Депутатите решиха още да има възможност заседанията на общинските съвети да се провеждат дистанционно, не само по
време на извънредно положение.
√ Нощувките в България и ЕС през март и април бележат рязък спад
Туризмът в целия ЕС записва сериозни спадове заради ограниченията, свързани с пандемията
Туристическите нощувки в България и ЕС намаляват рязко през март и април на фона на въведените ограничения за
пътувания заради пандемията от новия коронавирус Ковид-19, показват данни на европейската статистическа служба
Евростат.
Туристическите нощувки в България в хотели и други места за настаняване се сриват с над два пъти през март на годишна
база – от 544 290 през март 2019 г. до 238 156 през март т.г. През април спадът се ускорява до 15 пъти – от 544 242 през
април 2019 г. до 38 815 през април т.г.
В хотелите намалението на туристическите нощувки е подобно – двоен спад през март и 15 пъти спад през април на
годишна база (съответно от 479 411 нощувки до 204 839 нощувки и 489 150 нощувки до 32 273 нощувки).
В другите места за настаняване се отчита почти двоен спад на нощувките на годишна база през март – от 64 979 до 33 317,
и 10 пъти през април – от 65 092 до 6542.
През март и април в България са реализирани почти 277 хил. нощувки спрямо почти 1,1 млн. за същите два месеца на 2019
г. Понижението е от приблизително 4 пъти.
От началото на годината до края на април в България са реализирани почти 1,5 млн. нощувки спрямо почти 2,1 млн. за
същия период на 2019 г. През януари нощувките у нас са над 550 хил. спрямо над 453 хил. година по-рано, а през февруари
над 621 хил. спрямо над 513 хил. през февруари 2019 г.
В Гърция, Испания и Малта през април не са регистрирани никакви нощувки, защото страните затвориха всички свои
хотели. В Италия, въпреки блокирането на икономиката, през април са осъществени 506 990 нощувки, а през март – почти
1,1 млн. нощувки, което е 2-4 пъти по-малко от обичайното.
В целия ЕС от януари до април 2020 г. броят на нощувките в местата за настаняване е 353 млн., което представлява 44%
спад спрямо същия период на 2019 г. Само през март намалението е с 62%, а през април – 95%, в сравнение с предходната
година. Така се компенсират ръстовете от януари и февруари, които са съответно 5% и 6%.
Броят на нощувките в местата за туристическо настаняване намалява във всички държави членки на ЕС, за които има данни,
през януари-април 2020 г. в сравнение с година по-рано. Понижението варира от 26% спад в Австрия до 70% в Хърватия.
Спадът е над 40% за 16 от 25 държави членки, обобщава Евростат.
√ Над 12,2 млн. евро се предоставят за развитие на малки и средни фирми в пограничните райони на България и Гърция
За първи път бизнесът в пограничния регион с достъп до евросредства за повишаване на конкурентоспособността
Над 12,2 млн. евро ще бъдат предоставени за развитие на малките и средни предприятия по пилотна мярка в пограничните
райони на България и Гърция. Средствата се осигуряват от съуправляваната от Министерството на регионалното развитие
и благоустройството Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.
Мярката бе предложена като приоритет в настоящия програмен период от страна на МРРБ като особено важна стъпка за
развитие на граничните региони. По този начин бизнесът в тях има достъп до европейски средства за модернизация на
производството. Целта е да се повиши конкурентоспособността, като се стимулира растежът на нови и съществуващи
фирми чрез разширяване на икономическата им дейност до нови пазари и продукти.
В рамките на поканата за набиране на проектни предложения, обявена преди близо година, бяха получени 55 проекта. 36
от тях отговарят на условията и са одобрени да получат финансиране. Стойността на отделните проекти е между 300 000 и
600 000 евро, от които 65% субсидия и 35% собствен принос на кандидатите. Така, със собственото финансиране на
организациите, общата сума на проектите ще достигне близо 19 млн. евро. Първоначално обявеният бюджет на поканата
възлизаше на 10 млн. евро.

15

От българска страна участват само малки и средни предприятия, регистрирани в областите Благоевград, Смолян, Кърджали
и Хасково.
Финансирани са проекти на фирми в областта на производството на хранителни продукти, тъкани, компютърна и
комуникационна техника, електронни и оптични продукти, строителни изделия от неметални минерални суровини,
събиране и рециклиране на материали, устойчив туризъм, култура, спорт, развлечения и здравеопазване.
Въведен е и допълнителен критерий, даващ приоритет за подкрепата на производствени предприятия.
Максималната продължителност на проектите е 3 години.
овече информация за резултатите от Петата покана за набиране на проектни предложения по програмата за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България може да се намери на: http://www.greece-bulgaria.eu/programme-news/.
√ От днес Националното тол управление отваря приемни за превозвачи
От днес – 17 юли, Националното тол управление (НТУ) отваря приемни за превозвачи, в които ще се разясняват правилата
за контрол и правоприлагане на тол системата и ще могат да се разглеждат конкретни казуси.
Служители на НТУ ще очакват гражданите всеки петък от 13 ч. до 16 ч. в сградите на областните пътни управления в
Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Монтана, Пловдив, Русе и Хасково.
Инициативата е в резултат на срещата в Русе на проф. Олег Асенов, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна
инфраструктура“, с представители на транспортния бранш в региона.
Дори в условията на противоепидемични мерки заради COVID-19 стремежът на Националното тол управление е да се
осигури по-добър и директен диалог с транспортния бранш, както и бърза и навременна информация за електронната
система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние – тол такси.
Адресите на съответните областни пътни управления са както следва:
Благоевград - ул. "Т.Александров"21
Бургас - ул. "Цариградска" 30
Варна - ул."Д-р Пюскюлиев" 3
Велико Търново - бул. "България"34
Монтана - ул. "Хр. Ботев"65
Пловдив – ул. „Хр. Г. Данов“ 22
Русе – ул. „Отец Паисий“ 5
Хасково - бул. "Съединение" 38
Заявления, сигнали и запитвания могат да се отправят и към служителите на „Контактния център“ на Националното тол
управление всеки ден от 8 ч. до 22 ч. на телефон 0700 10 876, както и на адрес info@bgtoll.bg
√ Внимание! Още примери за нелоялна конкуренция на свободния пазар. Какво да се прави?
Предлагането на привидно атрактивни оферти, в които не се включват всички задължителни, законови такси; използването
на невярна и заблуждаваща информация за конкурентни доставчици на електроенергия; предлагането на необосновано
ниски, дъмпингови цени, неверни твърдения, че конкурентите ще вдигнат цените с над 50% и че либерализираният пазар
ще спре да съществува, са част от нелоялните и подвеждащи практики, за които алармираха търговци на ток пред
специализирания сайт 3e-news.net.
В следващ материал сайтът дава допълнителни примери за драстични, подвеждащи практики и нелоялна конкуренция.
Изброяват се някои допълнителни рискове и се дават конкретни препоръки как малките фирми да се предпазят от
некоректните практики при излизането им на отворен пазар.
За да не се ангажират към клиентите си с твърда цена, някои търговци предлагат само цени от типа „Борса +“. Тоест
клиентът плаща по цени на борсата, като допълнително заплаща на търговеца и фиксирана цена на всеки мегаватчас. Което
прави сметките на клиентите трудно прогнозируеми.
В редакцията получихме информация за подобна оферта към малък, стопански клиент, в която се твърди, че „от началото
на пандемията цената на борсата не е превишавала 50 лева за мегават, като за май месец е била 45“. Никой, обаче, не
казва на клиентите, че цените през есента и зимата на всички борси се покачват. За юни средната борсова цена излиза
60.11 лева за мегаватчас. На 3 юли, например, в 22-рия час, източно европейско време, електроенергията се е търгувала
на енергийната борса по 114.04 лева за мегаватчас, а в 10-ия час, сутринта на същия ден, цената е била 101.74 лева за
мегаватчас.
Абсурдно и подвеждащо е твърдението, че „цената на борсата се е сринала и не се очаква в следващите 12 месеца да се
нормализира“. Факт е, че цените на борсата са много по-ниски от миналогодишните за същите месеци – април и май тази
година бяха ненормално ниски, но от месец юни започнаха бавно да възстановяват нивата си. Съответно е невярно, че не
се очаква цената да се нормализира, защото тя вече започва да обръща тренда – т. е. да се покачва.
Манипулативно и заблуждаващо е и твърдението на нелоялните търговци, че, ако изберат тях, клиентите биха спестили
над 30% от сметките си за ток. За да е вярно подобно твърдение, следва клиентът да получи цена за мегаватчас на
свободния пазар около 87 лв., което към момента все още не е предлагано като официална оферта. До тези 87 лв. се стига
чрез сегашната регулирана цена. Както вчера обяснихме, за всички стопански клиенти, присъединени към
електроразпределителната мрежа на ниво „ниско напрежение“, които в момента са в портфолиото на ЧЕЗ Електро,
средната регулирана цена без „задължения към обществото“ е 124.88 лв. Тоест 30% надолу са 37.46 лева за мегаватчас
или за да спести клиентът 30%, следва да получи от новия си доставчик оферта от 87.42 лева за мегаватчас.
Това са типични примери за нелоялна конкуренция и би трябвало да привлекат вниманието на антимонополния орган
Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, заключава специализираният сайт 3e-news.net.
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Рисковете за клиента
Освен разочарованието от неочаквано високата сметка, има и други рискове за потребителите, ако попаднат на
некоректен, нестабилен и с недостатъчен финансов и обслужващ ресурс, доставчик, предупреждават експерти.
Справка от сайта на ЕСО – в регистъра на търговските участници, регистрирани като координатори на стандартни
балансиращи групи показва, че близо 30.7 % от тях са отпаднали от пазара на електроенергия в страната. От 75-те, вписани
участници в този регистър, 23 са прекратили участието си на пазара. Една част от тези 23-ма търговци са били отстранени
от Електроенергийния системен оператор, а останалите сами са поискали да се оттеглят от пазара. В случая за клиента
няма никакво значение по чия инициатива е прекратено участието на търговеца на пазара. Важното е, че клиентът остава
без доставчик.
При отпадането от пазара на търговеца, с който е сключил договор, клиентът автоматично бива прехвърлен и снабдяван
от доставчик от последна инстанция, където цената е доста по-висока. Влизането при доставчика от последна инстанция е
лесно, но излизането, както се оказва, е доста трудно поради съществуващите нормативно установени процедури, а това
означава, че „ужиленият“ клиент ще плаща по-скъпо минимум 1 месец, а често и много повече. Защото, за да излезе от
ДПИ, той не трябва да има задължение към предишния си доставчик, а често пъти нелоялни търговци твърдят, че клиентът
не е изпълнил задълженията си по договор и по този начин клиентът не може да смени търговеца си, даже и той да не е
фалирал.
Какво да се прави
Много е важно да прочетете внимателно в договора си дали търговецът може да променя цената Ви или тя е фиксирана.
Доверявайте се само на коректни и доказали своя професионализъм и отговорност към клиентите търговци на
електроенергия. Като потребители сами правите своя избор, затова трябва внимателно да разглеждате офертите и да не
бързате да подписвате.
Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката изрично изисква от КЕВР до 31 декември 2020 г. да създаде
платформа за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия. Тази платформа допълнително ще улесни
Вашият избор на доставчик на електроенергия на свободен пазар.
Интересувайте се не само от цената, но и от условията за доставка, начин на плащане на сметките, брой на фактурите на
месец и това, как те ще изглеждат, има ли неустойки и какви за предсрочно прекратяване на договора, има ли към кого да
се обърнете при проблеми.
Препоръчително е да изисквате информация и за наличието на финансов, кадрови и технически капацитет на новите
доставчици.
На свободния пазар в момента има десетки лицензирани търговци на електроенергия, а вероятно ще се появят и още
кандидати да доставят ток до потребителите. Все още голяма част от тези търговци нямат изграден капацитет да обслужват
голям брой клиенти. Изграждането и оборудването на мрежи от клиентски центрове изисква сериозни инвестиции,
включително за придобиване на специализиран софтуер и обучение на специалисти за комуникация с клиентите.
Всичко това е гаранция за коректност и бърза реакция от страна на търговеца, когато клиентите имат въпроси към него или
желаят да бъде решен някакъв проблем. В момента, в голямата си част, административният капацитет на търговците на
електроенергия е силно ограничен и се състои от офис, мениджър и няколко сътрудници със съответния на тях брой
компютри и телефони. Дали те са достатъчни за обслужването на клиентските заявки, дали клиентът има достъп до офис
на своя доставчик наблизо или може да се свърже с него само по имейл?
Какви допълнителни услуги предоставя търговецът, има ли утвърдени структури за работа с клиенти в страната? Кой ще
приема заявки или жалби на клиентите? В какви срокове ще бъдат решавани? Това са все въпроси, на които трябва
внимателно да търсите отговор предварително, а не когато е късно, съветват експертите всички фирми, на които им
предстои излизане на свободен пазар
√ Дмитрий Песков: Заплахата на САЩ със санкции показва "брутален натиск" върху Европа
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви в четвъртък, че заплахата на САЩ със санкции срещу руските газопроводи в
Европа е пример за "брутален натиск", който Вашингтон оказва върху европейските страни и компании. САЩ се опитват да
"принудят" Европа да придобие газ на по-високи цени и "при по-неблагоприятни условия", подчерта той.
Повод за изявлението е вчерашното решение на Държавният департамент на САЩ да включи "Турски поток" и "Северен
поток-2" сред проектите, попадащи под санкциите на закона „За противодействие на противниците на Америка с помощта
на санкции" (CAATSA).
Дмитрий Песков също така посочи, че в момента няма твърди планове по отношение на среща между руския президент
Владимир Путин и неговия американски колега Доналд Тръмп.
По време на ежедневен брифинг Песков коментира статия, публикувана в сряда от вестник The Times, в която се отбелязва,
че двамата президенти могат да се срещнат в Ню Йорк на Общото събрание на Организацията на обединените нации на
15-и септември, подчертавайки, че подобна среща не е потвърдена, тъй като все още няма окончателни планове за нея.
Преди дни Песков отбеляза, че отношенията между САЩ и Русия са "в най-ниската си историческа точка", визирайки
проблемни въпроси като контрола на ядрените оръжия и глобалната стабилност.
√ Въпреки пандемията: Китай отчете първи ръст на икономиката
БВП на страната нараства с 3,2% през второто тримесечие на годишна база
Китайската икономика бележи ръст за първи път от началото на коронавирусната пандемия. Брутният вътрешен продукт
на страната се повишава през второто тримесечие с 3,2% на годишна база, обяви статистическата служба в Пекин. За това
информира немският вестник "Der Spiegel", цитиран от BloombergTV.bg.
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Първоначалната прогноза на икономистите е била за нарастване с 2,5%. Заради разпространението на Ковид-19 втората
по големина икономика в света претърпя огромни загуби. През второто тримесечие спрямо първото отчетеният ръст на
БВП е 11,5% в сравнение с консенсусна прогноза за 9.6%. За първи път от воденето на статистиката през 1992 г. икономиката
на Китай констатира спад с 6.8% през първото тримесечие.
Според китайски специалисти растежът през второто тримесечие все още е доста крехък. По официални данни кономиката
на Китайската народна република е нараснала с 6,1% през 2019 г. Експертите са единодушни, че данните, които са налични
до момента, свидетелстват за решително възстановяване на икономиката на страната.
Китай отново набира сили на световната сцена. Икономическият растеж вече е факт, а мерките за подкрепа, които
правителството инициира за справяне с вируса, са отчетливи.
Новите данни за външната търговия също са показател за регенерация на икономиката: износът и вносът отново се
повишиха през юни. В щатски долари износът нараства с 0,5% в сравнение със същия период на миналата година. Вносът
отчита изненадващ ръст с 2.7% на фона на по-лоши прогнози.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Политически сценарии - как ще се разплете възелът?;
Протести и политика - коментар на Михаил Миков;
След изборите: как ще излезе от политическата криза Северна Македония?;
В Пловдив: ковид отделение остана само с един лекар - как ще справи общинската болница?;
БТВ, „Тази сутрин"
Протести в страната и в чужбина. Какъв е отзвукът?;
Полиция и протестиращи. Как се справя МВР в извънредната ситуация? Коментар на ген. Румен Миланов, бивш
директор на НСБОП;
Ще подкрепи ли ДПС вота на недоверие, внесен от БСП? Гост - евродепутатът Илхан Кючюк;
За президентския имунитет и исканата оставка на главния прокурор. Коментар на бившия конституционен съдия
Пламен Киров;
На живо от Сливен - ще бъде ли закрито училище на 112 години?;
Нова телевизия, „Здравей, България"
Защо оставките на министрите Горанов, Караниколов и Маринов първо бяха поискани, а после - отложени?
Гостува Валери Симеонов - на всяка цена ли мандадът ще бъде довършен?;
Кои са най-логичните варианти за изход от политическата криза? Коментират социологът Евелина Славкова и
политологът Страхил Делийски;
Весела Лечева от БСП с призив всички от площада да се разграничат от подкрепата на хора със спорно минало и
настояще;
Нападение с брадви и метални тръби. Защо се стигна до агресия над полицаи в ромската махала в Кюстендил?;
Дръжте крадеца! Мъж разбива мазета и автомобили в столицата - разказ на потърпевшите;
Родители срещу забраната да посещават спортните състезания на децата си. Какви са притесненията им - Румен
Бахов разказва;
„Откраднат живот" се завръща. На живо - звездите от сериала започват снимките на новия сезон;
Къде се намира най-мащабният портрет на Васил Левски у нас?
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Сценариите в проценти. По кой от тях ще живеем?;
в. Труд - Абсолютна лъжа за газопроводите ни;
в. Телеграф - Корнелия Нинова с хотел за десетки милиони евро на Халкидики;
в. Монитор - Нощуват по двама в спални с десет легла;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Големи болници имат по 4-5 свободни легла;
в. 24 часа - "Балкански поток" май няма да спира, бил част от вътрешната ни мрежа;
в. Труд - Брюксел иска да вдигнем данъците си;
в. Труд - Астрологът Светлана Тилкова - Алена: Промяната ще дойде през 2023 г.;
в. Телеграф - Коалицията - стабилна, ремонтират основно кабинета;
в. Телеграф - Гърция връща семейства с деца без PCR;
в. Монитор - Протест срещу Радев в Пловдив, той пак зове за метежи;
в. Монитор - Готвим медиен закон по немски стандарти;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Георги Първанов, президент (2002 - 2012 г.): Дори и в най-тежки отношения власт - опозиция и между
институциите те трябва да си говорят по важни за държавата и нацията теми;
в. Труд - Историкът професор Андрей Пантев пред "Труд": Когато фасадата на демокрацията ни е имитация, тя ражда
злодеи;
в. Телеграф - Ивайло Иванов, управител, на НОИ: 265 000 по-малко болнични в пандемията;

18

в. Монитор - Антоан Тонев, директор на Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски": Електронното
обучение помогна на учениците да изкарат по-добри резултати на матурите;
Водещи анализи
в. Сега - Довиждане - ще идваме на свиждане!;
в. Сега - 10 причини за незабавна оставка на целия кабинет;
в. Сега - Бойко, кажи си и си иди!;
в. 24 часа - Пияните и дрогираните да плащат лечението и на жертвите си;
в. Труд - Политиката следва да се случва на арената на идеите;
в. Телеграф - Защо не съм на жълтите павета - искат да изметем българската мафия, аз си мисля: "Ами руската?";
в. Монитор - Поздрави за Пеевски, ако той е редил служебния кабинет.
√ Предстоящи събития в страната на 17 юли
София
От 09.00 ч. ще се проведе заседание на Народното събрание.
От 09.00 ч. в митрополския храм „Св. Марина“ в Двора на Софийска света митрополия ще започне Архиерейска
света Литургия.
От 10.00 ч. пред Форум „Джон Атанасов“ при София Тех Парк ще се проведе конференцията „Образование“ от А
до #.
От 17.00 ч. до 18.30 ч. в парк "Заимов" в София ще се проведат „Карванавални лаборатории 2020“.
***
Бургас
От 8.45 ч. президентът Румен Радев ще бъде посрещнат с военни почести на Морска гара Бургас. Президентът и
върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев ще присъства на деня за високопоставени гости
на националното военноморско учение с международно участие „БРИЗ 2020”.
От 18.00 ч. в Приморски парк ще отвори врати Фестивал на пясъчните фигури.
От 18.00 часа в артградината на галерия „Георги Баев“ ще бъде открита изложбата „Джаз от А до Я” на Мария
Миланова.
***
Добрич
От 11.00 ч. на пл. „Свобода“ ще се състои концерт на Духов оркестър – Добрич.
***
Дупница
От 10.00 часа в залата на Община Дупница ще се проведе заседание на Общинския съвет.
***
Пловдив
От 18.00 ч. в галерия „Пловдив“ във фоайето на Общински съвет ще бъде представена изложбата „Плакат“ на
ученици от 11-и клас от специалност „Рекламна графика" на НХГ „Цанко Лавренов".
***
Смолян
От 19.00 часа на амфитеатъра до Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ се организира протест.

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.
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