Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
News.bg
√ Депутатите подкрепиха държавната Марица да поеме студения резерв
Студеният резерв отива в държавната Марица. Това решиха депутатите, като левите застанаха зад идеята. Социалистите
се заканиха да следят дали той наистина ще отиде в ТЕЦ "Марица Изток 2". За нас на първо място стои енергийната
сигурност на държавата, обяви Таско Ерменков и допълни, че тя е невъзможна без функционирането на държавната
Марица.
Продължава политиката на лъкатушене в енергетиката, разкритикува обаче червеният депутат. Управляващите нямали
стратегия за развитие на енергетиката, а енергетика няма как да се управлява на парче, отсече Ерменков.
От ДПС пък предположиха, че следващият министър, който ще си тръгне от властта е Теменужка Петкова. В момента се
прави опит за преразпределение на бизнес, заподозря Рамадан Аталай. Нямало грижа за енергетиката. Енергийната ни
сигурност щяла да виси във въздуха, по мнението на Аталай.
Най-лошото, което направихме е, че допуснахме политиката в енергетиката, обяви Валентин Николов от ГЕРБ.
Припомняме, на 20 юли беше внесено предложението от ГЕРБ и ОП за ограничаване на т.нар. студен резерв - енергийните
мощности, с които страната ни трябва да разполага по закон и които трябва да се съхраняват за извънредни ситуации. Като
причина за ограничаване на количеството студен резерв, който да се съхранява в този ТЕЦ, е неговата собственост (той е
на Ахмед Доган) и фактът, че за пазенето на този ресурс държавата плаща определени суми.
Депутатите от регионалната комисия одобриха намаляването на количествата "студен резерв". От АИКБ приветстваха
решението.
На 21 юли Христо Иванов излезе с обръщение от ТЕЦ "Варна" и обвини управляващите за съучастие в далаверата
със студения резерв на Доган. По изчисленията на "Демократична България" договорът е струвал на данъкоплатците 54
млн. лв.
Малко по-късно от Върховната касационна прокуратура съобщиха, че са се самосезирали по случая.
БНР
√ Диян Димитров: Ще осигурим бъдеще на ТЕЦ „Марица - изток 2“
Амбициите са ТЕЦ „Марица-изток 2“ да продължи да работи със същия капацитет, както досега, въпреки неизвестните
около „Зелената сделка“ и това, което предстои.Това каза в пространно интервю за Радио Стара Загора Диян Димитров,
член на Съвета на директорите на държавното дружество.
Старозагорският регион се очаква да е сред най-засегнатите от предстоящата декарбонизация на икономиката на Стария
континент.
„Смятам, че ще направим всичко възможно и ще осигурим бъдеще на ТЕЦ „Марица-изток 2“ и след „Зелената сделка“,
заяви Димитров. Той обясни, че се работи върху различни модели на бъдеща трансформация. Фокусът пада върху въглища,
природен газ и отпадъци. Сигурно е, че ще се реорганизира производството на електроенергия от изкопаеми
горива. Компанията проучва технологични решения от световната практика. Водещ принцип за избора на вариант ще е
най – конкурентната цена за електроенергията.
„Въглищата ще бъдат източник на електроенергия в много голям период от време. Ние ще продължим да произвеждаме
енергия от въглища, на нас никой няма да ни забрани. Въпросът е, че изкуствено през увеличаване на цената на емисиите
тази енергия ще стане неизгодна за производство. Тя няма да бъде продаваема. Именно затова ние в момента работим по
тези процеси, за да може след 8-10 години да бъдем подготвени за новите предизвикателства и да съхраним битието на
хората“.
Отпадъците – проблем или ценен ресурс
Оползотворяването на боклука, който генерират съседните на централата общини, обсъждат като възможна алтернатива
от ТЕЦ-а. С подходящи технологии сметта може да се превръща в електроенергия чрез модерни пречиствателни
инсталации и последно поколение филтри по примера на много западни градове. Димитров категорично отхвърли
преработката на отпадъци от чужбина.
Има ли бъдеще порочният „студен резерв“?
В страната от години се работи по схемата за осигуряване на „студен резерв“ от различни ТЕЦ-ове с цел гарантиране на
увеличено потребление в определени периоди от годината. Схемата показа деформации и предизвиква проблеми. През
седмицата от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се обявиха за премахване на този модел в
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енергетиката. Според тях трябва де се спре с ненужното оскъпяване на сметките за ток заради заплащането на „студен
резерв“. Диян Димитров определи като правилно решението на парламента да подкрепи пари за така наречения "студен
резерв" при нужда да се дават само на държавната централа.
"Единствената мощност в страната, която може да реагира, ако има аварийност на единия от хилядниците в АЕЦ-а и може
да покрие голям дефицит на ток - това е ТЕЦ "Марица-изток 2", аргументира се Димитров.
По думите му този модел е на доизживяване. Според европейските тенденции след 30 юни догодина се очаква да отпадне
възможността за ползване на „студен резерв“ и да се премине към т.нар. механизъм за капацитет.
Стартира ремонтът на 135 - метровия комин, който рухна преди година при пожар в централата. Застрахователна компания
ще покрие 80% от възстановителните дейности. Процедурата се забави заради проточили се във времето експертизи,
обясни Димитров. Реновирането на съоръжението е важно, защото ще гарантира производството на електроенергия от
още един от блоковете.
В момента в най-голямата топлоелектрическа централа на Балканския полуостров работят 2350 работници и служители.
Средната заплата надхвърля 2000 лева. 1620 мегавата са генерираните мощности в 8 енергоблока.
В какво финансово състояние е ТЕЦ-а? Ще се стигне ли до оптимизация на персонала заради „Зелената сделка“? Чуйте
подробности в звуковия файл.

Важни обществено-икономически и политически теми
Банкеръ
√ Парламентът гласува министерските оставки в кабинета "Борисов 3"
От 9 часа ще има пленарно заседание на Народното събрание.
Проекторешението за персоналните промени в Министерски съвет вече е депозирано в деловодството на Народното
събрание. Оставките на министрите на финансите Владислав Горанов, на туризма – Николина Ангелкова, на вътрешните
работи – Младен Маринов и на икономиката – Емил Караниколов, ще бъдат гласувани в пленарната зала, с което
автоматично ще бъде направена рокадата в кабинета "Борисов 3" с новите министерски постове.
Депутатите ще гласуват законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на
Република България и Международната банка за възстановяване и развитие („Световна банка“) за предоставяне на
подкрепа за Офис на Световната банка в Република България от 12 април 2019 г. (Вносител: Министерският съвет на 26
юни).
В дневния ред е и точката за избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, извън избраните членове
съгласно § 41 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за
енергетиката (обн., ДВ, бр. 17 от 2015 г., доп., бр. 48 от 2015 г.) (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение
на Народното събрание от 19 юни).
За петък е предвиден редовният парламентарен контрол с питания на народни представители към осем министри от
правителството.
Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика, ще отговори на
въпрос относно изпълнение на Актуализираната стратегия за развитие на електронно управление на Република България
2019 - 2023 г.
Към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи,
има питане от народния представител Павел Шопов относно позицията на България и на Министерството на външните
работи и евентуални действия на министерството относно намеренията на Турция за превръщането на църквата "Св.
София" в джамия.
Четири въпроса има към Кирил Ананиев, министър на здравеопазването. Сред тях е питане относно политиката на
правителството за намаляване на задълженията на държавните и общинските болници, както и въпрос относно критерии
за промяна на противоепидемичните мерки в страната.
Теменужка Петкова, министър на енергетиката, ще отговори на въпрос относно газифициране на град Видин и областта.
Четири въпроса има и към Емил Караниколов, министър на икономиката, но ако бъде гласувана оставката му, тези питания
ще останат без отговор. Народният представител Румен Гечев има въпрос относно осигуряване на конкурентна среда на
пазара за бутилки с втечнен газ. Дора Янкова пита относно размера на вземанията на български фирми, кооперации и
други юридически лица от българските общини. Въпросът от Георги Гьоков е относно бъдещето на "Летище Стара Загора"
ЕАД.
Димитър Данчев пита относно средства от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. за
справяне с последствията от пандемията на COVID-19.
Въпроси има и към Младен Маринов, министър на вътрешните работи, към Деница Сачева, министър на труда и
социалната политика, и към Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят Томислав Дончев – на 1 въпрос от народните представители Драгомир Стойнев,
Антон Кутев и Крум Зарков;
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- министърът на труда и социалната политика Деница Сачева - на 1 въпрос от народните представители Светла Бъчварова
и Георги Гьоков;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Георги
Андреев.
Поради ползване на отпуск по болест, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на младежта
и спорта Красен Кралев.
√ Гешев е готов още през август да отчете дейността на прокуратурата пред депутатите
Главният прокурор Иван Гешев е уведомил с писмо председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, че ще изпълни
задълженията си за представяне пред депутатите информация за дейността на Обвинението по прилагането на закона.
Съгласно регламентираната организация на информационната дейност в прокуратурата статистическата информация за
дейността на всички прокуратури в страната се събира и обобщава с периодичност - първо тримесечие, първо
шестмесечие, деветмесечие и годишно. Обобщената информация за образуването, движението и приключването на
преписките и делата в държавното обвинение за първото полугодие на 2020 г. ще бъде изготвена в началото на месец
август 2020 г., посочва в писмото си Гешев, изразявайки готовност да представи резултатите още в началото на месец
август.
В случай че Народното събрание прецени, че е необходимо представянето на доклад за дейността на прокуратурата за
деветмесечието на настоящата година, обобщената информация за този период ще е изготвена след средата на месец
октомври 2020 г. Поради това докладът за този период може да бъде представен пред народните представители в края на
месец октомври.
"България е република с парламентарно управление и Народното събрание е най-висшият ѝ орган, призван да
осъществява народния суверенитет. Изразявам уважението си към избраните да представляват българския народ и в
качеството си на главен прокурор на Република България имам честта периодично да Ви информирам за резултатите от
дейността на ръководената от мен структура, на която Конституцията е възложила да следи за спазването на законността
в защита правата и законните интереси на българските граждани“, пише Гешев до Караянчева.
По-рано депутатите приеха предложението на БСП главният да бъде изслушан в парламента. "За" гласуваха 179 народни
представители и само един - "против". Гешев трябва да изготви и представи пред народните представители доклад за
дейността на Обвинението за периода януари - август 2020 година.
Искането на социалистите бе внесено в сряда. Мотивите са, че обвинител номер едно често нарушава презумпцията за
невинност. От левицата уточниха, че не се отказват от искането за оставката на Гешев.
Оказа се обаче, че главният прокурор е излязъл в отпуск на 20 юли и ще почива до 9 август. Новината е потвърдена от
прокуратурата. Затова се появиха опасения, че изслушването му в парламента едва ли ще се проведе преди септември.
"Главният прокурор работи най-добре, когато е в отпуск. Тогава има възможност да се заеме с работа по стратегическите
приоритети на прокуратурата - борба с корупцията по високите етажи на властта, борба срещу организираната престъпност
и противодействие на битовата престъпност", са обяснили от пресслужбата на държавното обвинение.
В сряда освен левицата, оставката на Гешев беше поискана и от "Да,България!". Лидерът на "Да,България!" Христо Иванов
настоя премиерът Бойко Борисов да нареди на правосъдния министър Данаил Кирилов да инициира дисциплинарна
процедура срещу главния прокурор.
Междувременно 15-и ден продължават протестите на жълтите павета със скандирания "Оставка" и "Гешев е позор".
√ Ивайло Калфин: Не е важно колко са парите от ЕС, а какво ще се случи с тях
Бившият вицепремиер Ивайло Калфин заяви, че за страната ни е добре, че има бюджет от ЕС, защото ние сме нетен
получател и получаваме три пъти повече, отколкото внасяме в европейския бюджет.
"Забавянето рискуваше или да има много малък бюджет, или да има такъв голям компромис, че България да бъде
ощетена.Фактът, че има бюджет и Фонд за възстановяване на България е добре. Конкретните суми за България са по-малки
от първоначалното предложение на ЕК. Очевидно, когато държавните глави са се събрали, сумата за България е намалена
и не само за България“, посочи Калфин.
В периода 2021-2027 г. се очаква България да получи близо 29 млрд. евро, което е близо два пъти (с около 13,3 млрд. евро)
повече спрямо пакета за текущия период (2014-2020 г.), съобщи Министерството на финансите във вторник.
Според Калфин обаче по-важно не колко пари получаваме, а какво ще се случи с тези пари, а идеята е в рамките на 4 - 5
години да имаме различна икономика и качество на живот. "Въпросът е какво ще направим с тези пари. ЕС този път с доста
условия дава парите и няма как просто да ги вземем и похарчим, както е нормално“, посочи той.
Разчетите на Министерството на финансите показват, че страната ни ще получи 12.3 млрд. евро от инструмента за
възстановяване "Следващо поколение ЕС", като според финалното споразумение по-голямата част от тях
- 7.7 млрд. евро ще са под формата на безвъзмездни средства. Заемът, който страната ни ще може да ползва от
Механизма за възстановяване и устойчивост, се очаква да бъде в размер на 4.55 млрд. евро. От програмите и фондовете
в многогодишната финансова рамка 2021-2027 г., по които има предварително разпределени пакети по държави членки,
се очаква България да получи 16.7 млрд. евро.
"Голямата част от парите са грантове. Бих разделил бюджета на две - европейският бюджет и новият Фонд за
възстановяване, който е разделен на грантове и заеми. От него всяка страна може да вземе до 6.8% от БВП, като за
България това е до 4 млрд. евро е максимумът, който можем да вземем като заеми. България и в момента може да
получава средства от финансовите пазари на добри условия. Лихвите ще бъдат ниски, защото заемът ще бъде взет от ЕК и
ще бъде даден на страните членки. Заемът се взема, ако страната прецени, че има нужда“, потвърди Калфин.
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По думите му държавата трябва до есента да изготви план как с следващите 4 години ще се изхарчи средствата от Фонда
за възстановяване. Тази година страните-членки трябва да одобрят плана на всяка държава и той да е съобразен с
препоръките, които получаваме, които са свързани с ниската конкурентоспособност, необходимостта от цифровизация на
икономиката, ангажиментите ни по зелената сделка и намаляване на емисиите, съдебната реформа и борбата с
корупцията.
Калфин очаква първите средства за България от спасителния фонд да са налични през 2021 година. "2021 - 2023 г. ние би
трябвало да изразходваме въпросните 12 млрд., отпуснати като заеми плюс грантовете, които ни дават по Фонда за
възстановяване", обясни в телевизионно интервю бившият евродепутат.
Както "Банкеръ" писа, преди страната ни да получи какво и да е обаче, следват ключови преговори между Европейския
съвет и Европейския парламент. В позицията на Европарламента се посочва, че институцията приветства решението за
възстановителния фонд, но не подкрепя намаляването на дългосрочния бюджет на ЕС. Преговорният екип на ЕП настоява
и за нови източници на приходи за Европейския съюз. В позицията има и изрично настояване за гаранции за въвеждане на
принципа евросредства срещу спазването на върховенството на закона.
√ Над 20 хиляди граждани са поискали безлихвен кредит до 4500 лева
Засилва се интересът към гаранционната програма за подпомагане на работещите в неплатен отпуск и самоосигуряващи
се лица, засегнати от пандемията от COVID-19, след въвеждането на новите условия за отпускане на безлихвените кредити.
„Към момента по тази антикризисна мярка са одобрени безлихвени заеми за 53 милиона лева“, съобщи съветникът по
стратегическо развитие на Българската банка за развитие София Касидова.
Тя оценява програмата като успешна, а успехът до голяма степен зависи от търговските банки и тяхното бързо и оперативно
съдействие на нуждаещите се от финансово подпомагане.
Безлихвените заеми за физически лица се отпускат от Алианц банк, Банка ДСК, Инвестбанк, ОББ, Първа инвестиционна
банка, Пощенска банка, Райфайзенбанк, Търговска банка Д, Централна кооперативна банка и УниКредит Булбанк.
Интернешънъл Асет Банк и Общинска банка първи усвоиха финансовия си ресурс по програмата и не приемат нови искания
за заеми.
Към момента са постъпили над 21 хиляди искания за безлихвено кредитиране, като половината от тях са одобрени.
Средният размер е около 4 000 лв., близо до тавана от 4500 лв. Две трети от получателите са лица, които са на трудов
договор и в момента са прекъснали своето трудово правоотношение, а останалата една трета са самоосигуряващи се лица,
обобщи София Касидова.
С решение на Министерския съвет условията по тази програма бяха променени, за да имат възможност повече хора да
участват по нея. Служителите, кандидатстващи за безлихвен заем, вече не е нужно да са в неплатен отпуск в момента на
подаване на искането за кредит. Самоосигурените лица може да декларират 20 % спад в доходите не само за първото, но
и за следващи тримесечия от 2020 г.
Промени има и по отношение на осигурителните вноски – достатъчно е те да са декларирани за период от 6 месеца назад.
Търговските банки ще започнат да приемат заявления по новите условия в началото на следващата седмица, за да направят
нужните юридически и технически промени. Срокът за кандидатстване е до края на годината.
Програмата за безлихвени кредити цели да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица,
които са прекъснали дейност вследствие на пандемията от COVID-19. Те имат възможността да получат заем до 4 500 лева,
отпускани наведнъж или на три транша от по 1 500 лева. По мярката може да се кандидатства до края на 2020 г.
Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са
освободени от такси, комисиони и неустойки.
По гаранционната програма на ББР за гарантиране на оборотни кредити в помощ на бизнеса, засегнат от пандемията, към
момента са предоставени 41 кредита на обща стойност от 7,5 млн. лв. Партньори по програмата са БАКБ, Банка ДСК,
Инвестбанк, Пощенска банка и Първа инвестиционна банка.
„Придържаме се към общата рамка за държавни помощи на европейско ниво и отпускаме необезпечени кредити при
облекчени условия“, заяви Касидова. Водят се преговори с още 5 банки, желаещи да участват с финансиране в подкрепа
на бизнеса.
√ Хиляди текстилни изделия с логото на известни марки задържаха на Капитан Андреево
При две проверки, проведени в началото на седмицата, служителите от Главна Дирекция „Митническо разузнаване и
разследване“ и Териториална дирекция Южна морска, са задържали 7154 текстилни изделия със съмнения, че са с
нарушени права върху интелектуалната собственост. При един от случаите стоката е превозвана с товарен автомобил с
турска регистрация, който пътувал от Турция за Словакия.
Камионът, управляван от турски гражданин, влиза в страната от Турция на 20 юли 2020 г. и е селектиран за щателна
митническа проверка. Митническите служители установяват, че количеството на групажната стока от 704 колета съвпада
с обявеното, но част от нея носи емблеми на световни марки. При проверката са открити 4815 мъжки и дамски тениски с
логото на 5 световноизвестни марки, сред които Armani, Levis, Tommy Hilfinger. Открити са още 1239 суитчъра и 585 блузи
с марката Disney. В същия ден в друг камион с българска регистрация, влизащ в страната от Турция, при щателна
проверка митническите служители откриват 515 детски рокли, тениски, спортни комплекти, носещи фигуративното и
словестно изображение на марките Puma, Adidas, Nike, Lacoste, Polo.
В изпълнение на Европейския Регламент 608/2013 относно защитата на правата върху интелектуалната собственост и
Закона за марките и географските означения имитациите са задържани и за случаите ще бъдат информирани
правопритежателите на търговските марки.
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От началото на годината до момента митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали над 200 000
артикула, по-голяма част от които текстилни изделия, със знаци на регистрирани търговски марки.
√ Европарламентът единодушно поиска преговорите за бюджета на ЕС да продължат
Групите в Европейския парламент днес заявиха единодушно, че преговорите по бюджета на ЕС до 2027 г. трябва да
продължат. Евродепутатите засега не са склонни да приемат без промени разпределението на бюджета, както бе
договорено след заседанието на Европейския съвет, продължило пет денонощия.
Групата на Европейската народна партия (ЕНП) изрази удовлетворение, че има споразумение, но не и от неговото
съдържание. ЕС е основан на парламентарната демокрация и това означава, че сделката сега е в ръцете на ЕП, невъзможно
е крайното решение за бюджета да преповтаря решението на Европейския съвет. Засега не сме готови да преглътнем това
решение. Няма достатъчно средства за охрана на външните граници, за здравеопазване, за развойна дейност, за външна
политика, отбеляза ЕНП.
Социалистите и демократите определиха постигнатата договореност като историческа, но изразиха несъгласие с
ограничаването на средствата за образование, цифровизация, външна политика. Социалистите настояха за въвеждане на
нови данъци и за честно данъчно облагане.
Групата "Обнови Европа" настоя за увеличаване на средствата за цифровизация, изследвания, младежки дейности и
здравеопазване. ЕНП, социалистите и либералите подкрепиха обвързването на бюджетните разходи със състоянието на
върховенството на закона.
Групата "Идентичност и демокрация" заяви, че много малко държави от ЕС ще бъдат облагодетелствани от фонда за
икономическо възстановяване. Според тази парламентарна сила е било възможно европейските страни да подкрепят
икономиките си и без намесата на ЕС, вместо да бъдат ограничавани от възгледите на Европейската комисия за
изразходване на средствата от фонда.
Групата на Зелените порица т. нар. спестовници в ЕС (Дания, Австрия, Холандия и Швеция), както и премиерите на Полша
и Унгария, които определи като "псевдодемократи", облагодетелствали с европейските средства себе си и близки
олигарси. Европейските консерватори и реформатори поискаха увеличаване на бюджета за земеделие, регионално и
икономическо развитие, за цифровизация и външна политика. Европейската обединена левица изрази мнение, че
договореният размер на бюджета не отговоря на нуждите и поиска справедливо данъчно облагане.
БНТ
√ Реакции в парламента след рокадите в правителството
БСП определи промените в кабинета като имитация и опит на премиера да оцелее на всяка цена. От партия "Воля" намират
промените за недостатъчни, защото са очаквали по-широк експертен кабинет.
От левицата смятат , че смяната на 4-ма министри не е промяна и че модела на управлението остава същият.
"Не е огромен ремонт, а имитация, този филм сме го гледали 12 пъти. 12 пъти са сменяни министри в този кабинет, но
всичко продължава по старому. Резултатът от действията на премиера днес е - агонията продължава", коментира
председателят на БСП Корнелия Нинова.
В левицата смятат, че правителството не е чуло гласа на протестиращите, които искали оставката на премиера, а той
спасявал себе си.
"Целта на днешните действия на премиера са оцеляване на всяка цена без оглед на последиците за държавата. Нашата
позиция остава непроменена. Оставка на Борисов и целия кабинет, и предсрочни избори", допълни Нинова. Тя намира
мотивите за свалянето на министрите за объркани, а назначаването на вицепремиер на НФСБ като сделка с Валери
Симеонов да остане в управлението.
От партия "Воля" казват, че са изненадани, и промените са недостатъчни.
"Ние очаквахме един много по-широк експертен кабинет с много по-голяма и широка обществена и политическа подкрепа.
С този акт на правителството явно управляващите показват, че са си самодостатъчни", коментира Кръстина Таскова.
От партията на Марешки очакват сериозна антикризисна програма от кабинета.
√ Налагат локална карантина в Румъния
Румънските власти взеха решение за налагането на локална карантина в южната част на страната.
За 14 дни на територията на Гюргево и Прахова не може да се влиза и излиза без уважителна причина. През последните
дни се наблюдава голямо увеличение на новите случаи на коронавируса в малки общини. Ръст на инфекциите има и в
столицата Букурещ.
Общият брой на заразените вече е 41 000. Починалите до момента са над 2000.
√ Европейският парламент заплашва да не одобри бюджета, приет от лидерите
Европейският парламент заплашва да не одобри многогодишната финансова рамка, за която европейските лидери се
споразумяха на последната среща на върха в Брюксел.
Евродепутатите дебатираха вчера на извънредна сесия резултатите от срещата и приеха резолюция.
Европейският парламент нарече "лошо споразумение" това, което европейските лидери нарекоха "историческа сделка".
Евродепутатите не са доволни най-вече от Многогодишната финансова рамка, която според тях е неадекватна. Те искат и
промяна на сделката, за да могат да я одобрят. Европейският парламент има последната дума в одобрението на бюджета,
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така че тяхната позиция е решаваща. Следващите месеци те ще преговарят с държавите членки, за да се опитат да
променят споразумението.
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел се опита да защити в Европарламента сделката на лидерите.
"Договорихме сделка от повече от 1,8 трилиона евро. Като размер европейският отговор на кризата е по-голям отколкото
този на САЩ или Китай", каза Мишел.
Евродепутатите обаче не са доволни от намаляване на средствата по важни програми в многогодишния бюджет. Според
Урсула фон дер Лайен някои държави са искали дори още по-големи съкращения.
"Тази многогодишна финансова рамка е трудно за преглъщане хапче", коментира председателят на Европейската комисия
Урсула фон дер Лайен.
Евродепутатите от повечето политически партии обаче не искат да правят компромиси.
"Има много точки, които ние критикуваме. Урсула, в момента не сме готови да преглътнем хапчето Многогодишна
финансова рамка. Тя не е може да отговори на предизвикателствата, които ни очакват през следващите седем години",
заяви председателят на групата на ЕНП Манфред Вебер.
Европейският парламент има последната дума при одобряването на бюджета. Очаква се това да стане през есента, а
дотогава евродепутатите ще преговарят с германското председателство в опит да променят нещата, които не одобряват.
Монитор
√ Народното събрание реши: Общинарите ще освобождават от такса смет фирми, ударени от COVID
Общинският съвет да може да освобождава от заплащане на такса битови отпадъци за услуга по сметосъбиране и
сметоизвозване тези, които са засегнати от коронакризата. Това ще обхване предприятията, преустановили дейност заради
пандемията. Такива промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) приеха на първо четене депутатите в НС.
Предложенията на шефката на бюджетната комисия към НС Менда Стоянова бяха приети единодушно с 94 гласа “ЗА”. За
да ползват облекчението, фирмите ще трябва да докажат с финансови и други документи, че са преустановили дейност
временно след обявяването на извънредно положение зарази пандемията на 13 март 2020 г.
Промени има и по отношение на данъците за превозни средства. По закон някои МПС са освободени да плащат данък.
Това включва линейки, пожарни, МПС на държавни и общински органи на бюджетна издръжка, на дипломатически
представителства и консулства. Данък не се плаща и от някои електромобили, мотоциклети и мотопеди. Също така данък
не се дължи за излезлите от употреба моторни превозни средства, които трябва да бъдат предадени за разкомплектуване.
За целта собствениците им трябва да прекратят регистрацията за движение, както и да представят удостоверение за
предаване за разкомплектуване. С промените се предлага задължението за удостоверение да отпадне и съответно да се
изисква само прекратена регистрация.
Със специален режим на движение вече ще се ползват и МПС, регистрирани по реда на Закона за лечебните заведения.
В Предходните и заключителни разпоредби на ЗМДТ се предлагат промени и в Закона за движение по пътищата. Купувачът
на МПС, което е имало поне една регистрация в страната, трябва да представи в КАТ за новата регистрацията издаден или
заверен от общината документ за платен данък за придобиване.
Лицата, предлагащи нощувки, са длъжни да плащат туристически данък. По закон хотелиерите трябва да подават
декларация за облагане с туристически данък за предходната календарна година в срок до 30 януари. Сега тази дата се
измества на 31 януари или така се дава едва 1 ден повече. Според мотивите в проектозакона това е поправка с
редакционен характер, за да няма изпуснат срок от лица, които си мислят, че е до края на януари.
√ НС намали наполовина капитала за хазартен лиценз
Еднократните такси за лиценз също поевтиняха
Необходимият капитал на фирмите, за да им бъде издаден лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино, бе
намален наполовина. Това стана след като депутатите приеха редакция в промените в Закона за хазарта, предложена от
Християн Митев от ОП.
Предложението бе изцяло внесеният капитал на акционерни и на дружества с ограничена отговорност да бъде минимум
3 млн. лв. Сега числото става 1.5 млн. лв. Лицензът за игри с игрални автомати вече става 500 хил. лв., вместо досегашният
1 млн. лв.
Предложението на Валери Симеонов казината да бъдат в петзвездни хотели, курорти и в населени места на не повече от
20 км разстояние от шосейните, железопътните, морксите и речни КПП-та отново не бе прието. Депутатите одобриха
създаването на точка за “Отговорно залагане”. Така всички организатори на игри ще трябва да поставят на видно място
предупреждения за възникване на зависимост, а в лицата, за които може да има забрана за влизане, се добавят тези, които
смятат, че имат зависимост. Остава точката за
регистър в НАП,
в който човек може сам да се впише след подаване на декларация по образец. Държавата ще може да организира
традиционна лотария, числови лотарийни игри, залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета, като органите за управление на БСТ ще се назначават и освобождават от спортния министър, след съгласуване с
министъра на финансите.
Изразходването на постъпленията от хазартни игри предизвика кратък дебат между депутатите. По предложение на Вежди
Рашидов парите от хазарта ще се разпределят за дейности от национален фонд “Култура”, като това трябва да е за не помалко по
10 на сто от прихода
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“Вие сте длъжници на моето поколение - актьори, художници, музиканти, оператори, преводачи, кино творци, и нашата
основна задача е да им дадем шанс”, каза Рашидов. Зам.-председателят на ДПС Йордан Цонев отвърна, че в последните
две години тотализаторът е на загуба. “Няма от какво да се вземат 10 или 18%. Дебатът е безсмислен”, каза Цонев.
Председателката на бюджетната комисия Менда Стоянова пък коментира, че предложението на Рашидов е включено в
крайния вариант на редакция. Контролът върху хазарта ще се осъществява от приходната агенция, която ще издава и
отнема лицензи.
"Обединени патриоти" коригираха и размера на
еднократната такса за казина и игрални зали
За издаване и подържане на 5-годишен лиценз за игри с игрални автомати се събира еднократна държавна такса в размер
на 25 000 лв. за населени места с до 500 хил. жители. Таксата ще е 50 хил. лв., когато игрите са в места с над 500 хил.
жители. За издаване и подържане на 10-годишен лиценз за игри с игрални автомати се събира еднократна държавна такса
в размер на 100 000 лв
Освен това,5-годишният лиценз за игри в казино вече няма да струва 1 млн. лв., а 100 хил. лв. Таксата за 10-годишен лиценз
също е намалена от 2 млн. лв. на 200 хил. лв.
√ 4 млн. лв. обезщетения платени за 1069 трудови злополуки
Общо 70 000 нарушения са хванали инспекторите от ГИТ за половин година
4 086 712 лева са изплатените от Националния осигурителен институт средства за трудови злополуки за първите шест
месеца на тази година. Това заявиха за „Монитор“ от института. Това става на фона на засечените над 35 000 нарушения
на здравословните и безопасни условия на труд в българските фирми.
От статистиката става ясно още, че пострадалите хора вследствие на трудова злополука от януари до юни тази година са
1069 на брой. 869 злополуки са се случили на работното място, а 200 на брой са инцидентите, станали на път или на
връщане от работа, сочат още оперативните данни на НОИ.
През 2019-а те са били с 231 по-малко и на работното място са пострадали 1052 души, а 248 – на път за работа. Според
данните на Националния осигурителен институт има тенденция на намаляване на трудовите злополуки, но това може да
бъде обяснено и с коронакризата у нас, защото по време на извънредното положение бе затворено почти всичко в
страната.
През 2020 година среднодневното обезщетение, което се изплащало на пострадалите вследствие на трудови злополуки,
е в размер на 46,81 лв., а през миналата 2019 година е било малко по-ниско 42,53 лв., като причините са нарастването на
доходите, професията и нивото на заплащане на пострадалите. До 30 юни 2020 г. 29 човека са загубили живота си
вследствие на трудова злополука.
На работното място са намерили смъртта си 24 души
а останалите 5 са загубили живота си на път или на връщане от работа. 27 от починалите са мъже и 2 жени, сочат още
данните на НОИ.
През първото полугодие на 2019 г. 3 жени и 30 мъже са починали вследствие на трудова злополука. От общо 33 починали
за първото шестмесечие на годината, 25 са намерили смъртта си на работното място, а останалите 8 души са загубили
живота си на отиване или връщане от работа, става ясно още от статистиката на осигурителния институт.
За първото полугодие на тази година и за същия период на миналата година няма хора с придобита инвалидност
вследствие на трудова злополука, сочат данните на Националния осигурителен институт.
През първото полугодие на 2020 г. контролните органи на ИА Главна инспекция по труда са извършили 16 606 проверки,
при които са установени общо 69 555 нарушения, в това число 35 447 на брой са нарушенията в областта на здравословни
и безопасни условия на труд и 33 815 броя в областта на трудовите правоотношения. За отстраняване на тези нарушения
са приложени 66 695 принудителни административни мерки, в това число 63 172 задължителни за изпълнение
предписания и 90 акта за спиране на необезопасени площадки, работни места, машини и съоръжения.
На нарушителите са съставени 3598 акта за установяване на административни нарушения
от които 519 са за нарушения, свързани с осигуряването на здраве и безопасност при работа, сочат данните на
проверяващите от Главна инспекция по труда.
От обявяването на извънредното положение на 13.03.2020 г. инспекторите са хванали 20 830 нарушения, свързани с
осигуряване на здраве и безопасност при работа. Това заявиха от ИА „Главна инспекция по труда“ за „Монитор“. Най-много
са нарушенията, свързани с цялостната организация на тази дейност - 14 416 броя са откритите нередности, уточняват от
ИА ГИТ. Следват нарушенията, свързани с обезопасеността на работното оборудване и работните места – най-често по
електробезопасност - 1170 на брой, а 2401 са нарушенията, свързани с хигиената на труда, разясняват проверяващите от
ГИТ.
В ситуацията на епидемична обстановка предизвикателството за работодателите е да изпълнят противоепидемичните
мерки по начин, който да е съобразен с другите рискове на работното място така, че тяхното прилагане да не води до
създаване на нови опасности. Например
едновременното ползване на маска и очила
води до запотяване на очилата, което затруднява зрението на работещия. В такива случаи може вместо очила да бъдат
използвани шлемове или прегради, при възможност, обясняват още от ГИТ.
В ситуацията с коронавируса от гледна точка на нововъзникнал риск работодателите имат същите ангажименти, като при
всеки нововъзникнал риск. В основата на превенцията е актуализирането на оценката на риска, на базата на която се
разписват мерки за минимизирането му и правила, гарантиращи прилагането им, обясняват инспекторите по труда. От
друга страна, ангажимент към цялостната организация на дейността по безопасност и здраве при работа имат всички
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работодатели, докато по обезопасеност на работното оборудване само в дейностите, в които такова се използва – в
производството, добивната промишленост, строителството, селското стопанство и други.
Най-рискови за безопасността на труда и трудовите правоотношения са строителството, селското стопанство, търговията,
ресторантьорството и туризмът. По отношение на безопасността на труда е планиран и периодичен контрол в сектори и
дейности с висок производствен риск като добивна промишленост, металообработване, химическа промишленост и други.
Кризата увеличила риска от нелегален труд
Кризата, предизвикана от коронавируса, увеличава допълнително риска от полагане на недеклариран труд, който по
принцип е висок в сезонните обекти и при който правата на работниците не са защитени, информират инспекторите по
труда.
При старта на сезона Инспекцията обръща внимание и на работодателите, наемащи незаконосъобразно работници и
служители, че също рискуват да загубят право на държавна подкрепа, тъй като част от изискванията за предоставянето на
такава са свързани именно със спазване на трудовото, данъчното и осигурителното законодателство.
Преди реално да започнат да полагат труд на работните си места, наетите лица трябва да изискат от работодателя някои
основни документи. Те задължително трябва да получат екземпляр от сключен трудов договор, подписан и от двете
страни, и копие от уведомлението, с което той е регистриран в НАП.
Работодателят няма право да допуска до работните места работници и служители, с които не е сключил и не е регистрирал
в НАП писмен трудов договор. Липсата на регистрация дава възможност на работодателя да не внася дължимите данъци
и осигурителни вноски върху възнагражденията, от което работещите губят осигурителни права. С издаден от НАП
персонален идентификационен код всеки може да провери дали трудовият му договор е регистриран.
Работници и служители се оплакват от неизплатени заплати
Затвърждава се тенденцията в последните години работниците и служителите да подават сигнали за неизплатени трудови
възнаграждения, които са договорени устно с работодателя.
В тези случаи Инспекцията по труда няма правомощия да задължи работодателя да ги изплати, разясниха от ИА ГИТ. Често
сигналите за работа без трудов договор също се подават от работниците, след като те вече са напуснали работните места.
Ако лицата не бъдат заварени да полагат труд, контролните органи на агенцията не могат да се възползват от
правомощието си да обявяват съществуване на трудово правоотношение.
Друг специфичен момент при сезонната заетост касае оформянето на трудовата книжка. В тридневен срок от постъпване
на работа лицата трябва да я предоставят на работодателя за вписване на данни, а при прекратяване на трудовото
правоотношение също, разясняват още от ГИТ.
При прекратени трудови правоотношения работодателят е длъжен да предостави своевременно и писмен акт за
прекратяването.
√ Конституционният съд: Всеки редови прокурор може да разследва Иван Гешев
Няма конституционна пречка всеки прокурор да разследва главния - Иван Гешев. Това гласи единодушното решение на
Конституционния съд по питането на Министерския съвет, отправено миналата година.
Конституционният съд се произнесе с тълкувателно решение по конституционно дело № 15/2019 г., образувано по искане
на Министерския съвет на Република България за даване на задължително тълкуване на чл. 126, ал. 2 от Конституцията по
следния тълкувателен въпрос: „В надзора за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори,
осъществявани от главния прокурор по чл. 126, ал. 2 от Конституцията, включват ли се случаите, когато прокурор извършва
проверки, разследвания и други процесуални действия по сигнали срещу главния прокурор предвид общоприетия правен
принцип „никой не може да съди себе си“ като елемент на правовата държава.
Приетият диспозитив на решението гласи: Надзорът за законност и методическото ръководство върху дейността на всички
прокурори, осъществявани от главния прокурор по смисъла на чл. 126, ал. 2 от Конституцията, не включват случаите, когато
прокурор извършва проверки, разследвания и други процесуални действия по сигнали срещу главния прокурор.
Мотивите на решението ще бъдат обявени допълнително.
√ С 8% скочиха депозитите на домакинствата през юни
Спестяваме повече, но и харчим повече
Депозитите на домакинствата и на нетърговските организации, обслужващи домакинствата достигат 57.1 млрд. лв. през
юни 2020 г. Това е ръст от 7.8% през същия месец на 2019 г., показват данни от паричната статистика на Българската
народна банка (БНБ).
Покачването от 7.8 на сто се запазва за втори пореден месец. По-голям спад в темпа на растеж има през март, след като
бе въведено извънредното положение - тогава спестените средства се увеличават със 7.2 на сто. От април насам обаче се
наблюдава тенденция за
постепенно покачване на темпа на растеж
В края на юни 2020 г. депозитите на неправителствения сектор са 86.321 млрд. лв., като годишното им увеличение е 8.3%
(8.6% годишно повишение през май 2020 година). Депозитите на нефинансови предприятия са малко над 26 млрд. лв. На
годишна база те се увеличават с 11.9% (12.4% годишно повишение през май 2020 година). Депозитите на финансовите
предприятия обаче са надолу с 8.6% за година (5% годишно понижение през май 2020 г.) и в края на първата половина на
2020 г. достигат 3.143 млрд. лв.
При кредитите за домакинства също се наблюдава ръст. В края на юни техният размер е 24.5 млрд. лв., а за година
нарастването е в размер на 8%. Размерът на ипотеките се равнява на 11.301 млрд. лв. и нараства на годишна база с 13.3%.
Потребителските заеми възлизат на 11.563 млрд. лв.,
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като се увеличават със 7.1% спрямо юни 2019 г. Това е значителен спад на темпа на растеж спрямо февруари 2020 г., когато
растежът е двуцифрен – 11.5 на сто за година. При другите кредити е налице спад от 29.9%, като достигат 449 млн. лв.
Данните на БНБ сочат още, че кредитите за неправителствения сектор са 63.325 млрд. лв. при 63.044 млрд. лв. към май
2020 г. За година те растат с 6.7%. Кредитите за нефинансови предприятия нарастват с 2.8% на годишна база и достигат
34.460 млрд. лв. При финансовите предприятия показателят е нагоре с 39% и се равнява на 4.307 млрд. лв.
Нетните вътрешни активи са 65.178 млрд. лв. в края на юни 2020 година. Те се увеличават с 10.9% спрямо същия месец на
2019 г. (10.4% годишно повишение през май 2020 година). В края на месеца основният им компонент – вътрешният кредит,
възлиза на 65.347 млрд. лв. и нараства спрямо юни 2019 г. с 12.4% (11.3% годишно увеличение през май 2020 година). През
юни 2020 г.
вземанията от неправителствения сектор се увеличават
със 7%, като достигат 65.277 млрд. лв. Нетните чуждестранни активи са 62.095 млрд. лв. в края на отчетния месец при
61.732 млрд. лв. в края на май 2020 година. Те нарастват с 6.5% в сравнение с юни 2019 г. През шестия месец
чуждестранните активи се увеличават с 5.3% и достигат 71.193 млрд. лв. Чуждестранните пасиви са 9.098 млрд. лв. и на
годишна база намаляват с 2.6%.
√ Овощари и градинари кандидатстват за финансиране до 1 септември
Организациите на производителите на плодове и зеленчуци могат да подадат заявления за одобрение по оперативни
програми в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” до 1 септември 2020 г. Това съобщиха от пресцентъра
на разплащателното ведомство.
За да кандидатстват, организациите трябва да са признати от Министерството на земеделието по реда на Наредба 11 от
2007 г., да са създали оперативен фонд и да изготвят оперативна програма с продължителност от три до пет години.
Оперативният фонд се финансира от парични вноски от организацията на производителите, от нейните членове и чрез
финансова помощ от Европейския съюз (ЕС). Все още не е определен максимален бюджет за финансовата помощ.
Подпомагането от ЕС е обвързано с размера на заложените в оперативната програма инвестиции и дейности, а също и със
стойността на реализираната на пазара продукция от организация на производители на плодове и зеленчуци. Със същото
заявление може да се кандидатства и за допълване на финансовата помощ от ЕС с национални средства.
Инвестициите и дейностите в оперативните програми трябва да са насочени към поне две цели – планиране и
приспособяване на производството към търсенето на пазара, подобряване качеството на продуктите, както и увеличаване
на търговската им стойност. Те могат да включват и мерки за предотвратяване на кризи, управление на вторичните
продукти и на отпадъците. Задължително условие е в оперативната програма да са предвидени поне две екологични
мерки или най-малко 10% от разходите да са за екологични дейности.
Дневник
√ Конституционният съд: Извънредната епидемична обстановка е като бедствено положение
Конституционният съд отхвърли искането на президента Румен Радев за установяване на противоконституционност на
текстовете по чл. 63, ал. 2-7 от Закона за здравето, свързани с обявяването на извънредна епидемична обстановка.
Решението на Конституционния съд е подписано с особено мнение от трима съдии - Георги Ангелов, Таня Райковска и
Атанас Семов.
Пълния текст на решението на Конституционния съд четете тук.
Президентът Румен Радев подписа указ за обнародване на промените в Закона за здравето, с които се дава възможност
на Министерския съвет да обявява т.нар. извънредна епидемична обстановка и на практика се легитимират
противоепидемичните мерки заради коронавируса считано от 14 май, когато изтече срокът на обявеното извънредно
положение. Ден по-късно държавният глава сезира Конституционния съд за определени текстове.
Държавният глава оспори обявяването на извънредна епидемична обстановка от Министерския съвет, липсата в закона
на пределен срок за продължителността й, формалните критерии за преценка на опасността за живота и здравето на
хората и непропорционалното ограничаване на техните права.
Каква е разликата между извънредно положение и извънредна епидемична обстановка
За да отхвърли искането на президента, Конституционният съд прави подробен анализ и сравнение между "извънредно
положение" и "извънредна епидемична обстановка". От решението се вижда, че според КС "извънредната епидемична
обстановка" е по-скоро като бедствено положение.
Съдиите анализират и използваната терминология - думата "положение" е по-скоро временно, но сравнително трайно
състояние на обществения живот, но Законът за здравето въвежда "обстановка", която се свързва с по-скоро инцидентен
характер.
"Очевидно не се цели отклоняване от установения ред за управление на държавата, а въвеждане на специален режим на
защита, чрез който да се вземат спешни мерки, за да се защити и опази животът и здравето на гражданите", посочват
съдиите.
"В конституциите на съвременните демократични системи, от които и Република България не прави изключение, уредбата
на института на извънредното положение се основава на концепцията за "конституционна диктатура" - временна и
обратима трансформация на конституционния ред и своеобразното му привеждане в готовност за преодоляване на
жизнена заплаха за обществото", пишат в решението си конституционните съдии.
В него се посочва и че извънредното положение е "авариен" режим на функциониране на конституционната система.
Основната последица от превключването в такъв режим е преразпределението на властови функции и правомощия
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(например предоставяне на функции на органите по отбрана на страната, присъщи на органите на Министерството на
вътрешните работи) и ограничаване упражняването на определени права и свободи с цел неутрализиране и преодоляване
на сериозна външна или вътрешна заплаха за съществуването на държавата и обществото.
На конституционно ниво редица въпроси, сред които съдържанието на конституционното понятие "извънредно
положение", легитимните основания за преминаване към такъв "авариен" режим на функциониране на конституционната
система и неговите времеви предели остават неуредени. Това налага да се вземат предвид някои основни международни
стандарти относно извънредното положение, произтичащи от международни договори, които са част от вътрешното право
съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията, както и действащата законова уредба в страната, мотивират се още магистратите.
В решението си КС посочва, че упражняването на правомощието на правителството за обявяване на извънредна
епидемична обстановка и взетите от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки в изпълнение на
решението на Министерския съвет не са безконтролни. По време на извънредната епидемична обстановка парламентът
запазва всички свои правомощия, включително и да контролира действията на изпълнителната власт.
Изпълнителната власт не е безконтролна
Съдиите обръщат внимание и на това, че съдебният контрол върху заповедите гарантира извършването на стриктна оценка
за пропорционалността на всяка въведена противоепидемична мярка, включително и по отношение на срока, за който тя
е въведена.
"Така правомощията на изпълнителната власт няма да се упражняват неограничено и безконтролно. По този
начин ограничаването на правата на гражданите е обезпечено с най-висшата защита - съдебната (Решение № 5/2003 г.
по к. д. № 5/2003 г.). Съдебният контрол върху актовете на овластените административни органи несъмнено представлява
ефективно средство срещу възможни нарушения от тяхна страна", мотивират се съдиите и правят препратка към Закона за
защита от бедствия.
И все пак КС оставя като приоритет опазването на живота и здравето на хората: "Рискът от погубване на човешкия живот и
увреждане на човешкото здраве е заплаха за всички други човешки права и свободи, както и за демократичния ред".
"Уредбата в двата закона относно ограничаване упражняването на някои права на гражданите не е свързано с режима на
"извънредно положение", допускащ отстъпление от установения конституционен ред чрез преразпределяне на властовите
функции и правомощия на висшите конституционни органи. Става дума за ограничения, продиктувани от обективната,
форсмажорна ситуация на бедствие (предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност, съответно предизвикано от заразна болест, което води до епидемично разпространение с непосредствена опасност за живота и
здравето на гражданите)", се посочва в решението.
"В тези случаи липсва преразпределяне и разместване на функции и правомощия на държавните органи, а
възможността временно да бъде ограничено упражняването на отделни права се реализира чрез присъщите
конституционно установени функции на съответните органи с цел да се защити и опази живота и здравето на гражданите,
като неотложен приоритет", мотивира се мнозинството от членовете на КС.
√ Български евродепутати възразиха срещу бюджетната сделка, но по различни причини
Евродепутатът Андрей Новаков (ЕНП/ГЕРБ) определи постигнатата договореност в Европейския съвет за следващия
бюджет на ЕС като несъвършена. Той се изказа в хода на обсъжданията в Европейския парламент.
По неговите думи е трудно да се обясни предвиденото намаляване на средствата за преодоляване на последиците от
епидемията от Ковид-19 в регионите, обхванати от политиката на сближаване, както и на сумите по фонда за
природосъобразна икономика. Това са неща, срещу които ще се борим, каза той и обеща подкрепа за увеличение на
средствата за студентските програми. Новаков призова да не се отнема нито цент от средствата по политиката за
сближаване.
Евродепутатът Ангел Джамбазки (ЕКР/ВМРО) заяви, че той и българските му колеги от парламентарната група няма да
подкрепят нито споразумението, нито подготвяната резолюция на ЕП по въпроса с бюджета. Това споразумение
противоречи на договора за ЕС. Всички, които пропагандирате върховенството на правото, сте съгласни да бъдат нарушени
договорите. Взимате заем от нашите деца, без да сте ги питали. Част от този заем ще раздавате като грантове, а останалите
ще давате като заеми, но ще ги връщат всички, каза Джамбазки.
Подарените пари развращават и правителства, и общества. Това беше комунизмът - взима от тези, които работят, и ги дава
на тези, които имат нужда. Видяхме как завърши това. Върховенството на закона означава независимо и свободно
правосъдие, без политическа намеса, без политическа пропаганда, без опит да бъдат променени обществата и семейните
отношения. Днес строите федеративна социалистическа Европа, която убива ЕС и общия пазар, обърна се Джамбазки към
ръководителите на общностните институции.
√ София вече има приета стратегия за развитие до 2050 г.
Дългосрочната стратегия за развитие на Столичната община до 2050 г., наречена "Визия за София", бе приета в Столичния
общински съвет (СОС) на заседанието в четвъртък (24 юли).
За него гласува мнозинството от ГЕРБ, ВМРО и "Атака", групата на БСП избра да бъде "въздържал се", а "Демократична
България" и Борис Бонев от "Спаси София" бойкотират заседанието в съпричастност с протестите срещу корупцията във
властта и затова не гласуваха.
Столицата трябва да стане компактен, многообразен и адаптивен град, управляващ умело ресурсите си и включващ
гражданите в решенията за бъдещето, препоръчва документът.
За да постигне тези приоритети се поставят 24 дългосрочни цели за развитие на общината. Планът за тяхното постигане
минава през над 230 ключови стъпки, разпределени във времето до 2050 г.
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Мерките до 2025 г. ще бъдат гласувани през есента
Мерките, които трябва да се приложат през следващите пет години, ще бъдат разгледани в СОС през есента. Тази
конкретика, необходима за постигането на дългосрочните цели на "Визията за София", ще се актуализира и разглежда на
всеки пет години, съобщиха от администрацията на СОС.
"Съставянето на "Визия за София" беше нетрадиционен, задълбочен и широкообхватен процес." коментира арх. Любо
Георгиев, ръководител на екипа на общинската програма.
"В рамките на две години и половина успяхме да извършим десетки изследвания, да структурираме и анализираме
огромно количество данни и да въвлечем хиляди заинтересовани страни. "Визията" определя посоката за развитие на
Столичната община за следващите три десетилетия. На нейна основа ще бъдат синхронизирани всички общински планове
и стратегии и ще бъде изработено заданието за изменение на Общия устройствен план", допълни още той.
На база "Визията" ще бъде променен Общият устройствен план на София
Визията ще служи за основа за промяната на Общия устройствен план на Столична община, както и за основа на Плана за
интегрирано развитие на общината до 2027 г. и за координиране, мониторинг и обновяване на общинските стратегически
и планови документи занапред, посочиха от администрацията на СОС.
√ ЕС почти се договори за общи мерки срещу COVID-19 по летищата
Страните от ЕС се договориха по общи хигиенни стандарти като социална дистанция и носене на маски в самолетите и на
летищата, за да се ограничи разпространението на коронавируса, съобщи вчера германският транспортен министър
Андреас Шойер, цитиран от "Ройтерс". Доволен съм, че германското предложение бе прието от колегите ми на европейско
равнище и можахме да се договорим за тези единни стандарти, каза Шойер на европейска авиационна конференция.
Мерките включват защита на устата и носа на пътниците и социална дистанция на летищата при проверката на пътниците
и чекирането. Трябва да бъде гарантиран висок дял свеж въздух в самолетите и да се предоставя информация на няколко
езика. Средната седалка в самолетите обаче не трябва да бъде оставяна свободна. Общите разпоредби удовлетворяват
поне някои от исканията на авиокомпаниите, тъй като различните стандарти предизвикаха обърквания.
Германското транспортно министерство уточни, че споразумението е постигнато от официални представители и предстои
да се одобри от министрите.
√ САЩ и Китай навлизат в нова студена война
Внезапното затваряне на китайското консулство в Хюстън е поредното събитие в бързо изострящия се конфликт между
Китай и САЩ. Бъдещите историци вероятно ще се съсредоточат върху 2020 г. като момента, в който засилващото се
стратегическо съревнование между САЩ и Китай се е превърнало в нова студена война.
Двете свръхсили сега участват в конфликт на множество географски полета (Южна Азия, Югоизточна Азия, Австралия,
Европа, Африка и Латинска Америка) и по множество направления (търговия, инвестиции, технологии, шпионаж,
международни институции, здравна политика, военноморска, военновъздушна мощ, ракети и териториални спорове).
Свръхсилите посочват разрастващ се списък с оплаквания и почти никакви значими общи интереси. И двете се опитват да
вкарат трети страни в съюзническа система, която може да доведе до свят, разделен на два откъснати един от друг блока.
Червен срещу син. С нас или против нас. Пълно противопоставяне.
По същество това е определението за студена война.
Някои политически дейци и анализатори по стратегически изследвания все още се колебаят да използват концепцията за
студена война, като внимават да правят аналогия с продължилия десетилетия конфликт между САЩ и СССР и неговите
последици за международните отношения и средно- и дългосрочен план.
Няма обаче съмнение, че двете страни все повече разглеждат и описват конфликта като засягащ тяхното съществуване.
Ако изглежда като студена война и звучи като студена война, той вероятно е студена война, а концепцията повече
осветлява, отколкото скрива.
Предшестващи признаци
Сегашната студена война между САЩ и Китай набира сила от няколко години, подобно на опита със Студената война между
САЩ и СССР, която обикновено се смята, че започва през 1947 г., но за която има очевидни признаци в края на Втората
световна война, когато двете страни все още са формално съюзници в Обединените нации. От почти десетилетие има
увеличаващи се оплаквания за кражба на интелектуална собственост, търговски дисбаланси, шпионаж, дипломатическа
сдържаност и обкръжаване и териториални спорове. Следователно подобно на Студената война между САЩ и СССР, която
всъщност започна много по-рано (тя беше вече очевидна през 1945 г.), студената война между САЩ и Китай започна преди
доста време.
Но ако говорим за момент, в който засилващото се стратегическо съперничество се превръща в същински студен конфликт,
изглежда, че 2020 е количествената и качествената повратна точка и служи като също толкова удобна дата, колкото 1947.
Пандемията от коронавирус и най-острата икономическа рецесия от век повишават напрежението и сега конфликтът става
главна тема на президентските избори в САЩ, като и двамата основни кандидати са решени да изглеждат твърди към
Китай.
Подобно обаче на Студената война между САЩ и СССР, тази между САЩ и Китай вероятно може да продължи при
управлението на множество американски правителства и поколения китайски лидери, с редуване на периоди на поизострен конфликт и разведряване.
Това не е личен конфликт между американския президент Доналд Тръмп и китайския президент Си Цзинпин. Той все
повече обхваща по-голямата част от елитите в двете страни.
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В момент, когато патриотично настроени "ястреби" настояват за твърд курс, има все по-малко политическо,
дипломатическо и интелектуално пространство за подкрепящи ангажирането гледни точки в САЩ или Китай.
Смяна на най-висшите лидери на едната или другата страна няма непременно да сложи край на конфликта, също както
смяната на Труман или Сталин не спря конфликта между САЩ и СССР.
Решение
Подобно на Студената война между САЩ и СССР, конфликтът между САЩ и Китай вероятно ще продължи, докато цената
не стане непоносима за едната или и за двете страни.
Конфликтът между САЩ и СССР остана предимно студена война, при която действителните военни битки се ограничаваха
до войни чрез подставени субекти в развиващи се страни като Корея, Виетнам и Афганистан. Конфликтът между САЩ и
СССР често е описван като успешен пример за управляване на международни напрежения.
Но по онова време не беше очевидно, че конфликтът може да остане студен и да не прерасне в горещ, например при
Кубинската ракетна криза. Сегашният конфликт между САЩ и Китай също така е класически пример за капана на Тукидид,
при който една надигаща се сила (Атина в древността, Китай в днешно време) отправя предизвикателство към
господстващата сила (някога Спарта, сега САЩ).
Историята предполага, че подобни конфликти често завършват с непреднамерено, но действително военно
противопоставяне - като това между Великобритания и Германия в началото на ХХ век ("Предопределени за война: могат
ли да избягат Америка и Китай от капана на Тукидид?", Алисън, 2017). Освен икономическия конфликт има дълъг списък с
евентуални горещи теми, които могат да възпламенят истинска битка, включително Тайван и Южнокитайско море. Някои
"студени воини" от двете страни приветстват "стратегическата яснота" на по-открито съревнование и конфликт между САЩ
и Китай.
Евентуален дуалистичен конфликт между два блока, откъснати един от друг в икономически и дипломатически план,
предлага изкушаващо повторение на големия конфликт от втората половина на ХХ век, завършил с победа на САЩ и
разпадане на СССР. Този конфликт обаче доминираше в световната политика четири десетилетия и крайният изход не беше
очевиден през 60-те и 70-те години на ХХ век. Няма гаранция, че студената война между САЩ и Китай ще следва същата
траектория или ще завърши по същия начин. Поддръжниците на конфронтационен подход между двете свръхсили би
трябвало да внимават какво си пожелават.
Мениджър
√ Депутатите одобриха промените по студения резерв на електроенергия
Със 105 гласа "за" и 12 "против" Народното събрание одобри решението държавата да дава пари за „студен резерв“ от
електроенергия единствено на държавния ТЕЦ „Марица Изток 2“. Това стана с промени в преходни и заключителни
разпоредби на Закона за местното самоуправление, с които се измени Законът за енергетиката.
Досега най-много средства за „студен резерв“ получаваха ТЕЦ „Варна“, ТЕЦ „Бобовдол“ и ТЕЦ „Марица Изток 3“. Договорът
на ТЕЦ „Варна“, по който централата е получила за студен резерв 26.5 млн. лв. за последната 1 година, приключва на 31
юли 2020 г. Мажоритарен собственик на ТЕЦ "Варна" е почетният председател на ДПС Ахмед Доган.
Според новите текстове в срок до 30 юли 2020 г. Енергийният системен оператор (ЕСО) трябва да представи на министъра
на енергетиката доклад за степента на адекватност на енергийната система за периода 1 август 2020 г. – 1 юли 2020 г. След
това за периода от 1 август 2020 г. до момента, в който пазарът стане напълно либерализиран и България може да разчита
на внос на електроенергия при свръх натоварване на мощностите, сделки за студен резерв ще сключва ЕСО в съответствие
със заповед на министъра.
√ Владимир Савов положи клетва като надзорник на застрахователния бранш в Комисията за финансов надзор
Владимир Савов положи клетва в Народното събрание като заместник-председател на Комисията за финансов надзор с
ресор „Застрахователен надзор“. Савов дълги години бе член на комисията, а през последните пет месеца е бил директор
на департамента за регулаторна политика и стратегия в Независимия финансов регулатор на Казахстан. Той започва
кариерата си през 1993 г. в дирекция "Кореспондентски отношения с чужбина" на държавната по онова време Булбанк
(сега "УниКредит Булбанк). Следва стаж в "Банк ъф Ню Йорк", а по-късно работи като старши анализатор в "Ю Би ЕС" и в
"Креди Суис".
Той замества Илиана Христова, която довърши мандата на Ралица Агаин. Савов беше временно изпълняващ длъжността
зам.-председател в продължение на 9 месеца, след като Ралица Агаин подаде оставка от поста покрай фалита на
застрахователната компания „Олимпик“ през лятото на 2018 г. През януари 2020 г. малко преди да изтече 6-годишния му
мандат Савов подаде оставка.
Председателят на КФН Бойко Атанасов коментира, че е дълбоко уверен, че Савов е личност със сериозен опит, умения и
добра репутация, е от изключително значение за успешната работа на комисията.
Освен това парламента одобри Петър Джелепов за член на комисията. Той започва кариерата си в "Райфайзенбанк
(България)", преминава през СИБАНК, след което дълго време работи като регионален мениджър в управление "Клонова
мрежа" на ОББ.
√ Борисов обяви ремонта на кабинета – сменя петима министри
На извънреден брифинг в Министерския съвет премиерът Бойко Борисов, заедно с Валери Симеонов и Красимир
Каракачанов, обяви рокадите в кабинета, след проведения коалиционен съвет вчера сутринта. Общо 5 са новоназначените
министри.
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Лъчезар Борисов е новият министър на икономиката. Той е служител на Министерството на икономиката от 2002 година,
когато е назначен като главен експерт. От 2006-а до момента отговаря за отделите „Преструктуриране и капиталови
пазари“ и „Управление и преструктуриране на държавното участие“. Изпълнявал е и длъжностите началник на отдели
„Инвестиционни проекти, международни програми и маркетинг“ и „Стратегически анализи и прогнози“. Член е на
Управителния съвет на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.
Кирил Ананиев е назначен за министър на финансите. До момента той оглавяваше Министерството на здравеопазването,
а в периода 1998-2017 г. е бил заместник-министър на финансите в общо четири правителства. В Министерството на
финансите започва работа през 1980 година.
Мястото на Ананиев в Министерството на здравеопазването ще заеме изпълнителният директор на УМБАЛ
„Александровска“ ЕАД, проф. д-р Костадин Ангелов, дългогодишен хирург, магистър по медицина, обществено здраве и
здравен мениджмънт, както и финанси.
Вицепремиерът Марияна Николова поема ръководството на Министерството на туризма. Тя ще продължи да изпълнява
задълженията си като заместник министър-председател по икономическата и демографската политика – пост, който заема
от ноември 2018 година. Николова е преподавател в Института по публична администрация към Министерския съвет.
Главен комисар Христо Терзийски е новият министър на вътрешните работи. От 2015 г. досега той заемаше позицията на
директор на Главна дирекция „Национална полиция“ към МВР. Бил е началник на сектор „Наркотици“, както и заместникначалник на отдел „Криминална полиция“ към СДВР.
Бойко Борисов остава премиер, вицепремиерите Томислав Дончев, Екатерина Захариева и Красимир Караниколов също
запазват постовете си. Освободени са досегашните министри финансите, икономиката, вътрешните работи и туризма –
Владислав Горанов, Емил Караниколов, Младен Маринов и Николина Ангелкова.
„Младен Маринов го сменяме първо, защото някои от действията на полицията по време на протеста категорично не
отговарят на моето разбиране за отношение към протестиращи хора. И второ – защото на „Росенец” имаше заявен протест
и те трябваше да организират така протичането му, че да не възникват подобни скандали и да го отнасят хора, които нямат
нищо общо с този процес. Маринов е изключителен офицер, но в политиката има грешки, които се наказват”, коментира
Борисов.
„Министър Горанов безспорно постигна много, но и аз не можах да си отговоря на въпроса защо контролът върху
Комисията по хазарта 5 години е бил занижен“, заяви още той.
„Караниколов в много сфери се справя, но започнах да чувам за неща, които се случват там, във връзка с раздадените
бонуси, така наречени, или грантове, в Министерството на икономиката. Искам там контролът да е изключително строг“,
поясни премиерът.
„След финансово-икономическите мерки, които са най-важните, с оглед на ситуацията около пандемията, ще продължим
работата с приоритизиране на програмата на управление и извеждане на някои приоритети, които „Обединени патриоти“
настояваха във времето да минат малко по-напред“, отбеляза вицепремиерът Каракачанов.
Борисов съобщи, че в следващите дни ще бъдат назначени и нови заместник-министри. Освен това в понеделник ще бъдат
представени финансови, социални и икономически мерки, свързани с пандемията, като някои от тях ще наложат спешни
промени на закони.
„Аз съм казал много добре – след мандата аз отивам да си ръководя партията, да си укрепваме структурите, защото сега
всички я ръфат отстрани, тъй като ние на 100% сме ангажирани с правителството. И се допускат грешки в самата партия,
самият контрол в партията е занижен, защото всички уважавани от партията хора, или тези, които мнението им тежи, са
ангажирани с министерства, кметства или са депутати“, коментира министър-председателят.
√ Пак удължиха срока за концесията на Летище Пловдив, няма кандидати
Срокът за кандидатстване по концесията на Летище Пловдив се удължава с още три месеца, съобщи министърът на
транспорта и информационните технологии Росен Желязков, цитиран от „24 часа“.
Това е поредното удължаване на срока за кандидатстване, след като няколко пъти не се появи нито един кандидат. Срокът
за кандидатстване изтече на 10 юли, но с новото тримесечно удължаване фирмите, които имат интерес към Летище
Пловдив, могат да кандидатстват за това до месец октомври.
„Разчитаме на инвестиционен интерес, който е важен в контекста на затрудненията, които изпитва авиацията заради
пандемията. Имаме силно намалял трафик на въздухоплавателни средства и пътникопоток. Така че ние удължаваме срока,
за да можем по по-добър начин да рекламираме тази концесия, за да имаме инвеститор“, подчерта министър Желязков.
„Пловдив е привлекателен не само като дестинация за пътници, но и като карго дестинация с възможностите, които дават
индустриалната зона и с потенциала за създаването на голям хъб“, каза още транспортният министър.
От инвеститора се изисква да вложи над 100 млн. лв. като изгради нов модерен карго терминал и създаде предпоставки
за допълнително развитие на летищната инфраструктура, за да може да се обслужват съвременни самолети с голям
полезен товар.
Повече от година след като правителството прекрати концесията на летище Пловдив, през февруари стана ясно, че
процедурата се открива отново.
През 2018 г. за концесионер за срок от 35 години бе избран консорциум между китайската компания „Хайнан“ и
българската „Пловдив еърпорт инвест“. Обещанието бе за инвестиции в размер на 79 млн. евро и фиксирано
концесионното възнаграждение - 600 хил. лв. на година. Плюс 6% от приходите.
Консорциумът обаче отказа да подпише договор с Министерството на транспорта и не подаде в срок нужните документи
за това. Тогава договор можеше да бъде подписан с втория кандидат – обединение между „Тракия икономическа зона“ и
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транспортната компания ПИМК. Причината да не се избере вторият участник беше голямата разлика в офертата му спрямо
първия кандидат.
В крайна сметка през октомври 2018 г. правителството взе решение за прекратяване на концесионната процедура.
Наскоро министърът подписа 35-годишна концесия на Летище София с консорциума SOF Connect. Компанията се
задължава да направи поне 608 млн. евро инвестиции за подобряване и разширяване на летището и да плаща
концесионна такса от 24,5 млн. евро на година. Освен това трябва да бъде изградена нова писта и нов терминал в рамките
на 10 години.
√ Поредният кръг от преговори между Великобритания и ЕС завърши без напредък
Поредният кръг от преговори между Великобритания и ЕС по темата за бъдещите им търговски отношения е завършил без
постигнат напредък, като нито една от двете страни не е готова на да направи значителен компромис, едва няколко
седмици преди последния срок за постигане на споразумение, предаде Блумбърг.
След преговорите в Лондон европейският главен преговарящ Мишел Барние заяви пред репортери, че остават „големи
различия“ между двете страни. Той добави, че Обединеното кралство не е демонстрирало готовност да се излезе от
безизходното положение.
„Двете страни няма да постигнат споразумение този месец“ коментира главният преговарящ от британска страна Дейвид
Фрост.
„Макар че ще продължим енергично да търсим споразумение с ЕС, трябва да приемем възможността, че такова може да
не бъде постигнато“, добави той.
След пет месеца преговори двете страни все още са в безизходица по едни и същи въпроси, а именно - гаранциите
за лоялна бизнес конкуренция, правата за риболов и ролята на Европейския съд в търговските спорове между Брюксел и
Лондон
„Чрез сегашния си отказ да се обвърже с условията на открита и честна конкуренция, и с балансирана сделка за
рибарството, Великобритания прави сключването на търговско споразумение на този етап малко вероятно” заяви Барние,
цитиран от Ройтерс
"Времето за постигане на решения започва бързо да изтича", каза европейският преговарящ, имайки предвид оставащите
пет месеца преди изтичането на преходния период за Брекзит, и добави: "Ако не постигнем споразумение за бъдещото ни
партньорство ще имаме повече спорове"
"Искрено и конструктивно продължавахме да взаимодействаме, но през последните седмици Великобритания не показа
същото ниво на взаимодействие и готовност за намиране на решения", заключи Барние.
√ Макрон иска европейски отговор на провокациите на Турция в Източното Средиземноморие
Би било сериозна грешка от страна на Европейския съюз да не отговори на провокациите в Източното Средиземноморие.
Това заяви вчера френският президент Еманюел Макрон, като той настоя за увеличаване на санкции за страните, които
нарушават гръцкото и кипърското морско пространство, предаде Ройтерс.
Коментарите на Макрон идват, след като във вторник Анкара обяви, че започва сеизмологичните проучвания за залежи
на нефт и природен газ в района между Кипър и Крит.
„В тази част на Средиземноморието, която играе жизненоважна роля за нашите две страни членки на ЕС, енергийните
въпроси и тези за сигурността са от съществено значение. Залогът е борба за влияние, в частност от Турция и Русия, които
налагат позициите си все повече и повече, докато ЕС прави твърде малко.“, коментира Макрон пред репортери във
Франция в присъствието и на кипърския си колега Никос Анастасиадис.
„Би било сериозна грешка да оставим сигурността си в Средиземно море в ръцете на други участници. Това не е приемливо
за Европа и не е нещо, което Франция ще позволи да се случи“, добави той.
Европейският съюз вече наложи някои санкции на Турция заради сондажни дейности в Източното Средиземноморие, но
Макрон подчерта, че ще са необходими повече действия за спиране на нарушенията.
„Заставам изцяло зад Кипър и Гърция в лицето на турските нарушения на техния суверениет. Неприемливо е ,че морските
граници на член на ЕС са нарушавани и заплашвани. Тези, които правят това, трябва да бъдат санкционирани“, каза още
Макрон.
Френският президент критикува Турция от месеци заради ролята на Анкара в Либия.
„Нужно е да бъде постигнато примирие и да се започне работа към намирането на политическо решение на конфликта в
Либия“, коментира Макрон.
√ Юли постопли трудовия пазар в Русия
Летният месец юли "постопли" трудовия пазар в Русия, пише бизнес изданието "Комерсант", цитиран от БТА. По данни на
централната банка и трудовото министерство се очаква стабилизация на безработицата в страната, нараснала заради
карантинните мерки от 4,7 на сто през март на 6,2 процента през юни, посочва вестникът.
"Комерсант" цитира резултати от социологически проучвания и от мониторинга на двете ведомства, проследяващ
нагласите в обществото и действията на компаниите в Русия. Повечето заети и в държавния, и в частния сектор очакват
намалените им по-рано заплати да се върнат до месеци на нивото отпреди кризата. През юли вече са стигнали предишния
си размер доходите на 6 процента от заетите в държавни предприятия и 21 на сто от персонала на частните фирми.
Реалните доходи на хората в Русия няма да нарастват в близките години, прогнозира обаче пред "Известия" Оксана
Синявская от Института за социална политика към Висшето училище за икономика в Москва.
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Руското министерство на труда предлага за обществен дебат промени в държавната програма за социална подкрепа на
населението чрез сключване на т. нар. социални договори за целева помощ в парична форма, като услуги или
жизненоважни стоки, информира "Росийская газета".
Поправките ще разширят ограничения досега спектър на помощта. Подпомаганите граждани ще може вече да получат
средства, за да подготвят децата си за училище, а хората със собствен бизнес да използват парите за покупка на суровини,
материали и за наем на помещения, пояснява ведомството за московския официоз.
На 43 процента от трудоспособните жители на Русия никога или периодично не им стигат парите до заплата, сочат данни
от юлско допитване на центъра ВЦИОМ, които помества "Свободная преса".
Десет на сто от работещите участници в анкетата постоянно свършват парите още преди заплата, 33 на сто - отвреме
навреме, 39 на сто - рядко, 17 процента - никога, а 1 на сто не дава отговор. При това 72 процента от запитаните наричат
материалното си положение лошо или много лошо.
Средната заплата в Русия през май бе малко над 50 000 рубли (1180 лв., б. р.), посочва вестникът, но припомня "сериозните
разлики" в заплащането в различните региони на федерацията. Бизнес аналитикът Владимир Рожанковски говори за
"позорната ситуация, когато медицинска сестра от Нижегородска област се оплаква на президента, че взема 10 000 рубли"
(236 лв.).
Финансовият блок в руското правителство предлага "радикално орязване" на държавните разходи в противоречие с
целите на т. нар. национални проекти, "чието изпълнение бездруго бе отложено до 2030 г.", пише "Новая газета".
Набелязаните цели, що се отнася до ръст на икономиката и доходите на населението, ще трябва да се отложат за
неопределено време. Руската икономика ще продължи да се свива, а след стагнация отново ще се очертае спад в доходите
на хората, заявява икономистът Олег Буклемишев от Московския държавен университет.
В Русия се шири движение за фудшеринг - споделяне на храна, се казва в материал от "Труд".
Групата "Фудшеринг. Давам храна безплатно" в социалната мрежа ВКонтакте включва 67 000 участници от Москва и Санкт
Петербург. Идеята е проста - те спасяват от унищожение излишъци от храна, вземат ги от магазини и заведения и ги
раздават на нуждаещи се. В движението се включват и обикновени граждани, даряващи храна. Те подпомагат например
малоимотни и възрастни хора, многодетни семейства.
Според официалната статистика преди пандемията в Русия - страна с население 147 милиона, е имало 20,9 милиона души
с доходи под жизнения минимум. Тазгодишните събития най-вероятно ще увеличат броя на хората, живеещи под чертата
на бедност.
Хранителните отпадъци в Русия обаче достигат 17 милиона тона годишно. Всички те се изхвърлят на бунищата и тровят
почвата, водите и въздуха. Храната, озовала се на сметищата, би стигнала за изхранване на 30 милиона души, сочат
изчисления на "Труд".
√ Москва: Борисов следи лично изпълнението на „Балкански поток“, редовно инспектира
Строителството на газопровода "Балкански поток" (българската част от "Турски поток"), ще приключи до 1 януари 2021
година, заяви Юрий Пилипсон, директор на балканския департамент в Министерството на външните работи на Руската
федерация.
„Строителството на второто разклонение на "Турски поток" през България протича с планираните темпове и партньорите
гарантират, че ще бъде завършено до 1 януари 2021 година. Премиерът на страната Бойко Борисов следи лично
изпълнението на проекта, редовно проверява строителните площадки“, коментира дипломатът, цитиран от РИА Новости.
"Турски поток" е газопровод за износ на руски природен газ до Турция през Черно море с проектна мощност 31,5 млрд.
куб. м. газ годишно. Търговските доставки по тръбата започнаха на 1 януари 2020 година, като доставки за България и
Северна Македония вече се изпълняват по него, вместо чрез газопровода, минаващ през Украйна. Церемонията по
откриване на "Турски поток" се състоя на 8 януари в Истанбул в присъствието на президентите на Русия и Турция, припомня
РИА Новости. „Балкански поток“ започва от българо-турската граница, достига до компресорна станция в Провадия и оттам
продължава на запад към българо-сръбската граница към Унгария.
Изказването идва дни след като Камарата на представителите на САЩ прие решение, с което може да се наложат санкции
на компании, които работят по руски газопреносни проекти в Европа, а именно „Северен поток 2“, Турски поток и неговото
продължение.
Въпреки пандемията от коронавируса, която все още се усеща, подготовката за изграждането на АЕЦ "Белене"
продължава", твърди дипломатът.
През юни държавната корпорация Росатом, френската Фраматом (Framatome) и американската Дженерал електрик
(General Electric) подписаха меморандум за сътрудничество като част от процедурата за избор на стратегически инвеститор
за атомната електроцентрала. Общо перспективите за сътрудничество с България в енергийния сектор са напълно
положителни, подчертава той.
√ Ръст на европейските борси на фона на силни тримесечни резултати от няколко водещи компании
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха ръст в обедната търговия вчера, след като
инвеститорите игнорираха ескалацията на напрежението между САЩ и Китай и се фокусираха върху по-добрите от
очакваното финансови отчети на Unilever, Daimler и Publicis.
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 2,08 пункта, или 0,56%, до 375,52 пункта, като автомобилният
подиндекс SXAP скочи с 3,02%, след като германският гигант Daimler прогнозира възстановяване на продажбите и ръст на
оперативната печалба от поделението Mercedes-Benz през 2020 г. Тази новина засенчи отчетената от автомобилния
производител загуба от 1,91 млрд. евро за второто тримесечие, като акциите на Daimler поскъпнаха с 5,40
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Немският DAX се повиши с 89,67 пункта, или 0,68%, до 13 193,92 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100
напредна с 38,79 пункта, или 0,62%, до 6 245,89 пункта. Френският CAC 40 регистрира ръст от 33 пункта, или 0,66%, до 5
070,12 пункта.
Най-много за ръста на STOXX 600 допринесе поскъпването на акциите на Unilever с 8,02%, след като компанията за
потребителски стоки отчете по-малък от очакваното спад на продажбите през второто тримесечие. На фона на тази новина
книжата на Nestle и Danone поскъпнаха съответно с 1,52% и 2,36%.
Европейските акции прекъснаха серията си от печалби вчера, след като САЩ изненадващо нареди на Китай да затвори
консулството си в град Хюстън. От Пекин заявиха, че не са съгласни с тази мярка и обещаха реципрочни мерки в отговор
на нея.
„Макар че продължаваме да наблюдаваме развитието на ситуацията и очакваме Китай да обяви официалния си ответен
отговор скоро, считаме, че ескалацията на напрежението ще бъде сдържана“, коментираха от Citi.
Акациите на френската Publicis Groupe поскъпнаха с 12,69%, след като третата най-голяма рекламна група в света обяви
по-добри от очакваното финансови резултати за тримесечието. Продажбите на компанията паднаха с 13% до 2,29 млрд.
евро през тримесечието, докато анализаторите очакваха спад от над 20%.
Книжата на производителят на чипове STMicroelectronics NV поскъпнаха с 2,47%, след като компанията повиши прогнозата
си за приходи за цялата година, докато акциите на Roche Holding AG поевтиняха с 1,61%, след като компанията отчете 10процентов спад на печалбите за тримесечието.
Ръст в САЩ
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса завършиха търговската сесия в сряда с повишения на фона на сделката
на американското правителство за покупка на 100 млн. потенциални ваксини от Pfizer и BioNTech, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 165,44 пункта, или 0,62%, до 27 005,84 пункта. Широкообхватният показател
Standard & Poor’s 500 напредна с 18,72 пункта, или 0,57%, до 3 276,02 пункта, регистрирайки четвръти ден на ръст. Индексът
на високотехнологичните дружества Nasdaq отчете ръст от 25,76 пункта, или 0,24%, до 10 706,13 пункта.
По-рано САЩ обявиха, че ще платят 1,95 милиарда долара на фармацевтичния гигант Pfizer и германската биотехнологична
компания BioNTech за 100 млиона дози от съвместната им ваксина срещу COVID-19, ако се докаже, че тя е безопасна за
употреба от хора и ефективна в борбата срещу вируса. Според сделката САЩ могат да поръчат още 500 млн. дози от
ваксината, поясниха от американското министерство на здравеопазването и социалната политика на (HHS).
Акциите на Pfizer поскъпнаха с 5,10%, a листваните в САЩ книжа на BioNTech скочиха с 13,72%
Индексите получиха тласък в последните часове на търговията, след като източници на Си Ен Би Си съобщих,а че
републиканците обмислят удължаване на настоящата програма за помощи при безработица до декември. Отпусканата
сума обаче ще бъде намалена значително - от 600 долара на седмица до 400 долара на месец.
Негативно на настроението на пазара се отрази и новината, че държавният Департамент на САЩ е наредил на Китай закрие
консулството си в Хюстън. Пекин разкритикува мярката и заяви, че ще предприеме контрадействия, ако решението не бъде
отменено. Отношенията между двете най-големи икономики се влошиха от началото на пандемията от коронавирус.
Акциите на United Airlines поевтиняха с 4,23%, след като компанията отчете нетна загуба от 1,62 млрд. долара за второто
тримесечие.
Книжата на Snap поевтиняха с 6,22%, след като компанията е собственик на популярното приложение Snapchat обяви помалко от очаквано активни потребители.
Разнопосочна търговия в Азия
Основните индекси на водещите фондови борси в Азия не намериха единна посока в четвъртък, докато най-голямата борса
в региона – тази в Токио, остана затворена заради официален празник, предаде Маркетоуч.
Ескалацията на напрежението между Вашингтон и Пекин се отрази негативно на борсите в континенталната част на Китай,
като бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 8,05 пункта, или 0,24%, до 3 325,11 пункта, докато по-малкият показател
Shenzhen Composite изтри 0,5 пункта от стойността си, или 0,02%, достигайки ниво от 2 250,92 пункта. Хонконгският индекс
Hang Seng обаче се задържа в зелената зона, регистрирайки ръст от 205,06 пункта, или 0,82%, до 25 263 пункта.
Южнокорейският показател Kospi се понижи с 12,47 пункта, или 0,56%, до 2 216,19 пункта, на фона на новината, че брутният
вътрешен продукт на страната се е свил с 3,3% в периода април юни спрямо първото тримесечие, когато бе отчетен спад
от 1,3%. На годишна база понижението през второто тримесечие е 2,9%. Износът на страната се е свил с 16,6%, съобщи
Централната банка на Южна Корея
В Австралия бенчмаркът ASX 200 напредна с 19,4 пункта, или 0,32%, до 6 094,5 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения. Бенчмаркът SOFIX отчете спад от 1,13 пункта, или
0,26%, до 438,58 пункта. BGBX40 се понижи с 0,07 пункта, или 0,07%, до 95,25 пункта. BGTR30 изтри 0,41 пункта от стойността
си, или 0,09%, достигайки ниво от 463,73 пункта. BGREIT се понижи с 0,73 пункта, или 0,56%, до 130,57 пункта.
Cross.bg
√ Парламентът одобри рокадите в правителството
Депутатите приеха оставките на Владислав Горанов, Младен Маринов, Емил Караниколов, Кирил Ананиев и Николина
Ангелкова
В отсъствието на министър-председателя Бойко Борисов депутатите одобриха предложените от него промени в кабинета.
Те приеха оставките на Владислав Горанов, Младен Маринов, Емил Караниколов, Кирил Ананиев и Николина Ангелкова.
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Предложенията за промени в кабинета бяха направени след Коалиционен съвет в четвъртък, днес те бяха приети със 116
гласа "за", а 89 от депутатите са "против".
Новите назначения бяха представени пред депутатите от вицепремиера Томислав Дончев. На мястото на Владислав
Горанов застава досегашният здравен министър Кирил Ананиев, а на неговото - проф. Костадин Ангелов, изпълнителен
директор на Александровска болница. На мястото на Емил Караниколов застава неговият заместник Лъчезар Борисов,
мястото на Ангелкова като министър на туризма застава вицепремиерът Марияна Николова. Младен Маринов ще бъде
заместен от Христо Терзийски, началник Главна дирекция „Национална полиция".
Дебатите в парламента преминаха със скандирания на БСП за „оставка" на правителството, а депутатът от ГЕРБ и
председател на енергийната комисия Валентин Николов помоли да не я искат, тъй като „не знаят какво ще дойде".
√ Връчват първи офицерски пагони на курсантите от 142-ри випуск „Добруджански“ на НВУ
Президентът Румен Радев и министърът на отбраната Красимир Каракачанов ще участват в церемонията по присвояване
на първо офицерско звание на курсантите и връчване на свидетелствата на кадетите от 142-ри випуск „Добруджански" в
Националния военен университет „Васил Левски" във Велико Търново.
123-а курсанти ще бъдат произведени в лейтенанти, а 83-а кадети ще получат сержантско звание.
„Националният военен университет предоставя пълно и безплатно обучение на нашите възпитаници и след тяхното
завършване те получават 10-годишен договор в редовете на Българската армия", заяви началникът на военния университет
полковник Иван Маламов.
Президентът и върховен главнокомандващ Румен Радев ще връчи пагоните, а вицепремиерът и министър на отбраната
Красимир Каракачанов ще подари офицерска сабя на отличника на випуск „Добруджански" Давид Енчев.
Производството на випуска трябваше да се проведе пред парламента, но заради противоепидемичните мерки ще е във
Велико Търново.
√ Лаура Кьовеши: Целта ми е европейската прокуратура да е готова до края на годината
В специално интервю за „Хоризонт“ главният прокурор на ЕС Лаура Кьовеши заяви, че е възможно да бъдат
преразглеждани вече затворени дела по случаи със злоупотреба с европейски средства.
Кьовеши уточни, че европейската прокуратура ще може да бъде сезирана от граждани, частни фирми и институции и
подчертава, че нейна цел остава прокуратурата да заработи до края на тази година.
Госпожо Кьовеши, да започнем с основния въпрос - може ли да очакваме европейската прокуратура наистина да
заработи през ноември, както беше предвидено?
Когато говорим за старт на европейската прокуратура, трябва да имаме предвид три основни проблема. Първият е свързан
с назначаването на европейските прокурори. Те ще съставляват колегиума на европейската прокуратура, който пък трябва
да приеме ключови документи като вътрешни процедурни правила и да взема ключови решения като, например, за
политиката на европейската прокуратура. Така че без колегиума не можем да започнем. Европейските прокурори
трябваше да бъдат назначени през декември миналата година, но Малта не предложи достатъчно избираеми кандидати.
Решение обаче бе намерено при германското председателство и се надявам, че те ще бъдат назначени скоро. Вторият
въпрос се отнася до европейските делегирани прокурори. Те ще работят върху по случаите в участващите в прокуратурата
страни членки и е ясно, че не можем да започнем без тях. Страните членки трябва да предложат кандидати, които
колегиумът да назначи. Надявам се да приключим споразуменията с всяка страна членка за броя на европейските
делегирани прокурори през юли, така че те да могат да изберат подходящия брой кандидати възможно най-бързо. В този
смисъл разбирам, че участващите страни членки са на различно ниво на подготовка, но моята цел остава европейската
прокуратура да е готова до края на тази година. Третият въпрос, разбира се, е свързан с бюджета, защото без необходимите
парични и човешки ресурси не можем да започнем, а все още сме в процес на преговори.
Дали предвидените средства в европейския бюджет за следващите 7 години ще бъдат достатъчни за тази цел?
Когато говорим за бюджета на европейската прокуратура, първоначално бе предвидено да ни бъдат отпуснати 13.2 млн.
евро за 2021-ва година. След това информирах Комисията и Европейския парламент, че този бюджет очевидно е занижен.
Тогава Комисията се съгласи да предложи 37.7 млн. евро. Представете си, че са ви подготвили дълго и трудно пътуване на
мисия от огромно значение, дали са ви ключовете от колата и изведнъж откривате, че тя няма двигател и колела. Вие
посочвате този проблем и ви осигуряват мотор и три колела. Изглежда страхотно, можете да кажете че вашият потенциал
за мобилност е утроен. Но това означава ли, че можете да изпълните мисията си? Използвам този пример, за да покажа,
че имаме нужда от още подобрения за 2021-ва година и по-нататък. Освен това все още ни липсва персонал в централния
офис, което смятам за нещо основно. Така че за да осигури истинска добавена стойност в сложните трансгранични
разследвания, европейската прокуратура ще се нуждае от свой аналитичен капацитет. Затова в момента преговаряме, за
да извоюваме по-голям персонал на централно ниво тук, в Люксембург.
Преди повече от месец главният прокурор Иван Гешев съобщи, че е провел разговор с вас за разширяване на
компетентността на европейската прокуратура. Ще кажете ли повече?
Мога да потвърдя, че проведох разговор онлайн с главния прокурор на България. Разговаряхме за старта на европейската
прокуратура и свързаните с това проблеми, по-точно европейските делегирани прокурори. Но в този момент всичко е
конфиденциално и не мога да оповестя никакви подробности. Надявам се накрая да постигнем споразумение, след като
приключим консултациите с всички страни членки. Това беше първата стъпка - срещнахме се, обсъдихме различни
въпроси, но не мога да съобщя нещо, което не е окончателно. Важно е обаче да се каже, че според началните оценки,
европейската прокуратура трябваше да започне с 32-ма делегирани прокурори. Аз обаче казах, че не е възможно тя да
стартира, ако нямаме повече делегирани европейски прокурори. Сега имаме пари за 140 европейски делегирани
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прокурори в 22 страни членки. Това означава, че минимумът, който се дава от регламента, е по двама делегирани
прокурори за всяка участваща страна членка.
Смятате ли, че механизмът за сътрудничество и проверка изигра предвидената си роля за България и Румъния?
Не мога да коментирам за България, защото не знам подробности. Мога обаче да кажа, че за Румъния беше полезен
инструмент за реформа в правосъдната система, за приемането на ново законодателство, както и за постигането на повече
ефективност в борбата срещу корупцията. Не мога да коментирам за България, защото нямам достъп до официалните
документи.
Главният прокурор Гешев обаче е заявявал много пъти, че прилага в България модела, който вие прилагате в Румъния.
Съгласна ли сте?
Не съм чула това изявление, не съм наясно какво точно е казал и затова е много трудно да коментирам в този момент.
Но сигурно сте наясно с протестите в България с искане за неговата оставка, както и тази на премиера и на
правителството. Част от тях са именно във връзка с корупцията и злоупотреби с европейски фондове.
Това са граждански движения и по принцип не коментирам никакви събития, които не са директно свързани с моята
позиция.
Дали приключени дела за злоупотреба с еврофондовете могат да бъдат отворени отново? В България такъв пример
е делото по програмата САПАРД.
Европейската прокуратура е прокурорски офис. По принцип, всеки прокурорски офис може отново да отвори дело, което
е било затворено от друг. След като обаче едно разследване е приключило, ако има нови факти и ситуация, обикновено
прокуратурата може да го възобнови. Така е с европейската прокуратура - дори и да е приключила някакво разследване,
тя може да го възобнови.
Бихте ли казали повече за механизма, по който европейската прокуратура ще може да преразглежда вече приключени
дела?
Много е трудно това да се коментира за европейската прокуратура, защото ние ще работим с 22 различни страни членки.
Това означава 22 различни криминални съдилища и 22 различни криминални процедури. Например в страната, която
познавам най-добре - Румъния, ако прокурорът затвори дадено дело, този, който е заинтересован от този случай, може да
изпрати оплакване до съда. Съдът трябва да реши дали делото да бъде възобновено и ако реши, че не може, решението
е окончателно. След това всичко зависи от случая, новите факти, дали са се появили още замесени или нови престъпления,
свързани с него, така че е много трудно да се коментира. Важно е да се каже, че нашата дейност ще се базира върху
регулации и във всяка страна-членка европейският делегиран прокурор трябва да взема предвид националното
законодателство. Така че ще видим къде ще бъде възможно да се отворят отново дела и къде не на базата на вътрешното
законодателство.
Може ли хора, които не са в законодателната сфера, т.е., обикновени граждани, да ви сезират за повторно отваряне
на дела?
Ние имаме задължителна юрисдикция. Това означава, че винаги, когато имаме важна следа и солидна информация, то
трябва да започнем разследване. Как да очакваме това да стане на практика? Има основно две възможности. Първо
граждани, частни фирми, обществена администрация, всяка институция може да изпраща информация чрез обичайните
канали - към местната полиция или който и да било прокурор. Ако обаче се окаже, че случаят попада в правомощията на
европейската прокуратура, те имат правното задължение да ни го изпратят без никаква отсрочка. Втората възможност е
всеки - било гражданин, било частна фирма или институция да изпрати информация директно до европейската
прокуратура - или до нея в Люксембург, или до делегирания европейски прокурор.
В момента в България е в ход разследване по случай, известен като „къщи за тъщи“, свързан със злоупотреба по
програмите за развитие на селските райони. Имате ли поглед върху него?
Нямам достъп до тази информация и затова ще мога да коментирам чак, когато европейската прокуратура заработи и
получим делата от България. Сега във всички страни членки разследванията са конфиденциални и затова не мога да кажа
нищо.
Какво бихте искали да кажете на колегите си от страните членки и на европейските институции?
На колегите си от страните членки бих искала да кажа, че трябва да си вършат работата, да бъдат независими и смели и се
надявам да работим заедно, с част от тях - в европейската прокуратура. Надявам се, че в крайна сметка ще разрешим
всички проблеми, свързани с престъпността в нашите страни членки или поне да осигурим по-добра превенция и
разследване. Колкото до европейските институции, убедена съм, че те са много заети с това, което трябва да свършат.
Всички послания, които имах да отправя към Европарламента, вече съм ги отправила в комисията по граждански свободи
и бюджетен контрол и в момента нямам нещо специално, което да искам да им кажа.
√ Путин и Тръмп обсъдиха контрола над въоръженията
Президентите на Русия и на САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп са обсъдили по телефона стратегическата стабилност и
контрола над оръжията с оглед на отговорността на двете държави за поддържането на международния мир и сигурност.
Това съобщиха от пресслужбата на Кремъл.
Двамата лидери са потвърдили актуалността на двустранните консултации по тези въпроси, включително по Договора за
съкращаване и ограничаване на стратегическите настъпателни оръжия.
Подписаният през 2010 г. в Прага от президентите Дмитрий Медведев и Барак Обама документ е последното
споразумение между Москва и Вашингтон в сферата на стратегическата стабилност. Договорът изтича през февруари
догодина и в момента се водят двустранни преговори за евентуалното му продължаване.
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Путин и Тръмп са обсъдили също така руското предложение за среща на лидерите на петте постоянни държави - членки
на Съвета за сигурност на ООН.
Станало е дума и за иранската ядрена програма, като и двете страни са наблегнали на необходимостта от общи усилия за
поддържането на регионалната стабилност и на глобалния режим на неразпространение на ядрено оръжие.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
След ремонта на кабинета - Тома Биков от ГЕРБ;
Политически сценарии - председателят на Стратегическия съвет на президента Александър Маринов;
Вирусът и мерките - последна информация от доц. Ангел Кунчев;
Първа петъчна молитва в "Света София" в Истанбул - коментар на проф. Христо Матанов;
БТВ, "Тази сутрин"
Ще успее ли ремонтът на кабинета да стабилизира управлението?;
На живо от Народното събрание: Политическите реакции след смяната на министрите;
Директно: Продължават ли протестите след обявените промени;
На живо от местността Буджака в Созопол: Как имоти с метални огради блокират пътя към плажа?
Защо в разгара на лятото случаите на коронавирус продължават да се увеличават?
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Новите министри;
в. Труд - Населението се отнесло отговорно към заразата, във Велико Търново мрели по-малко;
в. Телеграф - Паркингът на морето по-скъп от чадъра;
в. Монитор - 4 млн. лв. обезщетения платени за трудови злополуки;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Всеки прокурор има право да разследва главния, а той не може да му се меси;
в. 24 часа - 1,5 млн. вместо 3 млн. лв. капитал за казина, може да се отварят навсякъде;
в. Труд - Оставки и рокади в кабинета "Борисов 3";
в. Труд - Главният прокурор не се намесва, ако го разследват;
в. Телеграф - Рокади в 5 министерства, Борисов остава премиер;
в. Телеграф - Гръцки хотелиери в паника да не затворят границата;
в. Монитор - Част от жълтите павета стават пешеходни през летните уикенди;
в. Монитор - Седем сайта за почивки у нас с измамни оферти;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Димитър Аврамов, политолог: Шансът на властта е да каже: Искаме разговор, а на протеста - да сложи
исканията на масата;
в. Труд - Историкът акад. Георги Марков пред "Труд": Основният порок на управлението са партийните "калинки";
в. Телеграф - Стоян Братоев, директор на Метрополитен: Аварийният бутон е спасил живота на девет души;
в. Монитор - Силвия Георгиева, изп. директор на Националното сдружение на общините в България: Кметовете не са
търсили компенсация за коронакризата, но тя се полага по закон;
Водещи анализи
в. 24 часа - България щеше да е с по-малко европари без Борисов на преговорите;
в. Труд - Колелото в политическия цирк;
в. Телеграф - Колата вече не е лукс, но паркингът е;
в. Монитор - Бързите пари са опасни и за живота.
√ Предстоящи събития в страната на 24 юли
София
От 09.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание.
От 14.00 ч. онлайн чрез платформата ZOOM ще се проведе пресконференция на тема: BALKANSAT 30B - първият
български комуникационен сателит.
От 18.00 часа пред храма ,,Света София‘‘ ще се проведе публична среща, посветена на защитата на
християнството, заради превръщането на храма ,,Света София‘‘ в Истанбул отново в джамия.
От 18.30 ч. в парк „Заимов" ще се проведат Карнавални петъци с "Жар Театър".
От 19.00 ч. на Лятната сцена в Борисовата градина ще се състои концерт на Софийския духов оркестър.
***
Бургас
От 9.30 до 17.00 часа в Историческа експозиция на „Лермонтов" № 31 ще бъдат представени документи, снимки
и предмети, свързани с плажуването и курортния живот в Стария Бургас. Събитието е част от тематичния Плажен
уикенд.
От 10.00 часа до 19.00 часа в Археологическа експозиция на „Богориди" № 21 ще бъдат представени находки,
открити в плажните ивици по Южното Черноморие. Събитието е част от тематичния Плажен уикенд.
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От 14.00 часа до 16.00 часа в БХГ "Петко Задгорски" на ул. „Митрополит Симеон" № 24 ще се проведе
работилницата за деца на тема „Слънчево лято в Бургас".
От 16.00 часа в Експозиционен център „Флора" ще започне WINE and Spirit FEST Burgas 2020.
От 16.30 часа в Парк „Изгрев" НЧ „Изгрев 1909"- Бургас организира „Мисия лято. Петък, късен следобед" - летни
забавления и щури приключения.
От 17.00 до 20.30 часа в Бургас ще се проведе протестно автошествие с маршрут: паркинга на магазин „Метро" надлеза до магазин „Джъмбо" и обратно : вход Бургас - второ кръгово движение до х-л „Мираж" и през бул.
„Стефан Стамболов" до паркинга на магазин „Метро" - Мария.
От 19.00 часа в Галерия „Георги Баев" на бул. „Демокрация" № 6 ще бъде представена книгата „Когато навън е
навътре - Дневници на изолацията" като част от програмата на Международен филмов фестивал Бургас 2020.
От 20.30 часа в Регионална библиотека „Пейо К. Яворов", ул. „Богориди" № 21 ще бъде представен
пълнометражния анимационен филм на Уолт Дисни - "Лейди и скитника" (1955 г.).
От 21.00 часа на Остров „Света Анастасия" ще бъде представен концерт-спектакъл „Аржентинско танго".
От 21.30 часа на Открита сцена „Охлюва" ще бъде прожектиран филмът „Музика" като част от програмата на
Международен филмов фестивал Бургас 2020.
От 22.15 часа на Открита сцена „Охлюва" ще бъде прожектиран филмът „Август" като част от програмата на
Международен филмов фестивал Бургас.

***
Варна
От 16.00 часа в комплекс „Камчия" ще се състои церемония по откриване на летния сезон.
***
Велико Търново
От 10.30 часа държавният глава Румен Радев ще посети Националния военен университет „Васил Левски" и ще
участва в тържествения ритуал по присвояване на първо офицерско звание на курсантите и специализантите от
курс за придобиване на професионална квалификация по военно дело и връчване свидетелствата на кадетите от
142-ри випуск „Добруджански".
***
Видин
От 14.30 ч. в заседателната зала на Общински съвет - Видин ще се проведе обществено обсъждане на
предложение за поемане на дългосрочен дълг.
***
Враца
От 10.30 ч. в Младежкия дом ще се проведат летни занимания по художествено слово.
***
Пловдив
От 11.00 ч. във Втора база на Комплексния онкологичен център в Пловдив /бул. „Ал. Стамболийски" 2 А/ ще
бъдат изложени картини млади творци от Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов".
***
Стара Загора
От 10.00 до 12.00 ч. в Къща музей „Гео Милев" ще се проведат занимания за деца.
От 10.00 до 12.30 ч. в Детски отдел на библиотека „Родина", ул. „Българско опълчение" ще се проведе „Лято в
библиотеката".
От 10.00 до 13.00 ч. в РИМ - Стара Загора ще се проведат „Летни занимания в музея" на тема „Османското
господство на нашата земя".
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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