Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
НОВА ТВ
√ Васил Велев: Трябва да има уволнения заради наглата кражба от „Топлофикация - София”
Според председателя на АИКБ сделката, за която работодателите сигнализираха прокуратурата, трябва да се
разследва
„Трябва да има уволнения и разследване на кражбата от „Топлофикация – София”. Ние подадохме сигнал за това в
прокуратурата, в Министерството на финансите, което е принципал на борсата и до самата борса. Това е една нагла кражба
на над 2 милиона лева. На 16 юли беше извършена сделка – продажба на 50 МВтч за последното тримесечие базов товар
на цени, значително по-ниски от пазарните. Занижени са с близо 20 лева на МВтч”. Това заяви в ефира на „Събуди се”
председателят на АИКБ Васил Велев.
„Не можем да приемем, че това е от незнание. Това си е нагла кражба. Абсолютно нагло присвояване на средства за
секунди, пред очите на всички, нещо, което не може да се скрие или да се замаже. Трябва да бъдат уволнени и разследвани
виновните”, категоричен бе той.
По думите на Велев КЕВР е определила референтна цена за базов товар от 90 лева за целия 1-годишен програмен период.
Това значи, че през зимата тарифата ще е над 100 лева.
Велев и Димитър Манолов от КТ „Подкрепа” коментираха и политическите събития от последните седмици. Според
Манолов е важно в каква посока ще работят както новите, така и старите министри. От организацията предлагат
подписаното между работодатели, синдикати и изпълнителна власт тристранно споразумение да стане програма на
правителството до края на мандата.
„По него е постигнато съгласие между представителите на работещите хора в синдикатите, представителите на бизнеса и
работодателите и изпълнителната власт. Има 46 мерки в това тристранно споразумение, които са по-скоро средносрочни,
отколкото краткосрочни. Но точно заради това веднага трябва да се захващат тези реформи. Те са свързани и със „зелената
сделка”, бизнес климата, социалната подкрепа, образованието и с демографските проблеми”, обясни Велев.
Президентът на КТ „Подкрепа” коментира и антикризисния план на правителството. „В него се залага на думата
"социални", което няма как да не ни напряга. В тази ситуация трябва да се подходи по-гъвкаво, не бива да се хвърлят
политически заклинания. Но ме е страх, че няма да бъде точно така", каза той.
Според председателя на АИКБ тежките месеци за икономиката са тези в момента. "През май стигнахме дъното, през юни
ходим по него. Тогава имахме 16,1% спад на промишленото производство. Очакваме да се задържим на това ниво и да не
пропадаме повече. Цялата следваща година няма да компенсираме този спад”, коментира Велев.
Според него трябва да има готовност за ефективно изразходване на средствата, които България ще получи от Европейския
съюз.
По-късно от "Топлофикация - София" изпратиха официална позиция за изнесената информация, касаеща непрозрачната
сделка. Целия разговор гледайте във видеото.
Мениджър
√ Васил Велев: Трябва да се разследва кражбата от „Топлофикация”
„Трябва да има уволнения и разследване на кражбата от „Топлофикация – София”. Ние подадохме сигнал за това в
прокуратурата, в Министерството на финансите, което е принципал на борсата и самата борса. Това е една нагла кражба
на над 2 милиона лева.
На 16 юли беше извършена една сделка – продажба на 50 МВтч за последното тримесечие базов товар на цени, значително
по-ниски от пазарните. Занижени са с близо 20 лева на МВтч.” Това заяви в предаването „Събуди се” по Нова Телевизия
председателят на АИКБ Васил Велев.
„Това не можем да приемем, че е от незнание. Това си е нагла кражба. Абсолютно нагло присвояване на средства за
секунди, пред очите на всички. Това е нещо, което не може да се скрие, не може да се замаже, Не може да се обясни с
некомпетентност. Трябва да бъдат уволнени и разследвани виновните”, категоричен бе той.
По думите на Велев КЕВР е определила референтна цена за базов товар 90 лева за целия 1-годишен програмен период.
Това значи, че през зимата ще е над 100 лева.
Димитър Манолов от КТ „Подкрепа” обясни, че е важно в каква посока ще работят както новите, така и старите. От
организацията предлагат подписаното между работодатели, синдикати и изпълнителна власт тристранно споразумение
да стане програма на правителството до края на мандата.
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„По него е постигнато съгласие между представителите на работещите хора в синдикатите, представителите на бизнеса и
работодателите и на изпълнителната власт. Има 46 мерки в това тристранно споразумение, които са по-скоро
средносрочни, отколкото краткосрочни. Но точно заради това веднага трябва да се захващат тези реформи. Те са свързани
и със „зелената сделка” и с бизнес климата, социалната подкрепа, образованието и с демографските проблеми”, обясни
Велев.
Президентът на КТ „Подкрепа” коментира и антикризисния план на правителството. „В него се залага на думата социални,
което няма как да не ни напряга. В тази ситуация трябва да се подходи по-гъвкаво, не бива да се хвърлят политически
заклинания. Но ме е страх, че няма да бъде точно така", каза той.
Според председателя на АИКБ тежките месеци за икономиката са сега. През май стигнахме дъното, през юни ходим по
него. Тогава имаме 16,1% спад. Очакваме на това ниво да се задържим и да не пропадаме повече. Ние цялата следваща
година няма да компенсираме този спад”, коментира Велев.
Според него трябва да има готовност за ефективно изразходване на средствата, които България ще получи от Европейския
съюз.
Cross.bg
√ Бизнесът алармира за поредна „далавера“ за милиони на борсата за ток
„Поредна далавера в енергетиката" - така бизнесът определи сключена преди седмица през Българска независима
енергийна борса (БНЕБ) сделка за доставка на електроенергия. Тя е реализирана през борсата чрез двустранно договаряне
и анонимно, за секунди и е за доставка на електроенергия на по-ниски от пазарните цени, което е довело до огромни
загуби. По информация на Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) в основата на непазарната
сделка е общинското дружество „Топлофикация София", което на 16 юли е продало 110 450 МВтч на непазарна цена от
78.10 лв./МВтч за срок на доставка октомври, ноември и декември 2020 г.
Пред Economic.bg председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, обясни, че няма
как да се разбере кой е купувачът на продадения ток, но има предположения. По думите му непазарната сделка е сключена
от общинското дружество умишлено и трябва да има наказани.
За съмнителната сделка стана ясно преди дни от позиция на Асоциацията на свободен енергиен пазар (АСЕП). В тяхно
съобщение се обяснява, че тръжната процедура е реализирана на сегмент Continuous trading или Непрекъсната търговия
на БНЕБ. Те коментират, че непазарната цена е обусловена от търсенето и предлагането в този момент за период на
доставка последното тримесечие на 2020 г. (октомври, ноември и декември). Разликата между реализираната цена по
сделката Непрекъсната търговия на БНЕБ и пазарните нива в предходните и следващите дни за същия период на доставка
е в рамките на 10 евро/МВтч или 19.56 лв./МВтч. Експертите от АСЕП са изчислили, че вследствие на реализираната сделка
продавачът е формирал пропуснати ползи от около 2 млн. лв.
Подобни са и изчисленията на АОБР. Бизнесът казва, че според експертна оценка директно причинените щети са равняват
на 2.2 млн. лв. „С други думи, ръководството на общинското дружество, поради корумпираност или некадърност, ощети
всеки свой абонат с по 5 лева".
Бизнесът допълва, че освен потребителите, ощетена е и Столична община като собственик на дружеството, който според
тях „трайно проявява невежество и незаинтересованост какво става в „Топлофикация София". Велев допълни пред
Economic.bg, че е изпратено писмо до отговорните институции с искане за закриване на сегмента Непрекъсната търговия
на БНЕБ, тъй като той е "покана за такива манипулации на пазара".
АОБР допълва, че вредата от подобни сделки е с последствия и за всеки краен потребител на електроенергия - битов и
индустриален, тъй като на дружества като „Топлофикация София" се осигуряват преференциални цени, които в крайна
сметка ние всички плащаме.
От Асоциацията, която обединява всички работодателски организации, са изпратили сигнал до главния прокурор Иван
Гешев. Проверка на пазара беше поискана и от АСЕП, които настояха за постоянен пазарен мониторинг и строги мерки от
страна на институциите за осигуряване прозрачността на сделките на едро с електроенергия в България.
√ Васил Велев: Трябва да има уволнения и разследване на кражбата от „Топлофикация”
Трябва да има уволнения и разследване на кражбата от „Топлофикация - София". Ние подадохме сигнал за това в
прокуратурата, в Министерството на финансите, което е принципал на борсата и самата борса. Това е една нагла кражба
на над 2 милиона лева. На 16 юли беше извършена една сделка - продажба на 50 МВтч за последното тримесечие базов
товар на цени, значително по-ниски от пазарните. Занижени са с близо 20 лева на МВтч", Това заяви в предаването „Събуди
се" председателят на АИКБ Васил Велев.
„Това не можем да приемем, че е от незнание. Това си е нагла кражба. Абсолютно нагло присвояване на средства за
секунди, пред очите на всички. Това е нещо, което не може да се скрие, не може да се замаже, Не може да се обясни с
некомпетентност. Трябва да бъдат уволнени и разследвани виновните", категоричен бе той.
По думите на Велев КЕВР е определила референтна цена за базов товар 90 лева за целия 1-годишен програмен период.
Това значи, че през зимата ще е над 100 лева.
Димитър Манолов от КТ „Подкрепа" обясни, че е важно в каква посока ще работят както новите, така и старите. От
организацията предлагат подписаното между работодатели, синдикати и изпълнителна власт тристранно споразумение
да стане програма на правителството до края на мандата.
„По него е постигнато съгласие между представителите на работещите хора в синдикатите, представителите на бизнеса и
работодателите и на изпълнителната власт. Има 46 мерки в това тристранно споразумение, които са по-скоро
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средносрочни, отколкото краткосрочни. Но точно заради това веднага трябва да се захващат тези реформи. Те са свързани
и със „зелената сделка" и с бизнес климата, социалната подкрепа, образованието и с демографските проблеми", обясни
Велев.
Президентът на КТ „Подкрепа" коментира и антикризисния план на правителството. „В него се залага на думата социални,
което няма как да не ни напряга. В тази ситуация трябва да се подходи по-гъвкаво, не бива да се хвърлят политически
заклинания. Но ме е страх, че няма да бъде точно така", каза той.
Според председателя на АИКБ икономиката тежките месеци за икономиката са сега. Стигнахме дъното и вече ходим по
него. Тогава имаме 16,1% спад. Очакваме на това ниво да се задържим и да не пропадаме повече. Ние цялата следваща
година няма да компенсираме този спад", коментира Велев.
Според него трябва да има готовност за ефективно изразходване на средствата, които България ще получи от Европейския
съюз.
В. Труд
√ Васил Велев, АИКБ: Трябва да има уволнения и разследване за кражбата от "Топлофикация - София"
"Трябва да има уволнения и разследване за кражбата от "Топлофикация - София". Ние подадохме сигнал за това в
прокуратурата, в Министерството на финансите, което е принципал на борсата и самата борса. Това е една нагла кражба
на над 2 милиона лева. На 16 юли беше извършена една сделка - продажба на 50 МВтч за последното тримесечие базов
товар на цени, значително по-ниски от пазарните. Занижени са с близо 20 лева на МВтч". Това заяви пред Нова
телевизия председателят на АИКБ Васил Велев.
"Това не можем да приемем, че е от незнание. Това си е нагла кражба. Абсолютно нагло присвояване на средства за
секунди, пред очите на всички. Това е нещо, което не може да се скрие, не може да се замаже, Не може да се обясни с
некомпетентност. Трябва да бъдат уволнени и разследвани виновните", категоричен бе той.
По думите на Велев КЕВР е определила референтна цена за базов товар 90 лева за целия 1-годишен програмен период.
Това значи, че през зимата ще е над 100 лева.
Димитър Манолов от КТ "Подкрепа" обясни, че е важно в каква посока ще работят както новите, така и старите. От
организацията предлагат подписаното между работодатели, синдикати и изпълнителна власт тристранно споразумение
да стане програма на правителството до края на мандата.
"По него е постигнато съгласие между представителите на работещите хора в синдикатите, представителите на бизнеса и
работодателите и на изпълнителната власт. Има 46 мерки в това тристранно споразумение, които са по-скоро
средносрочни, отколкото краткосрочни. Но точно заради това веднага трябва да се захващат тези реформи. Те са свързани
и със "зелената сделка" и с бизнес климата, социалната подкрепа, образованието и с демографските проблеми", обясни
Велев.
Президентът на КТ "Подкрепа" коментира и антикризисния план на правителството. "В него се залага на думата социални,
което няма как да не ни напряга. В тази ситуация трябва да се подходи по-гъвкаво, не бива да се хвърлят политически
заклинания. Но ме е страх, че няма да бъде точно така", каза той.
Според председателя на АИКБ икономиката тежките месеци за икономиката са сега. През юни стигнахме дъното, ходим
по него. Тогава имаме 16,1% спад. Очакваме на това ниво да се задържим и да не пропадаме повече. Ние цялата следваща
година няма да компенсираме този спад", коментира Велев.
Според него трябва да има готовност за ефективно изразходване на средствата, които България ще получи от Европейския
съюз.
В. Монитор
√ Бизнесът: Икономиката ни ще започне постепенно възстановяване през есента
В икономиката тежките месец са сега. Май месец достигнахме дъното, юни ходим по него. Очакваме да се задържим на
това ниво и да не пропадаме повече, а през септември, октомври да се връщаме постепенно. Това каза председател на УС
на Асоциациацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев в ефира на Нова.
По думите му цялата следващата година България няма да може да компенсира отчетения спад, каквато е и прогнозата на
Еврокомисията. На пазара на труда пък има добри мерки, но е редно да се помисли и за последното тримесечие, защото
кризата няма да свърши септември.
Според шефа на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов новите мерки, които кабинетът ще оповести в понеделник, са
притеснителни. „Аз лесно ще работя с новите министри на икономиката и на финансите, защото ги познавам и двамата от
100 години. Въпросът е всички те какво ще работят, цялото правителство има ли посока, знаят ли накъде ще вървят“, каза
Манолов. Той сподели, че и бизнес и синдикати са притеснени от новите мерки, тъй като не се знае какво ще бъде
измислено. По думите му в момента акълът на политиите е другаде. Затова и бизнес и синдикати настояха Тристранното
споразумение, което е подписано с правителството, да стане програма за съвместна работа до края на мандата на
кабинета.
Велев предупреди, че трябва да има готовност за добро инвестиране на парите, които ще дойдат от Европейския съюз. Той
коментира и сделката на българската енергийна борса, която ощети абонатите в столицата с по 5 лв. Експертната оценка е
за директно причинени щети за 2.2 млн. лв. Вече е внесен сигнал до прокуратурата, като са известени министерство на
енергиката и на финансите, като принципал на борсата, където се е извършила измамнаа сделка. „Това е нагла кражба на
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2.2. млн. лв. Не можем да приемем, че това е от незнание. Според нас тук трябва да има уволнение и разследване“, заяви
Велев.
В. Банкеръ
√ Бизнесът алармира за пореден грабеж в българската енергетика
Асоциация на организациите на българските работодатели сигнализира за продажбата на електроенергия на занижени
цени от „Топлофикация София“. От Асоциацията внасят и сигнал до главния прокурор.
"На 16.07.2020 г. чрез двустранно договаряне през Българска независима енергийна борса, анонимно за секунди се сключи
сделка за 110 450 МВтч на цена 78,10 лв./МВтч и срок на доставка октомври, ноември и декември 2020г. Докато се
извършваше тази далавера, общинското дружество „Топлофикация София“ обясняваше как ще връща пари на столичните
абонати – нещо, за което дружеството няма никаква заслуга, това се дължи на общата европейска воля за свободен пазар,
добрата работа на Булгаргаз, подкрепена от правителството и КЕВР. И така, докато едни работят, други просто крадат –
имаме информация, че именно „Топлофикация София“ е продавач на занижена цена на споменатата електроенергия.
Експертната оценка е за директно причинени щети за 2,2 млн.лв. С други думи, ръководството на общинското дружество,
поради корумпираност или некадърност, ощети всеки свой абонат с по 5 лева!", пишат от АОБР в писмо до медиите.
Според Асоциацията ощетена е и Столична община като собственик на дружеството – собственик, трайно проявяващ
невежество и незаинтересованост какво става в „Топлофикация София“.
"Всъщност, вредата от подобни сделки е с последствия и за всеки краен потребител на електроенергия – битов и
индустриален – на дружества като „Топлофикация София“ се осигуряват преференциални цени, които в крайна сметка ние
всички плащаме! Именно с цел санкциониране на подобно поведение, недопускане на бъдещи такива „изгодни сделки“
и упражняване на обществен контрол, внасяме сигнал до главния прокурор", заявяват още от АОБР.
"Трябва да има уволнения и разследване на кражбата от „Топлофикация – София”. Ние подадохме сигнал за това в
прокуратурата, в Министерството на финансите, което е принципал на борсата и до самата борса. Това е една нагла кражба
на над 2 милиона лева. На 16 юли беше извършена една сделка – продажба на 50 МВтч за последното тримесечие базов
товар на цени, значително по-ниски от пазарните. Занижени са с близо 20 лева на МВтч", заяви в телевизионно
интервю председателят на АИКБ Васил Велев.
„Това не можем да приемем, че е от незнание. Това си е нагла кражба. Абсолютно нагло присвояване на средства за
секунди, пред очите на всички. Това е нещо, което не може да се скрие, не може да се замаже. Не може да се обясни с
некомпетентност. Трябва да бъдат уволнени и разследвани виновните”, категоричен бе той.
Economic.bg
√ Бизнесът алармира за поредна „далавера“ за милиони на борсата за ток
В основата ѝ е общинското дружество "Топлофикация София", а загубите са за всички потребители, казват от АОБР
"Поредна далавера в енергетиката" - така бизнесът определи сключена преди седмица през Българска независима
енергийна борса (БНЕБ) сделка за доставка на електроенергия. Тя е реализирана през борсата чрез двустранно договаряне
и анонимно, за секунди и е за доставка на електроенергия на по-ниски от пазарните цени, което е довело до огромни
загуби. По информация на Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) в основата на непазарната
сделка е общинското дружество „Топлофикация София“, което на 16 юли е продало 110 450 МВтч на непазарна цена от
78.10 лв./МВтч за срок на доставка октомври, ноември и декември 2020 г.
Пред Economic.bg председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, обясни, че няма
как да се разбере кой е купувачът на продадения ток, но има предположения. По думите му непазарната сделка е сключена
от общинското дружество умишлено и трябва да има наказани.
За съмнителната сделка стана ясно преди дни от позиция на Асоциацията на свободен енергиен пазар (АСЕП). В тяхно
съобщение се обяснява, че тръжната процедура е реализирана на сегмент Continuous trading или Непрекъсната търговия
на БНЕБ. Те коментират, че непазарната цена е обусловена от търсенето и предлагането в този момент за период на
доставка последното тримесечие на 2020 г. (октомври, ноември и декември). Разликата между реализираната цена по
сделката Непрекъсната търговия на БНЕБ и пазарните нива в предходните и следващите дни за същия период на доставка
е в рамките на 10 евро/МВтч или 19.56 лв./МВтч. Експертите от АСЕП са изчислили, че вследствие на реализираната сделка
продавачът е формирал пропуснати ползи от около 2 млн. лв.
Подобни са и изчисленията на АОБР. Бизнесът казва, че според експертна оценка директно причинените щети са равняват
на 2.2 млн. лв. „С други думи, ръководството на общинското дружество, поради корумпираност или некадърност, ощети
всеки свой абонат с по 5 лева“.
Бизнесът допълва, че освен потребителите, ощетена е и Столична община като собственик на дружеството, който според
тях „трайно проявява невежество и незаинтересованост какво става в „Топлофикация София“. Велев допълни пред
Economic.bg, че е изпратено писмо до отговорните институции с искане за закриване на сегмента Непрекъсната търговия
на БНЕБ, тъй като той е "покана за такива манипулации на пазара".
АОБР допълва, че вредата от подобни сделки е с последствия и за всеки краен потребител на електроенергия – битов и
индустриален, тъй като на дружества като „Топлофикация София“ се осигуряват преференциални цени, които в крайна
сметка ние всички плащаме.
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От Асоциацията, която обединява всички работодателски организации, са изпратили сигнал до главния прокурор Иван
Гешев. Проверка на пазара беше поискана и от АСЕП, които настояха за постоянен пазарен мониторинг и строги мерки от
страна на институциите за осигуряване прозрачността на сделките на едро с електроенергия в България.

Важни обществено-икономически и политически теми
БНТ
√ Кабинетът представя нови социално-икономически мерки за справяне с COVID-кризата
Правителството ще представи идеите си за нови социално-икономически мерки за подпомагане на засегнатите от кризата
след пандемията от COVID-19.
Заявката даде в петък новият финансов министър Кирил Ананиев, който наследи на поста Владислав Горанов.
Мерките ще подпомагат гражданите и бизнеса и по думите на социалния министър Деница Сачева, ще отговорят на
техните искания. Очаква се днес те да бъдат обсъдени на Коалиционен съвет.
√ Екатерина Захариева заминава на посещение в Гърция
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева заминава на посещение в Гърция по покана на
колегата си Никос Дендиас. Визитата е посветена на 140-тата годишнина от установяването на дипломатическите
отношения между двете държави.
Екатерина Захариева и Никос Дендиас ще обсъдят в понеделник, 27 юли, в Атина двустранните отношения в рамките на
стратегическото партньорство между България и Гърция.
Сред темите на разговор са и връзките в икономиката, енергетиката, както и общите предизвикателства, свързани с
последствията от COVID-19, включително движението на гражданите в условията на пандемията и координирането на
мерките, които двете страни вземат в тази връзка.
Двамата министри ще обсъдят и теми от общия европейски дневен ред, както и сътрудничеството в региона на Югоизточна
Европа.
В рамките на посещението си Екатерина Захариева ще разговаря също с премиера на Гърция Кирякос Мицотакис, както и
с президента на Гърция Катерина Сакеларопулу.
√ След 1-ви октомври: 100 000 търговци в Южна България минават на свободния пазар на ток
След промяна в закона за енергетиката близо 100 000 търговци в Южна България ще трябва да плащат сметките си за
електроенергия по цени на свободния пазар. От промяната ще бъдат засегнати от фризьорски салони и адвокатски кантори
до малки ресторанти.
10% от общите месечни разходи в ресторанта на Мартин Владиков отиват за ток. Преди година и половина е пробвал да
излезе на свободния пазар с идеята, че сметките ще намалеят. Това не се случило. Сега е по-обнадежден, защото цената
на електроенергията ще се формира на енергийната борса.
Марин Владиков, собственик на ресторант: Имаше голямо сътресение и цените бяха крайно неатрактивни на свободни
пазар към онзи момент. Сега е малко по- различно, тъй като очакваме цената на тока да се формира пряко и да се
наблюдава пряко на борсата на електричество. В момента наблюдавайки цените са доста атрактивни и доста под
стойността, която плащаме, така че аз лично очаквам сметката да ми падне значително.
От най-голямото електроразпределително дружество в Южна България не обещават по-ниски цени на този етап. Сигурно
е обаче, че от първи октомври отпадат регулираните цени на тока.
Петър Костадинов, EVN България: Най-честият ценообразуващ механизъм е енергията, която се купува от
електроенергийната борса, това е цена която е видима и се знае и съответно ...всеки търговец си добавя марж към тази
цена. Тази цена ще се обявява всеки месец предварително, но е факт, че няма как да са същите регулирани цени, които са
в момента, защото и самият регулатор често казва, че цените се държат на минимума.
Всички небитови клиенти ще могат всеки месец със заявление да сменят търговеца си на електроенергия. До месец юни
2021 г. има преходен прериод, в който може да се направи този избор.
От електроразпределителното дружество съветват клиентите да не се подлъгват само от цената на тока, защото към нея
се начислява сума и за разпространение и задължителните ДДС и акциз.
√ Рекордно висока цена на златото
Цената на златото с нов исторически рекорд - една тройунция се търгува за малко над 1 911 долара. Това е най-високата
цена на ценния метал от септември 2011 година.
Особено активен е китайският пазар, като само за месец търсенето на злато се е увеличило с 30% и една от основните
причини за това е облекчаването на рестриктивните мерки, наложени заради пандемията от COVID-19.
Експерти обаче предупреждават, че не е ясно до кога ще продължи тази тенденция. Причините за това са комплексни - от
очакванията за задълбочаване на COVID-кризата, през политиките за овладяване на икономическите последствия от
пандемията до геополитически размествания.
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√ Теменужка Петкова опроверга фалшива новина за затваряне на АЕЦ-а
Фалшива новина, лъжа, манипулация е съобщението в някои медии, че Бойко Борисов се е договорил за закриване на АЕЦ
„Козлодуй“ и е получил за това пари. Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова на извънреден брифинг
днес. АЕЦ „Козлодуй“ е стратегическа мощност за българската енергетика, допълни още министър Петкова.
ЕС е отпуснал 56 млн. евро, защото сме закрили предсрочно от 1-и до 4-ти блок, които са били работещи, заяви още
Петкова. Средствата бяха одобрени на последния Европейски съвет, са предназначени само и единствено за дейностите
по извеждане от експлоатация на първи, втори, трети и четвърти блок на централата, които бяха затворени преди
приемането на страната ни в ЕС. Тези средства се отпускат след оценка на необходимото финансиране от страна на
държавата членка и ние сме удовлетворени, че нашата оценка бе приета от ЕС, каза още министърът на енергетиката
Петкова.
Помощ е отпусната и на Литва и Словакия, като в случая с бившата съветска република става дума за атомни мощности от
чернобилски тип.
Правителството на Бойко Борисов удължи сроковете на експлоатация на 5-ти и 6-ти блок на атомната централа с още 30 г.,
припомни енергийният министър. Благодарение на тези усилия на правителството, тези два енергоблока вече разполагат
с нови десетгодишни лицензи. Тя добави, че в последните години успешно бяха завършени програмите за удължаване на
живота на пети и шести блок на АЕЦ “Козлодуй”.
√ Актуализират Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма
Актуализиране на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма съвместно с представители на туристическия
бранш. Това се казва в обръщение на министъра на туризма Марияна Николова към туристическия бранш, съобщиха от
пресслужбата на Министерството на туризма. Николова е посочила, че поема поста, съзнавайки, че най-засегнатият от
пандемията бранш в света е туризмът.
Хората, работещи в туризма имат нужда от подкрепата на държавата, така както това се прави във всички европейски
страни, се допълва още в обръщението. Николова е посочила, че през юни на летище Варна са пристигнали 99 полета, а
през миналата година за същия период са били 1000, на летище Бургас - 203 полета сега срещу 2000 през 2019 г.
Има опасност близо 70 на сто от хотелите в курортите "Слънчев бряг" и "Златни пясъци" да останат затворени, а заради
отсъствието на чуждестранни туристи транспортът, хранителната индустрия, земеделието и много услуги ще изпаднат във
финансова криза, се добавя в обръщението.
Приоритет в новите условия ще бъде да се стимулират българите да почиват в България, независимо дали на море или на
планина, за да се компенсира отливът на чужди туристи. Предоставянето на ваучери за почивка и туризъм на широк кръг
от хора ще бъде сериозен стимул и подкрепа на бранша. Изчисленията показват, че всеки даден лев като ваучер ще се
върне като 2-3 лева в туризма.
Николова допълва още, че още днес се е срещнала с представители на браншовите организации.
Investor.bg
√ Гърция и Австрия отново затягат мерките за пристигащите българи
Идващите от България в Австрия ще трябва да представят медицинско удостоверение за здравословното си
състояние, съобщават от МВнР
Пътуващите до Гърция със самолетни полети от България и Румъния от вторник (28 юли) ще трябва да представят на
гръцките гранични власти отрицателен резултат от PCR тест за коронавирус, извършен до 72 часа преди влизането им в
Гърция, съобщава Министерството на външните работи.
Само пътници, които имат сертификат за отрицателен PCR-тест, ще бъдат допускани в Гърция. Сертификатът за отрицателен
резултат от проба за коронавирус трябва да бъде издаден на английски език и да съдържа трите имена и номера на
паспорта (лична карта) на пътника, посочват от МВнР, цитирани от Bloomberg TV Bulgaria.
От информацията на министерството става ясно още, че тестовете за коронавирус ще бъдат признавани, ако са направени
в национални референтни лаборатории, национални здравни лаборатории или частни лаборатории, които са
акредитирани от съответните национални органи по акредитация (не непременно специално за COVID-19).
Мярката не се отнася за гръцките граждани, гражданите с постоянно пребиваване в Гърция и пътуващите по съществени
професионални причини.
От МВнР посочват още, че в сила остава изискването към гражданите, които пътуват със самолет за Гърция, да попълнят
предварително в срок от минимум 24 часа преди пристигането електронен формуляр за локализация на пътници,
генериращ QR код, който представят на гръцките власти при влизане в страната.
Към момента няма промяна в изискванията за преминаване на сухопътните граници между България и Гърция.
Австрия също въвежда промени в режима за влизане в страната, посочват от МВнР.
За български граждани, както и за всички други граждани на Европейския съюз, които пристигат от България,
е задължително при влизане лицата да представят медицинско удостоверение относно здравословното им състояние и
отрицателен молекулярно-биологичен тест за SARS-CoV-2.
Към момента на влизане в Австрия тестът не трябва да е по-стар от 72 часа. Ако не бъдат представени тези документи,
лицата се поставят в 10-дневна домашна карантина или карантина в подходящо място за настаняване, става ясно от
информацията на сайта на министерството.
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В случай, че на пътуващите лица не им е било възможно да си направят отрицателен молекулярно-биологичен тест за
SARS-CoV-2 в България, то в рамките на 48 часа от влизането им на австрийска територия се задължават, на собствени
разноски, да си направят такъв тест в Австрия. До представянето на негативен резултат от теста лицата се задължават да
са под домашна карантина или карантина в подходящо място за настаняване.
Продължава да важи безпроблемният транзит през страната, за който не се изисква представяне на молекулярнобиологичен тест, но при условие, че няма междинно спиране в Австрия и напускането на страната е гарантирано, допълват
от МВнР.
√ Общинските данъци тръгват рязко нагоре през 2020 г.
Най-лесното решение за подобряване на общинските бюджети е преотстъпване на част от данъчните приходи, пише
в анализ икономиста Адриан Николов
През 2020 г. за пореден път се потвърждава изводът, че промените в местните данъци следват много тясно електоралния
цикъл – в изборните години почти няма увеличения, но това задържане неизменно се наваксва в първите години от
мандата, пише в анализа на Адриан Николов от Института за пазарна икономика.
Местните избори миналата есен обаче бяха последвани от своеобразен антирекорд за последното десетилетие.
В периода между 2013 и 2020 г. ИПИ проведе девет отделни годишни изследвания на нивата на местните данъци като част
от работата по „Регионални профили: показатели за развитие”. Данните се събират чрез заявления по Закона за достъп до
обществена информация (ЗДОИ) до всички общини в страната, като екипът ни извършва и допълнително онлайн
проучване.
Разглеждаме четири от ключовите местни данъци:
данък върху недвижимите имоти - нежилищни имоти на юридически лица;
данък за прехвърляне на собственост;
данък върху превозните средства– с мощност от 74 kW - 110 kW;
годишен патентен данък за търговия на дребно до 100 кв.м. търговска площ.
Промяна на избрани местни данъци, 2013-2020 г.

Източник: ИПИ, данни за местните данъци получени по ЗДОИ от общините. Данните за 2019-та не включват
промените в данъка върху МПС заради въвеждането на екологичния компонент в определянето му
Графиката ясно демонстрира връзката между изборния цикъл и измененията в местните данъци – 2015 и 2019 г. са години
с много малко промени на местни данъци, но те веднага биват последвани от значителен ръст.
Общият брой увеличения на местни данъци в периода 2013-2020 г. достига 357 на фона на едва 90 намалявания за същия
период.
Най-ясна е тенденцията при данъка върху недвижимите имоти на юридическите лица – през последната година се
наблюдават 44 увеличения и едва 4 намаления. Сходни са и промените в данъчните ставки при прехвърлянето на
собственост - 27 увеличения и 3 намаления. Изглежда че общините все още не са сигурни къде да поставят равнището на
данъка върху превозните средства след добавянето на екологичен компонент към него, като тук има относителен баланс
– 16 увеличения и 13 намаления само в основната ставка (на киловат мощност) за 2020 г. спрямо 2019 г. Най-малко
изменения има при данъка върху търговската площ, като превесът тук е при намаленията – 7 спрямо 4.
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В този контекст няма как да не споменем и събитията от последните няколко месеца, и по-конкретно реакцията на местната
власт в опит за ограничаване на икономическите щети от епидемията от коронавирус и ограничителните мерки.
В много случаи сред предприетите мерки беше и замразяването (и дори намаляването) на местни данъци и такси, в опит
за облекчаване поне временно на бремето върху бизнеса и гражданите. Прекалено рано е да кажем с колко точно, но
изглежда доста вероятно поне за година това да задържи рязкото увеличение на местните данъци.
Резкият ръст на местните данъци дори и на върха на икономически цикъл в никакъв случай не е изненада. След като за
следващите няколко години е елиминиран рискът от влошаване на политическия имидж на местната власт, тя се възползва
от възможността да разшири собствените си ресурси.
Това обаче не е някакво необмислено или случайно хрумване на местните администрации – финансовите ресурси, с които
разполагат за да изпълняват функциите си хронично са недостатъчни. Причината за това обаче не е толкова в самата
структура на местните данъци, техните равнища или събираемостта им, колкото в цялостната структура на финансирането
им и силната зависимост, в която са поставени от трансферите от централния бюджет. Това от своя страна води както до
проблематични политически връзки, така и до късане на връзката между развитието на местната икономика и състоянието
на местните финанси.
Най-лесното и видимо решение за подобряване на състоянието на общинските бюджети е преотстъпване на част от
данъчните приходи, които в момента се насочват към централния бюджет. На този етап това може да се случи чрез
споделяне на приходите от данъка върху доходите на физическите лица (предложението на ИПИ как да стане това и
последващият фискален ефект в по-големи подробности – на сайта http://dvenasto.bg/ ).
Засега обаче тази реформа – особено в контекста на настъпилата икономическа криза – неколкократно се отлага, което
обрича общините да повишават местните данъци все по-нагоре и по-нагоре в опит да осигуряват местни услуги и
качествена среда за живот на своите жители.
БНР
√ Президентът призова за адекватна данъчна политика
Адекватна данъчна политика ще даде нов стимул за развитието на българските общини, заяви президентът Румен Радев
на среща във Велико Търново с кмета на Общината Даниел Панов, съобщават от пресцентъра на президента.
Обща бе позицията, че дори и малък процент от подоходния данък да остава в бюджетите на местните власти това ще
увеличи сериозно финансовите възможности на общините, ще улесни планирането на инвестициите и ще насърчи
заетостта.
Финансовата децентрализация е необходимост и местните власти очакват този дебат най-сетне да започне да се води
активно и с българското правителство, подчерта на срещата държавният глава.
Румен Радев открои перспективите за засилване на партньорството на местните власти в областта на туризма и изготвяне
на съвместни туристически пакети.
"Общината разполага с богат опит в разкриването, консервирането и опазването на културно-историческото наследство и
може да сподели своя опит", заяви кметът Даниел Панов. По думите му през изминалата година Велико Търново е бил
посетен от над 1,2 милиона туристи и затвърждава позициите си като един от туристическите центрове в България.
На срещата бяха разменени мнения и за местната политика в областта на образованието.
√ Изследване на ЕК констатира високи рискове за свободата на медиите в България
Ново изследване на Европейската комисия сред всички страни членки на ЕС плюс Албания, Великобритания и Турция
показва тенденция на стагнация или влошаване на рисковете за плурализма в медиите, пише вестник „Бръсълс таймс“,
цитиран от БТА.
Изследването е дело на Центъра за медиен плурализъм и медийна свобода (ЦМПС) към Европейския университет във
Флоренция е и е финансирано от Еврокомисията.
В доклада държавите са оценявани по ниво на риска в четири сфери: основна защита, пазарен плурализъм, политическа
независимост и социален обхват. Рисковете са съответно нисък (0-33 на сто), среден (33-66 на сто) и висок (67-100
процента). Данните са събирани чрез въпросници, изработени от национални екипи от експерти по медиен плурализъм и
медийна свобода.
По параметъра основна защита - наличие и ефективност на регулаторни механизми - България заедно с още десет страни
е оценена със среден риск.
По пазарен плурализъм - прозрачност на собствеността, влияние на бизнеса върху съдържанието и устойчивост на
продукцията - България заедно с още 12 държави е под висок риск (тук средно за всички изследвани страни параметърът
е 64 на сто, тоест близо до високия риск).
По политическа независимост - тоест активна диверсификация на политическия спектър и идеологическите възгледи България заедно с още шест държави (Малта, Полша, Румъния, Словения, Турция и Унгария) е оценена като високорискова.
По социален обхват - достъп на медиите на различни обществени и културни групи, вкл. малцинства, регионални
общности, хора с увреждания и т.н. - България заедно с Албания, Кипър, Румъния и Турция е оценена като високорискова,
пише „Бръсълс таймс“.
Вестникът цитира източник от Европейската комисия, според когото това изследване ще бъде използвано при изготвянето
на посветения специално на медийния плурализъм Доклад за върховенство на закона, който ще бъде огласен през
септември. Констатациите на Центъра за медиен плурализъм и медийна свобода ще бъдат от полза и за някои други
дейности в сферата на медиите в ЕС.
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√ Плевен ще инвестира 246 хил. лева за подобряване качеството на въздуха
Плевен ще инвестира близо 246 000 лева за подобряване качеството на атмосферния въздух. Средствата са осигурени като
безвъзмездна финансова помощ по ОП "Околна среда", съобщиха от общината.
Плевен, който е седми по население град у нас и трети в Северна България, след Варна и Русе, е един от градовете с
наднормено замърсяване на атмосферния въздух.
Плевенската община вече изпълнява програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на нормите за
качество на атмосферния въздух на територията на областния град по показатели фини прахови частици с размер до 10 хm
(ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ).
Предвид изтичащият срок на тази програма, общинските власти са разработили ново проектно предложение за
подобряване качеството на атмосферния въздух до 2025 г. Главната цел е идентифициране на мерки за постигане
националните и европейски стандарти. Стратегическата цел е осигуряване на здравословна среда за живот на плевенчани
и висока степен на защита на околната среда.
Точната стойност на инвестицията е 245 945,59 лв., от които европейско съфинансиране 209 053,75 лв. и национално - 36
891,84 лв. Общата продължителност на проекта е до 3 март 2021г., посочват от община Плевен.
Сега
√ COVID-грантовете за малките фирми ще им излязат златни
Огромна и сложна бумащина за отчитане на парите принуждава дребните предприемачи да наемат консултанти
Драстичното изоставане в даването на спасителните в COVID-кризата грантове за бизнеса бе посочено от примиера Бойко
Борисов като причина министъра на икономиката Емил Караниколов да се прости с поста си. С този мотив в четвъртък бе
освободена и заместничката му Лилия Иванова, която пряко отговаря за усвояването на средствата по ОП "Иновации и
конкурентоспособност". На нейно място бе назначена Яна Топалова със задачата да "ускори сроковете на изпълнение на
мерките за подпомагане на бизнеса в условията на пандемията", както се посочва в прессъобщението на Министерски
съвет.
Повече от два месеца са минали откакто по ОП "Иновации и конкурентоспособност" близо 27 000 микро и малки фирми
подадоха електронно заявления за безвъзмездни помощи в размер на 3000 до 10 000 лв. Електронното кандидатстване
бе представено от вицепремиера Томислав Дончев като супериновация, която ще спести време и бумащина на
бизнеса. Интересът към мярката бе изключително голям, тъй като към момента това бе единственото финансиране,
което засегнатите от коронакризата фирми няма да връщат. Само за няколко дни броят на кандидатствалите
предприемачи изчерпа отпуснатия бюджет от 173 млн. лв.
Администрацията на ОПИК обаче до момента е успяла да разгледа само 6500 от заявленията. А за по-малко от 2000 от тях
има сключени договори - това са предприемачите, които реално могат да получат парите. Последните в списъка кандидати
са шокирани от темпото, с което работят чиновниците. И пресмятат, че когато получат парите през есента, те вече ще са
абсолютно безполезни, защото няма да са оцелели.
Малкото щастливци с договори обаче са неприятно изненадани от огромната бумащина, която трябва да водят, за да
отчетат усвояването на парите. Документацията е непосилно сложна за собственици на малки магазини, фризьорски
салони или работилници.
В документите за отчитане са включени формуляри, които са същите като за големите проекти за над 500 000 евро,
сигнализират предприемачи. Мнозина от тях изобщо не разбират сложните инструкции и вероятно ще бъдат принудени
да наемат консултанти. В противен случай са застрашени да не спазят някое указание и да връщат парите. Парадоксално
е, че за безвъзмездна помощ от 3000 лв., ще трябва да плащат хонорари за консултанти. Така в крайна сметка някой може
да излезе и на червено от това подпомагане.
Още по-притеснителното е, че в документите за отчитане фигурират условия, които не са били посочени в договорите за
получаване на безвъзмезната помощ.
"Подписвате договора при едни условия, след което ви дават 50 страници документи за отчитане. Най-сериозният проблем
обаче е, че условията за допустимост на разходите вече са променени“, оплака се собственик на малка туристическа
фирма.
"Промотираха тази мярка като лесна и ефективна. Това няма нищо общо с истината. Програмата е така написана
и дефиницията за разходите е толкова неясна, че постоянно проверяващите може да си добавят нови и нови разходи,
които са недопустими за финансиране с получения грант", казва той.
От Националното сдружение на малкия и среден бизнес потвърдиха, че много техни членове се обръщат към тях с искане
за помощ. "По тази антикризисна мярка тепърва предстои да чуваме за подобни проблеми, бюрокрацията е доста
сериозна и много от подписалите договорите търсят консултантска помощ, защото не могат да се справят. Това са
микрофирми, които нямат обучени хора и не познават сложната технология на европрограмите", казва Елеонора Няголова,
председател на сдружението. Тя посочва, че с тези проблеми се сблъскват много от фирмите, участвали с проекти за
еврофинансиране по други мерки и програми.
Консултанти по усвояването на еврофондовете казват, че ведомствата не може да се оправдават с това, че изискванията
са спуснати от Брюксел и не може да бъдат заобиколени.
"Не е така в Гърция. Там парите за затруднените от коронавируса фирми пристигат веднага, с минимална документация.
Фирмата подава декларация в гръцката данъчна агенция, оттам им превеждат по 800 евро за всеки служител, като
гръцката държава поема всички осигуровки, а самата фирми с олекотена процедура получава безлихвен кредит с гратисен
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период от 5 години без куп условия за какво не можеш да харчиш тези пари. Сумите за микрофирмите са подобни на
нашите, само че в евро. Фирмите веднага са спасени", разказват консултанти.
НАЗНАЧЕНИЕ
Новият зам.-министър на икономиката Яна Топалова предизвика вълнение с постната си биография.
Тя има магистърска степен по специалността „Бизнес администрация“ от Международно висше бизнес училище,
Ботевград. Трудовият ѝ стаж е в държавната администрация, притежава ръководен опит в областта на международното
сътрудничество, европейски програми и проекти. Справка показва, че тя е била и заместник-изпълнителен директор на
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.
√ Адвокатите ще проследяват съмнително богати клиенти
Правилата срещу прането на пари и финансирането на тероризма предвиждат пълна проверка преди имотни сделки
и финансови операции
Пълна проверка на клиента - от идентифицирането му, през изясняване на действителния собственик на дружества, до
установяване на произхода на средствата му, ще трябва да прави всеки адвокат, когато работи по сделки с имоти и
финансови операции, или просто предоставя адрес за кореспонденция при регистрация на фирма. Адвокатът ще изисква
серия от декларации от клиентите си и ще води дневник на съмнителните, а в някои случаи, ако парите са по негова
доверителна сметка, ще трябва да отказва да извърши сделка с тях и да докладва на МВР, МФ, ДАНС и КПКОНПИ.
Това предвижда проектът за вътрешните правила срещу изпирането на пари на Висшия адвокатски съвет (ВАдС). Те бяха
огласени късно в петък и всички адвокати имат една седмица, за да изпратят предложения и становища по тях, пише lex.bg.
Правилата не важат, когато адвокатът работи по дело, независимо от етапа му, включително, ако става дума за проучване
на случая на клиента.
С правилата се въвеждат различни изисквания спрямо адвокатите, когато става дума за пране на пари и когато се натъкнат
на финансиране на тероризъм.
Мерките срещу прането на пари, които трябва да прилагат, включват комплексна проверка на клиентите, събиране на
информация, съхраняване на документите по сделката 5 години, оценка на риска от изпиране на пари и разкриване на
информация за съмнителни операции, сделки и клиенти.
Когато става дума за тероризъм, се изисква адвокатът да блокира парите на съмнителния клиент, ако са по доверителна
сметка и незабавно да уведоми властите – МВР, МФ, ДАНС и КПКОНПИ.
Адвокатът трябва да извърши комплексна проверка на клиента си при установяване на делови
взаимоотношения; извършване на случайна операция или сключване на случайна сделка на стойност, равна
или над левовата равностойност на 15 000 евро или тяхната равностойност в друга валута, независимо дали операцията
или сделката е осъществена чрез една операция или чрез няколко свързани операции; извършване на случайна операция
или сключване на случайна сделка на стойност, равна или над левовата равностойност на 5000 евро или тяхната
равностойност в друга валута, когато плащането се извършва в брой, независимо дали операцията или сделката е
осъществена чрез една операция или чрез няколко свързани операции, а ако сделката надхвърля равностойността на 5000
евро – да предупреди клиента, че нарушава Закона за ограничаване на плащанията в брой; съмнение за изпиране на пари
или финансиране на тероризъм; съмнения относно достоверността или адекватността на идентификационните данни на
клиента.
Проверката се прави преди установяване на делови взаимоотношения или извършване на сделка. Клиентът ще да
попълни формуляр "Познавай своя клиент" , предвидени са и декларации за произход на средства и за действителен
собственик.
Адвокатът е длъжен да извърши проверка и "винаги, когато възникне съмнение за верността, актуалността или
адекватността на представените идентификационни данни за клиентите и за техните действителни собственици или когато
се получи информация за промяна в тях".
Ако клиентът се окаже "видна политическа личност", тогава проверката, която трябва да извърши адвокатът, е още посериозна. Като "видна политическа личност" правилата определят президента, премиера, министрите и заместникминистрите, депутатите, конституционните и върховните съдии, членовете на Сметната палата и УС на централната банка,
посланици, висши офицери от въоръжените сили, управата на държавните предприятия, кметовете и заместник-кметовете
на община и район, както и председателите на общински съвети, ръководството на политическите партии и т.н. За видни
политически личности се смятат и хората, които са заемали висшия пост преди по-малко от година.
Според правилата, ако адвокатът не може да извърши комплексната проверка, трябва да уведоми потенциалния си
клиент, че няма да го обслужи. Той трябва да отказва делови взаимоотношения и ако формулярът "Познавай своя
клиент" не е попълнен с достоверна информация“. Т.е. ще трябва да проверява дали всичко написано в него е вярно, а
няма да е достатъчно да се довери на декларираното от клиента.
Правилата задължават адвоката да поддържа актуална информацията за клиентите и операциите, събрана при
комплексната проверка, за целия период на деловото правоотношение. Като освен това той поне веднъж годишно, трябва
да преглежда и актуализира при необходимост поддържаните бази от данни и клиентски досиета, "като прилага мерките
за комплексна проверка, включително когато му стане известно, че е настъпила промяна в обстоятелствата по отношение
на клиента".
Адвокатът ще е длъжен да съхранява 5 години всички събрани и изготвени документи, данни и информация, във връзка с
изискванията на правилата срещу прането на пари.
Освен това адвокатът трябва да си води и специален дневник. Там той отразява съобщения за "възникнало съмнение за
изпиране на пари, финансиране на тероризъм и/или за наличие на средства с престъпен произход, независимо от начина,
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по който е направено съобщението, заедно със заключение относно необходимостта от докладване на възникналото
съмнение". "При възникване на съмнение адвокатът открива преписка, в която се събират и подреждат по реда на тяхното
постъпване всички документи, имащи отношение към извършените от него или неговите служители действия, свързани
със съобщението или съответните операции и сделки", предвиждат правилата.
СЪМНИТЕЛНИ СДЕЛКИ И КЛИЕНТИ
Правилата залагат десетки примерни критерии за това кога сделка или клиент са съмнителни.
Съмнение за пране на пари при дадена сделка според тях може да възникне у адвоката, ако е информиран за финансовите
ѝ параметри и е налице някое от следните обстоятелства – например клиентът е поискал услуги, които с оглед на обявена
специализация на адвоката в определени сфери на правото, излизат извън рамките на неговата компетентност.
За съмнителна се приема и покупка и бърза последваща продажба на активи с висока стойност, при които цената на
придобиване се различава съществено от цената при последващата сделка.
Съмнително според правилата е и когато адвокатът установи наличието на необичайно голям брой придобити активи,
съпоставен с доходите или приходите на клиента. Не е ясно как може да стане това, без адвокатът да извърши финансов и
икономически анализ на клиента си и свързаните с него лица.
Друго посочено основание адвокатът да стигне до извода, че може да е изправен пред пране на пари, е формулирано по
следния начин – "когато от адвоката е поискано извършване на услуги във връзка със сделки и действия, при които се
поставя условие да не се разкрива самоличността на клиента или на други участващи в сделките лица, включително и чрез
прикриването на тези лица с фиктивни участници в сделките и действията".
Съмнение се приема, че има и при предложение от страна на клиент за делегиране на правомощия на адвоката или на
трето лице, които надхвърлят тези, които обичайно се предоставят в такива случаи. Има хипотези и за наличие
на необосновано високи разходи за изследвания, разработки, маркетинг, реклама, транспорт, опаковки, административни
дейности в договори, възложени от клиент.
Съмнителни според правилата са клиенти, встъпващи в делови отношения или търсещи услуги при необичайни или
нетрадиционни обстоятелства, които предлагат да заплатят значително по-високи хонорари за услуги, чиято обичайна
цена по тарифата на адвоката е по-ниска. Специално е отбелязано, че случаите, когато адвокатът получава значителна сума
като възнаграждение за успех, не се разглеждат като рисков фактор.
Правилата карат адвокат да се усъмни за пране на пари и при "очебийна демонстрация на свръх лукс и парадиране с
притежавани от клиента активи (луксозни марки автомобили, дрехи, аксесоари и др.), когато това е несъответстващо на
декларираното от него финансово състояние, доходи и/или приходи".
Те определят като съмнителен и клиент, който показва видими признаци на притеснение или демонстрира необичайно
поведение и реакции, които пораждат основателни съмнения за целите на операцията/сделката, за която се изисква
съдействие от адвоката.
В понеделник Висшият адвокатски съвет ще даде пресконференция на тема "Защо приетите правила пазят адвокатите и
техните клиенти, а не ги превръщат в доносници на ДАНС?".
√ Съдът писа двойка на КЗК за сделката Еврохолд - ЧЕЗ
Комисията за конкуренцията е претупала за 10 дни уж задълбоченото проучване на покупко-продажбата
Съдът отмени решението на Комисията за защита на конкуренцията за забрана на сделката между чешката ЧЕЗ
и българската компания "Еврохолд". Магистратите от Административния съд - София област потвърдиха очевидното антимонополната комисия е претупала разглеждането на покупко-продажбата и не е дала солидни аргументи за отказа
си. И връщат казуса в КЗК за ново произнасяне. Все пак комисията има 14-дневен срок, в който евентуално да обжалва
това. Но ще трябва да плати съдебните разноски дотук по делото - малко над 10 000 лева.
Чешката ЧЕЗ направи серия неуспешни опити да се отърве от активите си в България. Първо антимонополният регулатор
забрани на "Интерком" на Гинка Върбакова да финализира сделката, а след това отказа и на далеч по-сериозния кандидат
- финансовата група "Еврохолд".
За продан са седем компании от семейството на ЧЕЗ у нас - "ЧЕЗ България“, „ЧЕЗ Разпределение България“, „ЧЕЗ Електро
България“, „ЧЕЗ Трейд България“, „Фри Енерджи Проджект Орешец“, „Бара Груп“ и „ЧЕЗ Информационни и
комуникационни технологии България“.
Миналата есен КЗК отхвърли проектосделката с "Еврохолд", като постави рекорд по бързо произнасяне. В началото на
октомври 2019-а регулаторът сам обяви, че започва "задълбочено проучване", което по принцип продължава с месеци. Но
в този случай "задълбочаването" отне на КЗК смехотворните 10 работни дни. Това подхрани подозрения, че комисията е
получила нареждане свише бързо да приключи казуса, при това с отказ.
Работата на КЗК се отличи не само със скорост, но и с издишащи аргументи. КЗК обясни, че не допуска сделката, защото,
ако "Еврохолд" придобие активите на ЧЕЗ, можело да злоупотребява с пазарната си сила и да навреди на конкурентите.
По-конкретно комисията посочва, че един от бизнесите на "Еврохолд" е да издава застрахователни гаранции на търговци
на електроенергийната борса, а "ЧЕЗ Трейд", а и "ЧЕЗ Електро" са именно търговци на ток.
Без прецедент
"Съдът споделя изложеното в жалбите становище, че макар и формално КЗК да е издала решение за започване на
задълбочено проучване, проведеното такова не носи нито един от процесуалните белези на същото. В този смисъл, следва
да се приеме за обосновано въведеното възражение, че практически КЗК е прескочила цялата фаза на задълбоченото
проучване, с което безпрецедентно е накърнено правото на защита на участващите в концентрацията дружества", се казва
в съдебното решение. И още: "Комисията при постановяване на решението си ...е допуснала съществени нарушения на
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административно производствените правила, които са довели до постановяване на незаконосъобразно по своята същност
решение".
√ Путин и Зеленски приветстваха по телефона примирието в Донбас
Президентите на Украйна и Русия приветстваха споразумението за "пълно и всеобхватно примирие в Донбас",
предава БНР. Това са обявили от президентската институция в Киев след телефонен разговор между Володимир Зеленски
и Владимир Путин
Поредното примирие в 5-годишния конфликт между Киев и проруските сепаратисти в източните области Донецк и Луганск
влезе в сила от полунощ. От 2014 г. до вчера бяха направени повече от 20 опита за пълно прекратяване на огъня, но никога
успешни. Съгласно договореностите, постигнати тази сряда, двете страни ще прекратят използването на бойни дронове и
ще изтеглят тежката си артилерия в жилищни райони. Успешното прилагане на тези мерки ще отвори пътя за политическо
уреждане на нова среща на Нормандската четворка, в която освен Путин и Зеленски влизат още лидерите на Франция и
Германия, припомня Националното радио.
В разговора си с Путин снощи Зеленски е поискал да бъдат удвоени усилията за освобождаване на всички украински
граждани, задържани по политически причини в отцепилия се Донбас, анексирания Крим и Русия.
От своя страна, Путин е подчертал необходимостта и двете страни да спазват ангажиментите си без всякакви условия.
Руският лидер е изразил пред украинския си колега опасения, че постановените от украинския парламент за по-късно тази
година местни избори влошават изгледите за трайно помирение в Донбас.
Bloomberg TV Bulgaria
√ 3,8% от местата за настаняване у нас планират да преустановят дейност
Над 12% от местата за настаняване обмислят временно затваряне
12.9% от от анкетираните от Националния статистически институт управители на местата за настаняване през юли
предвиждат временно да преустановят дейността си и 3.8% прогнозират да я прекратят.
През следващия един месец 50.5% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „до 50%“ от разходите за
дейността със собствени средства, 28.3% няма да могат да се справят сами, а 20.7% от анкетираните посочват, че ще успеят
„до 100%“.
По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план през юни се увеличава процентът на ръководителите на
местата за настаняване, които смятат да продължат да работят, макар и с намален обем (64.4%), или очакват да продължат
дейността си както преди извънредното положение (17.3%).
55.9% от анкетираните от НСИ запазват мнението си да предложат на своите клиенти алтернативен период за използване
на направените резервации. Същевременно, за пореден месец по-голяма част от тях имат намерение да намалят цената
както на пакет услуги, така и на нощувката съответно със 70.8% и 53.1%.
По отношение на наетия персонал през последния месец анкетата на института регистрира намаление на ръководителите,
предприели основните мерки: „неплатен отпуск“, „освобождаване/съкращаване“, „60/40“ и „платен отпуск“.
В краткосрочен план (1 месец) 67.2% от анкетираните предвиждат да запазят персонала си, а 23.0% от тях очакват да
увеличат заетите в местата си за настаняване.
През юни 28.8% от управителите отчитат увеличение в приходите от дейността си спрямо предходния месец, докато 36.4%
посочват, че няма промяна в тях.
√ ЕК прие мерки за подкрепа на капиталовите пазари
Сред основните цели на мерките е да се насърчат по-големи инвестиции в икономиката на ЕС
Европейската комисия прие пакет от възстановителни мерки за капиталовите пазари, който е част от стратегията ѝ за
възстановяване от коронакризата. Това съобщиха от пресцентъра на бюрото на комисията в България.
Целта на пакета от мерки е да бъдат улеснени капиталовите пазари при оказването на подкрепа за възстановяване на
европейските предприятия от кризата. В него се предлагат целенасочени промени в правилата за капиталовите пазари,
така че да се насърчат по-големи инвестиции в икономиката, да се създадат условия за бърза рекапитализация на
дружествата и да се повиши способността на банките да финансират възстановяването.
По този повод изпълнителният заместник-председател на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за ресора
„Икономика в интерес на хората“, заяви, че от ЕК продължават да се стремя да помогат на гражданите и предприятията в
ЕС както по време на кризата с коронавируса, така и при последващото възстановяване. "Един от начините е да улесним
фирмите при набирането на капитал на капиталовите пазари. Целенасочените изменения, които предлагаме днес, ще
помогнат на нашите предприятия да получат необходимото им финансиране и да инвестират в икономиката ни.
Капиталовите пазари са жизненоважни за възстановяването, тъй като публичното финансиране само по себе си няма да е
достатъчно, за да могат нашите икономики да възобновят своя курс. През септември ще представим и по-широк план за
действие за съюза на капиталовите пазари", коментира той.
"Пакетът съдържа целенасочени изменения на Регламента за проспектите, Директивата за пазарите на финансови
инструменти (ДПФИ) II и правилата за секюритизациите. Всички тези изменения са залегнали в ядрото на проекта за съюз
на капиталовите пазари, който има за цел да се интегрират по-добре националните капиталови пазари и да се гарантира
равен достъп до възможности за инвестиране и финансиране в целия ЕС", се посочва в съобщението от пресцентъра на
българското бюро на комисията.

12

Целенасочени изменения в режима на проспектите: проспект на ЕС за възстановяване — лесен за изготвяне, лесен за
разбиране, лесен за проверяване
Комисията предлага за дружествата с трайно присъствие на капиталовите пазари да се разработи „проспект на ЕС за
възстановяване“, който да представлява съкратен вариант на обичайния проспект. Този временен проспект ще има едно
голямо предимство: дружествата ще могат да го изготвят лесно, инвеститорите ще могат да го разбират лесно, а
националните компетентни органи ще могат да го проверяват лесно. По този начин обемът на проспектите, който
обикновено е стотици страници, ще се сведе на само 30 страници, се отбелязва в позицията.
Това ще помогне на дружествата вместо да задлъжняват, да набират капитал, например чрез емисии на акции. Вторият
набор от целенасочени изменения на Регламента за проспектите има за цел да улесни набирането на средства от страна
на банките, които имат важна роля във финансирането на възстановяването на реалната икономика.
Целенасочени изменения в изискванията на ДПФИ II към европейските фирми
Комисията предлага целенасочени изменения в изискванията на ДПФИ II, за да се намали част от административната
тежест, с която опитните инвеститори се срещат в отношенията между стопанските субекти. За инвеститорите с по-малък
опит (каквито са например домакинствата, които инвестират пенсионните си спестявания) ще продължи да важи
досегашната защита, става ясно още от информацията от пресцентъра.
"Измененията обхващат редица изисквания, за които по време на обществената консултация във връзка с ДПФИ и РПФИ
беше установено, че са твърде обременителни или възпрепятстват развитието на европейските пазари. При сегашната
криза още по-отчетливо изпъква необходимостта да се облекчи ненужната тежест и да се предоставят възможности за
зараждащите се пазари. Поради това Комисията предлага да се преосмислят изискванията, за да се осигури високо
равнище на прозрачност по отношение на клиентите, като същевременно за европейските фирми се гарантират найвисоките стандарти за защита и приемливи разходи за спазване на тези изисквания. Успоредно с това Комисията днес
откри обществена консултация относно изменения на Делегираната директива по ДПФИ II, чрез които за емитенти с малка
и средна пазарна капитализация и за облигации да се засили режимът на отразяване в проучванията", съобщават от
Бюрото на ЕК в България.
Малките и средните предприятия особено се нуждаят от добро равнище на инвестиционно проучване, чрез което да
получат достатъчна разгласа, за да могат да привличат нови инвеститори. Днес освен това предлагаме да се изменят
правилата на ДПФИ относно пазарите на енергийни деривати. По този начин следва да се подпомогне развитието на
енергийните пазари, деноминирани в евро, тъй като те са от голямо значение за международната роля на еврото, и да се
даде възможност на европейските дружества да покриват своите рискове, като същевременно се гарантира интегритетът
на стоковите пазари, особено за селскостопански продукти.
Целенасочени изменения на правилата за секюритизациите
Комисията предлага пакет от мерки за изменение на Регламента за секюритизациите и Регламента за капиталовите
изисквания.
"Секюритизациите представляват инструменти, чрез които банките могат да групират заеми, да ги превръщат в ценни
книжа и да ги продават на капиталовите пазари. Замисълът на предложените изменения е да се улесни използването на
секюритизациите в процеса на възстановяване на Европа, като се даде възможност на банките да разширят операциите си
по кредитиране и да освободят счетоводните си баланси от необслужвани експозиции. Целесъобразно е да се позволи на
банките да прехвърлят на пазарите част от риска, свързан със заемите за малки и средни предприятия, така че те самите
да могат да продължат да отпускат заеми на такива предприятия", става ясно от съобщението.
√ ЕК призовава САЩ да отменят митата върху европейски стоки
Това стана възможно, след като Airbus съобщи, че изцяло е изпълнил изискванията на СТО
Европейската комисия (ЕК) призовава САЩ да преустановят митата върху внос на самолети и други стоки от ЕС на стойност
милиарди долари, пише Die Zeit. Причина за искането е, че европейският самолетостроител Airbus съобщи, че изцяло е
изпълнил изискванията на Световната търговска организация (СТО) за намаляване на държавната подкрепа.
"Ние настояваме САЩ незабавно да отменят тези неоправдани мита", заяви еврокомисарят по търговията Фил Хоган. Ако
правителството във Вашингтон не се съобрази, Европа планира да предприеме наказателни мерки.
"В случай, че САЩ запазят митата си за 7,5 милиарда долара върху европейски стоки или решат да ги увеличат или
приложат за нови продукти, Европейският съюз ще упражни правото си на санкции", се посочва в съобщението на ЕК.
ЕС вече състави списък на американските продукти, които отговарят на условията за мита.
„Решението на Световната търговска организация (СТО) относно някои незаконни субсидии за американския производител
на самолети Boeing скоро ще създаде правното основание за това“, твърди Хоган.
В рамките на спора за държавна помощ за Airbus и Boeing през октомври САЩ въведоха мита върху продукти от ЕС на
стойност 7,5 милиарда долара. Сред тях са вина от Германия и Франция, пармезан от Италия и зехтин от Испания. Отделно
се прилага и специален данък от 15% върху вноса на самолети.
Airbus прие да плати по-високи лихви по получените от Париж и Мадрид държавни заеми за конструирането на
самолетите, влезли в експлоатация от 2015 г. Според СТО това са незаконни субсидии. Все пак плащането на по-високи
лихви е последната стъпка в опит за решаване на 16-годишния спор със САЩ.
Airbus се е съгласил да плати по-високи лихви по държавните заеми, получени от Париж и Мадрид за построяването на
самолетите, които са в експлоатация от 2015 г. Тези кредити са сред мерките на европейските страни, които според СТО
представляват незаконни субсидии за концерна. Това е последната стъпка за решаване на 16-годишния спор със САЩ,
които наложиха мита на европейски стоки заради субсидирането на Airbus. Пред СТО се води и насрещно дело срещу
Вашингтон за субсидиране на американския самолетостроител Boeing.
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Това е последната стъпка относно разрешаването на 16-годишния спор със САЩ, които наложиха мита на европейски стоки
заради субсидирането на Airbus.
Airbus попадна под натиск в резултат на коронакризата и на фона на спад на поръчките. В последно време САЩ дори
обмисляха допълнителни мита върху продукти от Германия, Франция, Испания и Великобритания като бира, шоколад,
маслини и джин, сочи изявление на търговския представител на САЩ, публикувано през юни. Стойността на вноса на тези
стоки през 2018 г. възлиза на 3,1 милиарда долара.
√ Икономиката на еврозоната ще се възстанови по-бързо от тази на САЩ
В страните от еврозоната много стари огнища на коронавирус вече успешно възстановиха икономическата си
активност
Икономиката на еврозоната ще се възстанови по-бързо в сравнение с тази на САЩ. Това ще се случи предимно
заради различните реакции срещу пандемията от страна на САЩ и европейските икономики, съобщава Bloomberg.
Неуспехът на САЩ да овладеят разпространението на коронавируса удря спирачките на икономическото възстановяване,
докато в Европа много стари огнища на коронавирус вече успяха да възобновят икономическата си активност, без да
причинят скок на броя на заразените с Covid-19.
От решаващо значение за устойчивото икономическо възстановяване е увереността, че вирусът вече не е извън контрол.
Относителният успех на Европа може да подкрепи потребителите да харчат повече, а бизнесът да инвестира, което
допълнително ще стимулира търсенето и растежа. Също така в региона бе свършена по-добра работа по отношение на
запазването на заетостта и защитата на доходите. Чрез програмите за запазване на заетостта поне на този етап милиони
служители продължават да получават заплата.
„Европа ще се справи по-добре, тъй като е прекъснала веригата, която свързва мобилността и вируса“, се посочва в доклад
на JPMorgan. Междувременно Goldman Sachs прогнозира по-бързо и устойчиво възстановяване на икономиката на
еврозоната от всички други региони заради ефективната борба срещу коронавируса.
„Напълно очевидно е, че икономиката на еврозоната отчете по-рязък спад, но се очаква и по-рязко възстановяване на
растежа“, коментира Яри Стен, главен икономист за Европа в Goldman Sachs. “Еврозоната ще изпревари по растеж САЩ в
рамките на период от една до две години. Това се случва много рядко“, обяснява той.
От 1992 насам икономиката на САЩ се представя по-добре от тази на еврозоната през целия период с изключение на осем
години, показват данни на Международния валутен фонд (МВФ). Еврозоната успя да отбележи растеж през 2008 г., когато
финансовата криза удари региона, докато щатската икономика се сви през същата година. Все пак през следващата 2009
г. спадът на БВП на САЩ бе по-слаб от този в еврозоната.
Икономиката на еврозоната вероятно се е свила с 12% през второто тримесечие на тази година, сочи проучване на
Bloomberg. Според очакванията за същия период щатската икономика ще отчете спад от 35% на годишна база.
√ САЩ засилват натиска си върху "Северен поток 2" и фирмите в проекта
Целта на Вашингтон е да накара европейските фирми, които участват в строежа на газопровода, да спрат да
сътрудничат на проекта
САЩ засилват дипломатическия натиск върху европейските фирми, които участват в строежа на руския газопровод
„Северен поток 2“. Целта на Вашингтон е да принуди да фирмите да спрат да сътрудничат на проекта, съобщава Bloomberg,
като цитира германското издание Welt am Sonntag.
Редица американски високопоставени длъжностни лица от три министерства на САЩ проведоха конферентни разговори с
представители на европейските фирми, за да покажат, че няма да се откажат от целта да спрат газопровода от Русия до
Германия.
Проектът „Северен поток 2“, който е на стойност 10 млрд. евро, се финансира от редица компании, сред които са Royal
Dutch Shell, германските Uniper SE и Wintershall AG, както и френската Engie SA.
Преди седмица Камарата на представителите в САЩ одобри затягането на санкциите срещу газопроводите “Северен поток
2“ и „Турски поток“. Също така Вашингтон разширява обхвата на възможните санкции, като те биха могли да се прилага
доста по-широко спрямо предходните схващания.
„Излезте сега от проекта или поемете риска да отговаряте за последствията“, заяви на 15-ти юли държавният секретар на
САЩ Майк Помпео, като се позова на Закона за санкциониране на противниците на САЩ.
Все пак Русия е готова да разработи нова стратегия за завършване на проекта, ако САЩ наложат допълнителни санкции
върху планирания газопровод, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков на официална пресконференция пред
репортери.
√ Доларът започва да губи своя блясък
Зелените пари се насочват към най-лошия си месец от началото на 2018 г.
След като доларът поскъпна през март заради търсенето му като валута убежище, сега зелените пари се насочват към найлошия си месец от началото на 2018 г. и много стратези смятат, че разпродажбите му ще продължат, пише Bloomberg.
Отрицателните реални лихвени проценти в САЩ, безмислостното разпространение на коронавируса в САЩ и
подобряването на риск настроенията по света са сред причините инвеститорите да се откажат от дългите си позиции в
зелено.
Индексът Bloomberg Dollar Spot към 24 юли отчита спад за месеца с 2.4%.
Ето и мненията на стратезите по темата:
Standard Chartered
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Разпродажбите на долари продължават по време на американската сесия през последните няколко дни, което е лош
сигнал за валутата. Това означава, че американските асет мениджъри са мечи настроени за зелените пари.
Royal Bank of Canada
Възстановяването на борсово търгуваните стоки е сред причините за натиска върху долара, тъй като корелацията между
двете е негативна през по-голямата част от последните две години.
Wells Fargo
Доларът вероятно ще поевтинее след заседанието на Федералния резерв през следващата седмица, въпреки че се очаква
паричната политика да остане непроменена.
Bank of America
Стратезите на банката повишиха целта си за двойката евро/долар до края на годината до диапазона от 1.08 – 1.05 долара.
Основната причина за по-слабия щатски долар остава силния рисков апетит, особено към американския пазар на акции.
Въпреки това от Bank of America запазват позитивното си виждане за зелената валута най-вече заради отрицателните
перспективи за световната икономика.
Мениджър
√ Държавата е платила над 55 млн. лв. за студен резерв през последните 12 месеца
Българската държава е платила над 55 млн. лв. за осигуряване на „студен резерв“ от електроенергия на електрически
централи в страната през последната една година, показва информация от Електроенергийния системен оператор (ЕСО).
Осигуряването му е необходимо в случаи на свръх потребление на електроенергия, тъй като България все още не разполага
с механизъм за капацитет, който да осигурява внос при спешна необходимост. След като разследвания на
Антикорупционния фонд стана ясно, че сред централите има такива, които не функционират и разчитат почти изцяло на
въпросните държавни приходи, миналата седмица премиерът Бойко Борисов разпореди подобни поръчки вече да се дават
единствено на държавния ТЕЦ Марица изток 2 и то при извънредно решение от министъра на енергетиката. Ден по-късно
подобна поправка в Закона за енергетиката беше гласувана от депутатите в Народното събрание.
Случайно или не в края на месеца изтичат актуалните договори, които ЕСО е подписало с централите за осигуряване на
студен резерв.
Освен ТЕЦ „Варна“, който е мажоритарна собственост на почетният председател на ДСП Ахмед Доган, още няколко
електрически централи са печелили поръчки за осигуряване на студен резерв от ЕСО. Ето кои са те:

Биовет

1,543,493
лв.

ТЕЦ Бобов дол

11,994,291
лв.

ТЕЦ
Марица
изток 3

6,673,075
лв.

Топлофикация
Русе

6,720,961
лв.

ТЕЦ Варна

26,476,708
лв.

ТЕЦ
Марица
изток 2

1,756,920
лв.

ОБЩО

55,165,447
лв.

Източник: ЕСО, изчисления на
Мениджър Нюз
Биовет, която от 2006 г. има собствена електроцентрала на газ с мощност 21 мегавата, отделя 18 от тях, за да осигурява
студен резерв за държавата. В списъка са още свързваните с Христо Ковачки ТЕЦ Бобов дол и Топлофикация Русе, а също
така и ТЕЦ Марица изток 3, който е собственост на американската компания „Контур Глобал“, която управлява
електроцентрали в 19 държави по цял свят.
√ Илияна Цанова: Ако харчим без стратегия, ще регистрираме огромни пропуснати ползи за България
„Бюджетът за нас не е гарантиран. Всичко е в наши ръце. Ако инвестираме умно този ресурс, с ясна визия и стратегия, това
е шанс за България да трансформира икономиката си. Ако ние ги пропилеем без стратегия и без икономическа програма,
а такива ние нямаме от доста година, това ще са огромни пропуснати ползи за обществото“. Това коментира Илияна
Цанова, която от началото на 2016 г. е заместник управляващ директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции,
още известен като Плана Юнкер, по повод новия многогодишен бюджет на Европейския съюз и Фонда за възстановяване.
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Г-жа Цанова е бивш вицепремиер на две служебни правителства, работила е в Европейската банка за възстановяване и
развитие.
По думите ѝ Европейския съюз отпуска повече пари на България, защото страната ни напредва много бавно. „Ако бяхме
инвестирали предоставените средства в проекти с висока добавена стойност щяхме да напредваме много по-бързо. Полша
например ще получи по-малко пари в сравнение с предходните програмни периоди именно защото напредна много и
силно се доближи до най-развитите икономики на Европа“, добави тя. „Секторите, в които трябва да се търси развитие са
на енергетиката и околната среда. Енергийна трансформация, енергийна ефективност. Второ, в сферата на образованието.
Качеството на образованието не е добро. Здравеопазването също. Корона-кризата беше сериозен стрес тест за здравната
ни система. Дигитализацията на абсолютно всички нива“.
„Това, което на мен ми хареса е, че в този план за възстановяване, която всяка членка трябва да изготви, трябва да включи
два стълба - реформите в отделните сектори и стратегическите приоритетите за инвестиции. Това няма да са пари, които
ще получим изведнъж, ще можем да искаме плащания, отчитайки напредъка по тези критерии и реформи, които сме
направили“, добави Цанова.
√ Бизнес активността в еврозоната се възстановява над очакванията през юли
Бизнес активността в еврозоната се е върнала към растеж през юли, когато повече части от икономиката на валутния съюз
отново заработиха след карантинните мерки, наложени заради коронавируса, а потребителите излязоха от домовете си,
предаде Ройтерс.
Засилването на търсенето, последвало смекчаването на ограниченията, е тласнало нагоре предварителния индекс на
мениджърите по доставките (PMI), изготвян от Ай Ейч Ес Маркит (IHS Markit), до 54,8 пункта през юли спрямо
окончателните 48,5 пункта за юни. Юлската стойност е най-високата от средата на 2018 година и превишава значително
средното равнище от 51,1 пункта, което очакваха анализаторите, анкетирани от Ройтерс.
Компаниите от еврозоната отчитат обнадеждаващо начало на третото тримесечие, като през юли активността нараства с
най-бързия темп от над две години на фона на продължаващото смекчаване на ограниченията и отваряне на икономиките,
коментира Крис Уилямсън, главен бизнес икономист на Ай Ейч Ес Маркит.
Индексът, приеман като добър показател за състоянието на икономиката, от март бе под прага от 50 пункта, който разделя
спад от растеж. Връщането му на положителна територия ще бъде приветствано от европейските и националните власти,
които заделиха трилиони евро за възстановяване на икономиката, отбелязва Ройтерс.
Със засилване на търсенето компаните са забавили темпа на освобождаване на служители, а мениджърите по доставките
изразяват най-голям оптимизъм от февруари, когато Европа още не бе усетила с пълна сила пандемията.
√ Евроскептиците се превръщат в евро-ентусиасти
За близо двете десетилетия от съществуването на еврото, на единната валута никога не са й липсвали критици. Според
много от тях изграждането на паричен съюз без фискален и политически такъв е рецепта за провал.
След договарянето на фонда за възстановяване на икономиката на ЕС в Брюскел по-рано миналата седмица, Европа
направи сериозна крачка към фискалната интеграция – поне в условията на тежка криза. Новооткритото чувство за
единство в Европа печели сърцата и умовете на инвеститорите, като новината за постигнатото споразумение предизвика
множество ралита - на германските акции, на италианските облигации, а и на самото евро, пише Блумбърг.
„Сделката премахва голяма част от нестабилността, характерна за Еврозоната“, коментира Патрик Армстронг, главен
инвестиционен директор в Plurimi Wealth LLP. „Тя показва, че във времена на стрес на практика съществува фискален
съюз.“, добавя той.
Армстронг казва, че след сделката е променил мнението си за единната валута и смята, че тя може да поскъпне до 1,20
долара за евро до края на годината.
Европейските акции, които през последното десетилетие се представят значително по-слабо от американските, са в добра
позиция да започнат да печелят, смятат стратези от Goldman Sachs Group, ръководени от Шарън Бел. От банката очакват
13% възвращаемост на европейските акции в доларово изражение през следващите 12 месеца.
„В миналото много глобални инвеститори гледаха на Европа като на модел, пред които има много въпросителни.“,
коментира Гари Кърк, паричен мениджър от TwentyFour Asset Management в Лондон. „Тази сделка определено подобрява
начина, по който те възприемат Европа“.
В крайна сметка никой не очаква да бъде въведен фискален съюз в близко време, а и пакетът за възстановяване е временен
и ограничен в мащабите си, но решението от Брюксел създаде прецедент, към който евролидерите могат да се обърнат
отново в бъдеще. Когато страни като Италия и Испания са изправени пред тежка рецесия и рекордна задлъжнялост,
спасителният фонд е истинска демонстрация на европейска солидарност.
За първи път държавите членки се съгласиха да емитират общ дълг от 750 млрд. евро, с който да финансират
възстановителния фонд. Това повдига редица въпроси, включително дали тези съвместни европейски облигации могат да
съперничат на държавните ценни книжа като активи убежища и дали еврото може да подкопае хегемонията на долара в
тази сфера.
„Европа е огромна икономика, която не разполага с активи убежища, а това води до неефективност“, коментира Андрю
Шийтс от Morgan Stanley. „След това споразумение може да бъде създаден нов клас облигации с рейтинг AAA, който да
играе ролята на актив убежище за Еврозоната“, добавя той.
Други инвеститори обаче смятат европейското рали за неустойчиво и еднократно събитие, като се има предвид лошото
състояние на икономиката на ЕС и перспективите пред нея. Според проучване на Блумбърг безработицата в Еврозоната
може да достигне 10% до края на годината.
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„Гледам на това рали като на възможност да продам последните си позиции в европейските банки“, казва Маниш Синх от
Crossbridge Capital. „Икономическото неразположение на ЕС няма да приключи скоро“, добавя той.
За много инвеститори, които сравняват САЩ и Европа, спасителният пакет е нещото, което може да наклони везните в
полза на Стария континент. На фона на продължаващото мащабно разпространение на коронавируса и предстоящите през
ноември президентски избори, има много причини да са подхожда с внимание към американските пазари, казва Андреас
Майер от Aramea Asset Management.
Той очаква европейските кредитни пазари да се представят по-добре от американските и залага на поскъпване на еврото
до 1,20 долара за евро.
„ЕС използва това като възможност да представи единна позиция и да изпревари търговския си партньор отвъд океана.
Кризите могат да бъдат възможности. В САЩ обаче кризите са просто кризи“, коментира той.
√ Тръмп номинира съветника си Кристофър Лидел за шеф на ОИСР
САЩ желаят силна и единна Организация за икономическо сътрудничество и развитие и възнамеряват да номинират
Кристофър Пел Лидел, заместник-началник на кабинета на президента Доналд Тръмп, за следващ генерален секретар на
ОИСР, заяви представител на администрацията.
Роденият в Нова Зеландия бизнесмен, който има двойно гражданство, ръководи координацията на политиката в Белия
дом, Лидел е бивш главен финансов директор на Microsoft и бивш заместник-председател на управителния съвет на
General Motors, припомня Ройтерс.
√ Москва одобри споразумението за свободна търговия ЕИС-Сърбия
Руското правителство одобри ратификацията на Споразумението за свободна търговия (ССТ) между Евразийския
икономически съюз (ЕИС) и Сърбия. Това се съобщава на сайта на кабинета, цитиран от ТАСС.
"Одобрен е проектът на федералния закон "За ратифицирането на Споразумението за зона за свободна търговия между
Евразийския икономически съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна", и е
внесен в държавната Дума в съответствие с установената процедура", се казва в изявление на правителството след
заседание на кабинета на 24 юли, предава БГНЕС.
Сърбия подписа споразумение за създаване на безмитна зона с ЕИС през октомври 2019 г. Споразумението трябва да бъде
ратифицирано от всички държави-членки на съюза.
По-рано ЕИС сключи и споразумение за свободна търговия с Виетнам и Сингапур. С Иран беше подписано временно
споразумение, което доведе до формирането на зона за свободна търговия.
Споразумения за свободна търговия се договарят и с Египет, Израел и Аржентина. Йордания и Тайланд също излязоха с
инициатива за създаване на споразумение за свободна търговия с Евразийския икономически съюз. Общо около 50
предложения са получени от различни страни и асоциации за установяване на партньорства с ЕИС.
√ Световните борси се оцветиха в червено на фона на напрежението между САЩ и Китай
Основните индекси на водещите борси в Европа записаха понижения в обедната търговия в петък, след като Пекин
разпореди затварянето на консулството на САЩ в град Ченду в отговор на аналогичните действия, предприети от
Вашингтон, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 5,18 пункта, или 1,39%, до 368,47 пункта. Немският DAX се понижи с
191,53 пункта, или 1,46%, до 12 911,86 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE изтри 62,39 пункта от
стойността си, или 1%, достигайки ниво от 6 149,05 пункта. Френският CAC 40 регистрира спад от 65,47 пункта, или 1,3%, до
4 968,29 пункта.
Макар че всеки сектори се оцветиха в червено, индексът на технологичните компании SX8P се понижи с най-много – 3,43%,
след като акциите на SAP и ASML поевтиняха съответно с 1,95% и 2,13%, следвайки разпродажбите в САЩ . Силно
зависимият от Китай индекс на суровинните компании SXPP се понижи с 1,65%.
Постигнатото в Брюксел споразумение за фонда за възстановяване в размер на 750 млрд. евро и надеждите за скорошно
разработване на ваксина срещу COVID-19 подкпрепиха европейските акции през седмицата, но решението на Вашингтон
да затвори китайското консулство в Хюстън се отрази негативно на пазарите.
Позитивни нови обаче дойдоха от Германия, където индекс на мениджърите по доставките (PMI) в сектора на
промишлеността достигна 50 пункта през юли спрямо 45,2 пункта през юни. Така промишлената активност в страната
избегна свиване за първи път от 19 месеца. Същевременно с това PMI индексът на HIS Mаrkit във водещият сектор на
услугите достигна 56,7 пункта от 47,3 пункта месец по-рано. Общият PMI индекс достига 55,5 пункта през юли от 47 пункта
през юни.
Бизнес активността в Еврозоната също демонстрира възстановяване, като PMI индексът на Markit достигна до 54,8 пункта
през юли спрямо окончателните 48,5 пункта за юни.
Загуби на Уолстрийт
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса завършиха търговската сесия в четвъртък с понижения, след като
Microsoft и Apple поведоха пазара надолу, предаде Си Ен Би Си. Търговците бяха разочаровани и от данните за
безработицата в САЩ.
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 353,51 пункта, или 1,31%, до 26 652,33 пункта. Широкообхватният индекс
Standard & Poor’s 500 изтри 40,36 пункта от стойността си, или 1,23%, достигайки ниво от 3 235,66 пункта. Широкият
показател сложи край на четиридневната си серия от ръстове. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се
понижи с 244,71 пункта, или 2,29%, до 10 461,42 пункта.
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Акциите на Microsoft поевтиняха с 4,35%, въпреки че компанията че компанията отчете по-добри от очакваното резултати
за последното тримесечие. Макар че повечето отдели на компанията отчетоха позитивни данни, продажбите на лицензи
за Office са били бавни, докато социалната мрежа LinkedIn е била засегната от слабият пазар на труда.
Загуби бяха регистрирани и от станалите водещи компании от технологичния сектор, като цената на книжата на Apple падна
с 4,5%, а тази на Amazon и Netflix с 3,66% и 2,50%.
Акциите на Tesla поевтиняха с 4,98% въпреки че компанията отчете четвърто поредно тримесечие на пачелба. В ранната
търговия книжата на компанията се търгуваха нагоре. От производителя на автомобили обявиха, че очакват „успешна втора
половина“ на годината и потвърдиха целта си да доставят 500 хил. превозни средства до края на 2020 г.
„S&P 500 „понася големи щети“, след като инвеститорите започнаха разпродават акции в технологичния сектор, който
навлезе в сезона на отчетите за второто тримесечие с непостижимо високи очаквания„ коментира Адам Крисафули от Vital
Knowledge.
„Технологичните акции бяха надценен. Не мисля че има нещо, което те могат да направят в момента, за да стимулират
допълнителни печалби“, добави той.
Негативно на пазара се отразиха и данните за пазара на труда в САЩ. Броят на заявленията за помощ при безработица е
достигнал 1,416 млн. в седмицата, приключила на 18 юли. Икономистите очакваха 1,3 млн. заявления. .За 18 поредна
седмица броят на безработните е над 1 млн. човека.
Същевременно с това Си Ен Би Си съобщи, че републикаците обмислят да намалят обезщетението за безработица от 600
на 100 долар седмично. Министърът на финансите Стивън Манучин заяви вчера, че удължението на мярката за
обезщетенията при безработица ще бъде базирано на „приблизително 70% от заплатите“.
Понижения в Азия
Основните индекси на борсите в азиатско-тихоокеанския регион завършиха последната сесия за седмицата в червената
зона, след като нарастващото напрежение между САЩ и Китай се отрази негативно на пазарите, предаде Маркетоуч.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи със 128,34 пункта, или 3,86%, до 3 196,77 докато помалкият показател Shenzhen Composite изтри 112,57 пункта от стойността си, или 5%, достигайки ниво от 2 138,36 пункта.
Хонконгският индекс Hang Seng отчете спад от 557,67 пункта, или 2,21%, до 2 4 705,33 пункта.
Днес Пекин разпореди затваряне на консулството на САЩ в югозападният град Чънду в отговор на решението на Вашингтон
от началото на седмицата да затвори китайското консулство в Хюстън.
„За инвеститорите е важно единствено дали това политическо напрежение ще се превърне в икономическа ескалация. До
момента нито една от двете страни не дава сигнали, че е готова да ускори търговската война в условията на световна
рецесия“, коментира Стивън Инес от AxiCorp.
Южнокорейският показател Kospi се понижи с 70,5 пункта, или 1,16%, до 6 024 пункта.
В Австралия бенчмаркът ASX 200 регистрира спад от 15,75 пункта, или 0,71%, до 2 200,44 пункта.
Борсата в Токио остана затворена за втори пореден ден заради официалния празник Деня на планината. Вечра бе чества
Денят на морето.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения. Бенчмаркът SOFIX отчете спад от 2,20 пункта, или
0,52%, до 438,34 пункта. BGBX40 се понижи с 0,34 пункта, или 0,36%, до 95,38 пункта. BGTR30 изтри 1,86 пункта от стойността
си, или 0,40%, достигайки ниво от 4634,37 пункта. BGREIT остана без промяна при ниво от 131,30 пункта.
Cross.bg
√ Поредното опасно заиграване с „абсолютната давност“
Авторът Марин Киров е юрист и експерт по законодателство, участвал е като консултант в промените в
Конституцията от 2015 г. и Съвета по съдебна реформа, автор е на предложения и законопроекти в сектор защита
на длъжника като закон за частния фалит, промени в ГПК в полза на длъжниците и др.
През изминалата седмица депутатите в народното събрание с мнозинство на първо четене приеха предложение за
въвеждане на абсолютна давност в Закона за задълженията и договорите. Вносителите предлагат десетгодишна
погасителна давност по отношение на всички вземания срещу физически лица, независимо от прекъсванията й. Няма да
се спирам на сравнителен анализ на давността в европейските държави, защото подобни съображения в мотивите на
вносителите липсват като задълбочен анализ, но ще отбележа, че там където има общ давностен срок от 20 и 30 години
(Нидерландия, Люксембург, Австрия, Португалия), има и предвиждане на изключения (в Нидерландия в специален закон
може да бъде предвиждана и друга по-дълга давност).
Според вносителите бързо и ефективно решение за справяне с фигурата на „вечния длъжник" е въвеждането на
абсолютната давност. За голяма част от недобросъвестните длъжници и тези, които са изпаднали в трайна невъзможност
да изплащат своите дългове, подобна идея за отписване на всички дългове след определен период безспорно буди
симпатия и надежда за по-лесно измъкване от капана на свръхзадлъжнялостта. Особено ако не се предвиди тя да действа
само за новите случаи.
Съществува и другата гледна точка обаче - на добросъвестните длъжници (тези които ползват кредитиране, за да развиват
бизнес, за да подпомагат семейни нужди и които не отричат, че след като имат поет дълг, трябва да го върнат), на бизнеса,
на кредиторите, на голяма част от научните среди, които през годините са се обявявали против политическото заиграване
с надеждите на хората и предложението за десетгодишна давност. Тази идея вероятно звучи стряскащо и за хора извън
бизнеса - такива, които чинно са си плащали 8 години дълг, а други са се укривали.
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Тъй като емоционалните и политически аргументи за абсолютна давност са ясни - опрощаване на всички дългове, без
значение последиците, то тук накратко синтезирам кои са аргументите против абсолютната давност, изразявани през
годините от различни страни в спора.
На първо място и при предишни внасяния, и сега, задълбочен прочит на законопроекта и мотивите към него показват, че
този текст въобще не е задълбочен - а напротив, без сериозен анализ и оценка на въздействието, предимно с политически
мотиви и категории. Това винаги е сигнална лампа за истинските намерения на вносителите - дали се търси справедливост
за длъжника или просто е дошъл момент за спасяване на отрицателния имидж на партията и парламента. Ако е първото следват няколко въпроса - защо не се предприемат комплексни мерки като процедура по граждански фалит, например каквато в действителност е европейската и световна практика, а се търси „бързо" решение. Ако е второто - избирателите
не се ли измориха вече от този номер - през няколко години да се обещава нещо, което винаги на първо четене се приема
шумно, а на второ се отхвърля тихо и с недомлъвки. Или пък ако се приеме нещо в полза на един субект, то винаги е във
вреда на друг.
Отделно, юристите през годините са посочвали като правно неиздържан способ да се прави сравнение и аналог между
десетгодишната давност по ДОПК и евентуален модел за същата давност по Закона за задълженията и договорите.
Известно е, че спрямо държавата давностният срок започва да тече от момента, в който вземането може да започне да се
изпълнява. Същото не важи за частните субекти обаче - тук има съдебна фаза, фаза на принудително изпълнение, а често
преди тях има и предшестващ период. И къде е проблемът - моментът, от който тече давността. Ако е моментът на падежа
не малка част недобросъвестни длъжници ще започнат умишлено да се укриват и да предприемат действия, с които да
лишат кредитора от вземането. Затруднени ще бъдат дори и добросъвестните кредитори, които са предприели активни
действия по установяване и събиране на вземане, но поради продължителен съдебен процес (Инспекторатът към ВСС се
натъква на дела, които се проточват по над 10 години) и изтичане на десет години ще изгубят цялото си или част от
вземането, включително ще претърпят вреди и от разходите, които са направени до момента. Също така държавата и
общините имат далеч по-големи възможности от частните кредитори за събиране на публичните вземания, а въвеждането
на абсолютна давност за недържавните вземания е недопустима намеса на държавата в стопанската дейност и
облигационните отношения на гражданите и юридическите лица.
Друг аргумент против е, че този подход да се стимулират всички - и добросъвестни и недобросъвестни длъжници, като не
се въвежда механизъм за отсяването им, е неправилен. Категорично приемането на абсолютна давност ще създаде
предпоставки за несправедливо третиране и ще увреди предимно бизнеса, а недобросъвестните длъжници ще се
увеличат. Затова и е редно със законопроекта да има подробна предварителна и последваща оценка на въздействие очаква ли се длъжниците да започнат да поемат задължения, без да имат намерения да ги изпълнят изцяло, като
прехвърлят имущество и затрудняват събирането на вземания, протакат съдебните и изпълнителните дела. Колко ще се
натовари съдебната система - защото всички ще започват директно да водят дела, вместо да се опитват да постигнат
споразумения или извънсъдебни спогодби и събиране, за да не изтече срока. Какви ще са загубите в търговския оборот и
как ще бъдат компенсирани те.
За да се постигнат заявените цели - глътка въздух за длъжниците и край на вечния длъжник, много по-подходящо е да се
приеме процедура за личен фалит или защита на физическите лица при свръхзадълженост. Интересното е, че вносители
на идеята за давността, са внасяли и идеята за личен фалит и това противоречие само по себе си е смущаващо, защото
двете концепции са два различни пътя и донякъде се изключват взаимно. А когато тази идея е била отхвърляна - е имало
аргументи, че няма регистри и затова е трудно да се въведе процедура, тоест безпомощността на държавата се оправдава
с нежеланието да се решат проблеми и обратно.
Разбира се и един самостоятелен закон за фалита на физическите лица не е панацея предвид лошото икономическо и
социално състояние, ако той е плод на политическа амбиция, а не на експертен дебат. Но ако се предвидят детайли и
гаранции за защита от свръхзадълженост, действително ще се постигне баланс и облекчения в отношенията кредитордлъжник. Основа на такъв закон трябва да бъдат няколко принципа: да са ясни субектите, които имат право да инициират
производството (длъжникът, синдикът, кредиторът/ите); задълженията, които са изключени от обхвата на производството
за обявяване на физическо лице във фалит; предпоставките за откриване на производството (например, съставяне на
погасителен план за изплащане на задълженията); компетентния съд, пред който се развива производството; сроковете за
постановяване на актовете по производството; срока, за който се обявява, че лицето е във фалит; срока, в който да се
съблюдава добросъвестността на длъжника преди производството да приключи с окончателен съдебен акт за
освобождаване от задължение.
Проблем в сектор дългове в България има отдавна - от една страна той е продукт на недоброто икономическо състояние,
за което няма как да обвиним автоматично бизнеса, а по-скоро трябва да имаме очаквания към държавата да създаде
рамка и среда за развитие и справедливост, а от друга се дължи на популизма, който наблюдаваме при писането на закони.
Винаги търсенето на политически дивиденти измества махалото в някоя крайна посока и никога не носи баланс.
В конкретния случай за абсолютната давност, текстовете са неиздържани и със сигурност ще насърчат недобросъвестно
поведение сред длъжниците, а това ще рефлектира и в поведението на кредиторите. Не е ясно как със закон, който
освобождава всички от дългове без условия, ще се насърчи края на „вечния длъжник" без да се отприщи хаос, напрежение
и отрицателни последствия за бизнеса. Или ако на вносителите е ясно, поне да посочат какви ще са реципрочните
действия.
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√ Екстремален индекс за пожароопасност в 10 области, времето над страната остава променливо
Днес преди обяд времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над Западна и Централна България ще се
развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там отново ще има краткотрайни, временно интензивни валежи
и гръмотевици.
Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони – от север. Максималните температури ще са от 25° –
27° в Западна България до 32° – 34° на изток. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и
хидрология.
Атмосферното налягане ще се повиши и ще бъде над средното за месеца.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево, над планините също, но само преди обяд. След обяд над масивите от
Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има
краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици.
Екстремален индекс за пожароопасност е в сила за територии на 10 области на страната.
Индексът важи за областите: Благоевград, Бургас, Добрич, Разград, Силистра, Сливен, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.
Екстремалният индекс означава, че са възможни бързо разпространяващи се много силни пожари с въвличане на
дървесните корони.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Covid-19 и системата - гост проф. Иво Петров;
БСП и протестите - какво следва според левицата?;
Протести и оставки - ГЕРБ след промените в кабинета;
Ще подкрепят ли синдикатите общонационална стачка?
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - 2 млрд. лв. отделят срещу кризата, мислят бонуси за пенсиите, може и помощ за всеки с минимална заплата;
в. Монитор - Край на шуробаджанащината при писане на актове;
в. Монитор - Ел Чапо разпореди блокада на страната за рождения си ден;
в. Телеграф - 300 бона спести скайпът на Темида;
в. Труд - Офшорни милиарди се изливат в България;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - 5 г. изстива готов план за управление на Витоша;
в. 24 часа - Защо няма как да не платим 56 млн. лв. за студен резерв;
в. 24 часа - 2 млрд. лв. инвестиции на път, за 4 млрд. има проявен интерес;
в. 24 часа - От вторник и в самолет за Гърция с PCR тест, дават 2 дена гратис;
в. Монитор - Дерайлирал вагон помля релси и електромрежа;
в. Монитор - 36 сигнала за порои и клони след библейския потоп в София;
в. Монитор - Почти 200 бона искат за 50-годишна панелка;
в. Телеграф - Две деца се удавили за ден край Бургас;
в. Труд - Слави приема след арбитраж в партията си;
в. Труд - Бургас строи Планетариум;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Марияна Николова, вицепремиер и министър на туризма: Важен е диалогът с бранша и посланието, че
България е безопасна страна за туризъм;
в. 24 часа - Христина Христова, водеща на сутрешния блок в обществената телевизия: Долу ръцете от БНТ, когато става
дума за журналистика!;
в. Монитор - Марин Киров, юрист: Обществото търси нов водач, но този водач не е Христо Иванов;
в. Телеграф - Васил Алексиев, старши спасител на плаж Крайморие: За нас всеки ден е Илинден;
в. Труд - Проф. Огнян Герджиков пред "Труд": Във времена на криза Конституция не се променя;
Водещи анализи
в. 24 часа - Честният изход: Радев се отказва като президент и става водач на протеста;
в. Монитор - Самозабравяне по време на чума;
в. Телеграф - Сложете стола за емблема на Созопол;
в. Труд - Cancel-културата на постмодерния фашизъм.
√ Предстоящи събития в страната на 27 юли
София
От 10.30 ч. в заседателната зала на Висшия адвокатски съвет ще се проведе пресконференция на тема "Защо
приетите правила пазят адвокатите и техните клиенти, а не ги превръщат в доносници на ДАНС?".
***
Бургас
От 11.00 часа в Административен съд – Бургас ще се проведе заседание по внесения от прокуратурата протест
срещу разрешението за строеж, даващо право за извършване на строителни дейности на „Алепу вилидж“.
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***
Добрич
От 10.30 ч. до 11.30 ч. в Художествена галерия – Добрич ще се проведе Лятна работилница за въображение.
От 09.00 ч. до 13.00 ч. в Младежки център, Градски парк „Св. Георги“ ще се проведе „ЕКо лято 2020“.
***
Стара Загора
От 11.30 часа в Зала 203 на Общината ще се проведе пресконференция на председателя на Общински съвет
Стара Загора Мария Динева за предстоящата сесия на местния парламент.
От 10.00 до 12.00 ч. в Къща музей „Гео Милев“ ще се проведе „Лято в библиотеката“.
***
Троян
От 09.00 ч. в скита „Св. Николай“ към Троянския манастир Негово високопреосвещенство Ловчанският
митрополит Гавриил ще оглави Архиерейска Златоустова света Литургия.
***
Чирпан
От 09.30 до 10.30 ч. в сградата на Община Чирпан заместник-председателят на Народното събрание Емил
Христов, евродепутатът Андрей Новаков (ГЕРБ/ЕНП) и кметът на Община Чирпан Ивайло Крачолов организират
съвместна приемна за граждани.
В 10.30 ч. пред сградата на Община Чирпан евродепутатът Андрей Новаков ще отговари на въпроси на
журналисти.
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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