Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Bulgaria ON AIR
√ Работодателите настояват за постоянно антикризисно законодателство
Има добър диалог с новия министър на икономиката, посочи Васил Велев от АИКБ
Работодателите одобряват втория пакет от мерки за справяне с коронакризата у нас. Това стана ясно след среща на бизнеса
с новия икономически министър Лъчезар Борисов.
По думите на председателя на АИКБ Васил Велев в "Денят ON AIR", основната критика на бизнеса за мерките по линия на
Министерството на икономиката е голямото закъснение, с което се извършват дейностите по програмата
"Конкурентоспособност".
Велев допълни, че бизнесът има добър диалог с Лъчезар Борисов.
"Тази програма боксува в последните 2 години. Имахме добър диалог и като зам.-министър. Той никога не е отговарял за
програмата и не можем да му вменим тази вина, но бъдеща вина ще има, ако не се справи с ускоряването на тези процеси",
заяви председателят на АИКБ пред Bulgaria ON AIR.
Според него вероятно има зависимост между социалните мерки и протестите на улицата.
"Не бих казал, че те са предприети, за да се намали напрежението, но ако причината за тези мерки е протестът, то от него
има и такава полза", коментира Велев.
И обяви, че работодателските организации настояват за антикризисно законодателство, което да работи не само в
последното тримесечие на тази година, а и занапред.
"Обещаха ни да се работи по въпроса. Имаме различия за сроковете, в които трябва да е готово това законодателство. За
нас това е средата на септември. Работодателите трябва да знаят на какво може да разчитат, за да не съкращават хора",
обясни председателят на АИКБ.
Той изрази мнение, че ако се направи добра мярка за отсъстващите доходи през есента, не се очаква голям ръст на
безработицата, въпреки че ще бъдат освободени сезонни работници.
"Има първи сигнали за ръст на европейската икономика. В индустрията вярвам, че минахме през най-ниската точка. Макар
и бавно се отдръпваме от дъното", каза още Васил Велев.
Вижте целия разговор във видеото.
Dnes.bg
√ АИКБ: Трябва антикризисно законодателство, за да не се съкращават хора
Васил Велев отчита сигнали за ръст на европейската икономика
Работодателите одобряват втория пакет от мерки за справяне с коронакризата у нас. Това стана ясно след среща на бизнеса
с новия икономически министър Лъчезар Борисов.
Велев допълни, че бизнесът има добър диалог с Лъчезар Борисов.
"Тази програма боксува в последните 2 години. Имахме добър диалог и като зам.-министър. Той никога не е отговарял за
програмата и не можем да му вменим тази вина, но бъдеща вина ще има, ако не се справи с ускоряването на тези процеси",
заяви председателят на АИКБ пред Bulgaria ON AIR.
Според него вероятно има зависимост между социалните мерки и протестите на улицата.
"Не бих казал, че те са предприети, за да се намали напрежението, но ако причината за тези мерки е протестът, то от него
има и такава полза", коментира Велев.
И обяви, че работодателските организации настояват за антикризисно законодателство, което да работи не само в
последното тримесечие на тази година, а и занапред.
"Обещаха ни да се работи по въпроса. Имаме различия за сроковете, в които трябва да е готово това законодателство. За
нас това е средата на септември. Работодателите трябва да знаят на какво може да разчитат, за да не съкращават хора",
обясни председателят на АИКБ.
Той изрази мнение, че ако се направи добра мярка за отсъстващите доходи през есента, не се очаква голям ръст на
безработицата, въпреки че ще бъдат освободени сезонни работници.
"Има първи сигнали за ръст на европейската икономика. В индустрията вярвам, че минахме през най-ниската точка. Макар
и бавно се отдръпваме от дъното", каза още Васил Велев.
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News.bg
√ Бизнесът одобрява мерките на властта, иска стратегия
Бизнесът одобрява антикризисните мерки, обявени от властта, но иска стратегия. Това обяви председателят на АИКБ Васил
Велев в "Денят ON AIR".
Те обаче са предприети със закъснение.
По думите му, нужно е цялостно и постоянно антикризисно законодателство, което да работи не само в последното
тримесечие на тази година, а и занапред.
Работодателите трябва да знаят на какво може да разчитат, за да не съкращават хора, обясни председателят на АИКБ.
Той изрази мнение, че ако се направи добра мярка за отсъстващите доходи през есента, не се очаква голям ръст на
безработицата, въпреки че ще бъдат освободени сезонни работници.
"Има първи сигнали за ръст на европейската икономика. В индустрията вярвам, че минахме през най-ниската точка. Макар
и бавно се отдръпваме от дъното", каза още Васил Велев.
Велев допълни, че бизнесът има добър диалог с Лъчезар Борисов, с когото проведе среща.
Агенция „Фокус“
√ Васил Велев, АИКБ: Ще има наддоговаряне на схемата за увеличаване на капацитета на малки и средни предприятия
с 68 млн. лв.
От този 1.8 млрд, 750 млн. лв. са безвъзмездно финансиране, другото са кредити и гаранции за кредити, изпълнявани чрез
Българската банка за развитие (ББР) и Фонд на фондовете. Това каза на брифинг председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
„Основната сума там е 500 млн. лв., с които се гарантира и активира ресурс от 2 млрд. лв. за съжаление, от тези 500 млн.,
имаме активирани само 9. Надяваме се това изоставане да бъде преодоляно в ускорен порядък. От 750 млн. лв. грантове
ще има наддоговаряне на схемата за увеличаване на капацитета на малки и средни предприятия с 68 млн. лв., като ще
бъде спазена пропорцията между високоефективни и средноефективни предприятия. Ще има ваучерна схема за
цифровизация в малки и средни предприятия. Засега в плана са 9 млн. лв., но ние предлагаме тази сума да се удвои“,
уточни той.
Васил Велев отбеляза още, че за доуточняване е останала нова схема в размер на 200 млн. лв., която ще бъде насочена
към предприятия от всякакъв тип: микро, малки и средни.
Мениджър
√ АИКБ подкрепи създаването на механизъм за доброволно изпълнение на задължения
Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепи с официална позиция създаването на механизъм за
доброволно изпълнение на задължения с поправки в Закона за съдебната власт.
„Като отговорен изразител на интересите на българския бизнес за нас е важно да се осигури бързо, достъпно и основано
на принципа на доброволността изпълнително производство. Разглеждаме предложението като възможност, която може
да е полезна и за двете страни в производството“, коментира председателят на Управителния съвет на асоциацията Васил
Велев.
Според предложените промени кредиторът подава искане до съдебен изпълнител, като вторият изпраща покана за
длъжника за доброволно изпълнение в рамките на 14-дневен срок. Процедурата може да се прекрати, когато длъжникът
писмено оспори вземането или ако са изтекли два месеца от връчване на поканата за доброволно изпълнение, без да са
постъпили плащания по посочената банкова сметка. "С предлаганата промяна се цели намаляване на негативните
последици от икономическата криза и увеличаването на натоварването на съдилища с граждански, търговски и заповедни
производства, каквато се наблюдаваше след глобалната финансова криза след 2009 г.", коментират вносителите.
Според позицията на АИКБ обаче е необходимо в поправките също така да се уреди по основание и по размер вземането
и да се гарантира обективността на преценката. „Необходима е гаранция за това, че соченият за длъжник в такова
производство няма да попада в електронния Централен регистър на длъжниците, поддържан от Камарата на ЧСИ, дори за
краткия двумесечен срок, предвиждан с новопредложения чл. 18а от ЗКЧСИ. В противен случай се създават предпоставки
неоснователно да бъдат увредени интересите на лица, които нямат качеството на длъжници, но са сочени за такива“, смята
още Васил Велев.
БНТ
√ Създават надзорен орган от работодателите, които ще следят харченето на парите
Надзорен съвет с участието на най-големите работодателски организации у нас ще контролира разпределението на 1
милиард и 800 милиона лева помощ за дребния бизнес. Средствата ще бъдат управлявани от Министерството на
икономиката и освен за директни плащания, ще бъдат подпомагани и инвестиционни проекти.
Правителството е поело ангажимент пред бизнеса да бъде отложено отново влизането в сила на наредбата за касовите
апарати до март.
Сумата от 1,8 млрд. лева е осигурена основно от европейските фондове, едва 18 млн. идват от бюджета на държавата.
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Лъчезар Борисов, министър на икономиката: Днес обсъдихме, че тези 1,8 млрд. лева биха могли в съвсем скорошен план
да нараснат с още 400 млн. лева които също ще дойдат от Европейския съюз.
От парите 750 млн. лева ще бъдат безвъзмездно финансиране, както за разходи на фирмите, така и за инвестиционни
проекти. Останалите пари ще се насочат към кредити и гаранции на кредити през Българската банка за развитие и Фонда
на фондовете.
Валери Симеонов, вицепримиер: Адмирирам, подкрепям начина на работа - прозрачен, открит, пряк диалог с
представителите на бизнеса в България.
От Министерството на икономиката увериха още, че бизнесът няма да има нужда от посредници, за да получи пари.
Разпределянето на средствата ще бъде наблюдавано от надзорен орган, в който ще влизат представители на най-големите
работодателски организации. Затова днес са се разбрали представители на бизнеса и министъра.
Васил Велев, председател на АИКБ: Ние все се оплакваме, че министерството не се вслушва в нашите предложения, сега
обратно, то очаква от нас, почти дотам да предложим почти готови схеми.
В момента основният проблем пред министерството са многото получени заявления по досегашните схеми.
Лъчезар Борисов, министър на икономиката: За първи път управляващият орган е изправен пред такъв стрес тест, ние
имаме 27 хиляди заявления, за последните пет години не е имало толкова много заявления.
За да реши този проблем и да няма забавяне по процедурите, от ведомството планират да увеличат служителите на
управляващия орган по програма иновации и конкурентоспособност.
√ Министър Лъчезар Борисов: По целия пакет мерки имаме съвпадение с работодателите на около 90%
Министърът на икономиката Лъчезар Борисов и работодателски организации представиха мерките срещу последиците от
COVID-19, които ще бъдат изпълнявани чрез Министерство на икономиката.
На брифинга присъства и Валери Симеонов като представител на НС, защото част от мерките са свързани със
законодателни инициативи.
Мерките на правителството са в две групи. Първата са социално-икономическите, изцяло финансирани от бюджета. Но
има и втора група от мерки за 1 млрд. и 800 млн. лева, които ще бъдат изпълнявани чрез Министерство на икономиката,
уточни министърът на икономиката Лъчезар Борисов. В скорошен план те могат да нараснат с още 400 млн. лв от програма
на ЕС.
От тях 750 млн. са безвъзмездно финансиране, другите са кредити и гаранция за кредити, които се изпълняват чрез Банката
за развитие и чрез Фонда на фондовете, допълни Васил Велев от АИКБ.
"По целия пакет от мерки имаме съвпадение с работодателите на около 85-90%. Останалите отворени теми ще се направи
фина настройка по тях в следващите два-три дни", допълни Лъчезар Борисов.
В този втори план са включени и законодателни инициативи, които са част от Националното тристранно споразумение
между работодатели и синдикати. Ще се направи бързо изменение на Закона за инвестициите и правилника за
насърчаване на инвестициите, ще се отдели регионален акцент по отношение на инвестициите, каза Борисов.
Една от мерките е свързана с насърчаване на съществуващи инвестиции на 56 проекта за 700 млн. лева и над 8 000 работни
места. Очакват се нови инвестиции за над 1 млрд. лева, каза министърът.
Той допълни още, че е представил предложение на работодателските организации да бъдат част от надзорен орган за
разпределение на евросредствата в МИ.
На две седмици министерството ще прави отчет на свършената работа, ще бъде отворен и телефон за сигнали за
нередности, стана ясно още.
Законодателните инициативи ще бъдат реализирани след ваканцията на НС, заяви от своя страна Валери Симеонов.
От Българската търговско промишлена палата призоваха да се опрости достъпът на проектите, които ще се финансират.
Призоваха също да се предназначат средства и усилия за довеждане на мерките до знанието на потенциалните
ползватели.
Off News
√ Лъчезар Борисов: Очакват се нови инвестиции у нас за над 1 млрд. лева
Министерството на икономиката постига съгласие с работодателите на около 85-90% по целия пакет от правителствени
мерки в отговор на кризата. Една от мерките е свързана с насърчаване на съществуващи инвестиции на 56 проекта на
стойност 700 млн. лв. и над 8 хил. работни места. Очакват се и нови инвестиции за над 1 млрд. лв.
Това заяви на извънреден брифинг министърът на икономиката Лъчезар Борисов.
Останаха отворени теми, по които ще бъде направена "фина настройка" в идните два-три дни, добави той.
Министърът посочи, че днес е проведено заседание с представители на работодателските организации, по време на което
са се обсъдили законодателни инициативи.
Борисов припомни, че мерките на правителството са в две направления – социално-икономически за 1,163 млрд. лв.,
изцяло финансирани от бюджета, както и икономическите за 1,8 млрд. лв. "Вторите биха могли да нараснат в скорошен
план с 400 млн. лв. по европейската програма REACT-Eu", каза още той.
Борисов обясни, че на всеки две седмици Министерството на икономика ще прави отчет за своята дейност, който ще бъде
публичен.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев обясни, че от тези 1,8 млрд. лв., 750 млн.
лв. са безвъзмездно финансиране, другите са кредити и гаранции за кредити, изпълнявани чрез Българската банка за
развитие и Фонд на фондовете.
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"Адмирирам и подкрепям начина на работа на министър Борисов - прозрачен, открит, пряк диалог с представителите на
бизнеса в България. Това е гаранция, че за в бъдеще това министерството ще има ефективна работа, прозрачна и открита
дейност. Мерките, които вчера одобрихме на Коалиционен съвет, бяха обсъдени набързо. В детайли беше прието да има
няколко дни срок за допълнителни предложения", заяви лидерът на НФСБ и заместник-председател на Народното
събрание Валери Симеонов.
Той обясни, че ще бъде създаден телефон за сигнали за нередности при съмнения за разпределение на средствата от
Министерство на икономиката.
Според него по този начин ще бъдат разсеяни съмненията, че във ведомството има посредници, без които, получаване на
грантови средства е невъзможно.

Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ Правителството дава 1,2 млн. лв. за присъединяването на България към ОИСР
Членството в организацията е сред основните външнополитически приоритети на страната ни
Правителството прие постановление за одобряване на допълнителни разходи през 2020 г. за финансиране на дейностите
по присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), съобщава
правителствената информационна служба.
Одобрените средства са в размер от 1,2 млн. лв. и ще бъдат използвани за изпълнението на мерки, заложени в Пътната
карта за действията на България по присъединяването към ОИСР, както и в съгласувания с ОИСР План за действие до края
на 2020 г. Средствата ще бъдат използвани за участието на нашата страна в работата на различни органи на организацията,
за присъединяването към нови комитети и правни инструменти, участие във форуми по линия на ОИСР, провеждането на
партньорски проверки/обзори от страна на ОИСР на важни области от обществено- икономическия живот на страната.
Членството в ОИСР е сред основните външнополитическите приоритети на България, а получаването на покана за
започване на преговори е сред непосредствените цели на правителството.
В момента в ОИСР членуват 37 държави, сред които най-развитите икономики от Европа, Северна Америка, Южна Америка
и Азия.
√ Слабо оживление въпреки спада на пътуванията през юни
Над 286 хиляди българи са излезли в чужбина, а над 380 хиляди чужденци са посетили страната ни, отчете НСИ
През юни, по време на продължаващата епидемична обстановка в страната, пътуванията на български граждани в чужбина
и посещенията на чужденци в България отчитат намаление на годишна база, но спадът е по-малък в сравнение с май,
когато бяха отчетени рекордни стойности.
Посещенията на български граждани в чужбина са 286,1 хиляди, или с 60,1% под регистрираните преди година, се вижда
от данните на Националния статистически институт (НСИ).
Пътувания на български граждани в чужбина по месеци
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През миналия месец посещенията на чужденци в България са 380,7 хиляди, като спадът на годишна база е 75,2%. Срив е
регистриран при пътуванията по всички наблюдавани цели: „почивка и екскурзия“ - с 94,6%, „служебна“ - със 76,1%, и
„други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 47,9%. Транзитните преминавания през страната са 70,1% (266,8
хил.) от всички посещения на чужденци в България.
Посещения на чужденци в България по месеци

От общия брой чужденци, посетили България през юни, делът на гражданите от Европейския съюз е 58,1%, или със 74,3%
по-малко, отколкото преди година. Регистриран е спад в посещенията на граждани от всички наблюдавани страни.
Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ намаляват със 70,7%, отчита статистиката.
През юни относителният дял на посещенията по цели е, както следва: с други цели – 75,8%, със служебна цел – 13,4%, и с
цел почивка и екскурзия – 10,8%.

Структура на посещенията на чужди граждани в България по цел през юни 2020 година
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√ Социалното министерство готви пакет от мерки за семействата с деца
Обсъждат се варианти за семейни помощи, ако училищата и детските градини бъдат отново затворени, анонсира
Деница Сачева
Министерството на труда и социалната политика подготвя кризисна семейна помощ, ако училищата останат затворени и
през следващата учебна година. Това обяви в ефира на БНР министърът на труда и социалната политика Деница Сачева.
“Тогава със сигурност ще трябва да подкрепим семействата, защото те вече са изчерпали своите възможности, както за
платен, така и за неплатен отпуск, вероятно и своите спестявания“, каза тя.
Министърът подчерта, че не иска да избързва с анонс на лошата прогноза, целта е ведомството да бъде готово и при найлошия сценарий.
“Ако се наложи да се затварят училища и детски градини отново през есента, тогава ще предложим конкретна месечна
помощ за семействата с деца, които да могат да се подкрепят за толкова месеци, за колкото е необходимо да се затварят
училища и детски градини. Пак казвам, ако това се наложи“, посочи още Сачева.
Тя припомни, че е предвидена 3-месечна помощ по 50 лв за пенсионерите, която е възможно да бъде удължена, ако има
тежка здравна криза и допълнителни ограничителни мерки.
Сачева се похвали, че има спад на в броя на регистрираните в бюрата по труда. По думите ѝ мярката 60/40 е успяла да
запази почти 200 хил. работни места, а над 171 млн. лв. са изплатени на работодателите с цел да запазят служителите си.
Относно критикитие, че мерките нямат общо с коронакризата и не са насочени към бизнеса и работещите, Сачева
коментира, че причината за предприетата политика е фактът, че е нужно подпомагане на всички структури, които са
свързани именно с овладяване на коронакризата и с работа на първа линия – хората от системата на здравеопазването, от
Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Главна инспекция по труда, която се грижи за безопасните и
здравословни условия на труд.
“Мога да изброявам много от всички агенции и структури, които работят в момента именно за опазване на живота,
здравето и жизнеспособността на компаниите. Всички тези структури ще получат допълнително възнаграждение,
съответно увеличаване на работните заплати, срещу което ще трябва да има още по-високо качество на това, което те
правят за хората “, обясни министърът.
БНТ
√ Борисов: С пътя Ботевград - Мездра инвеститорският интерес към региона ще стане още по-голям
Икономическите мерки срещу пандемията са свързани предимно с отварянето на нови и високотехнологични мощности,
заяви във Враца премиерът Бойко Борисов.
Той каза, че това би отворило повече работни места особено в Северозападна България и затова било важно, че ремонтът
на пътя Ботевград - Мездра върви с добри темпове.
В социалната сфера планирането се прави съобразно показателите от всяко тримесечие и затова към настоящия момент
не може да се каже какви мерки ще бъдат предвидени за цялата зима. За сега е ясно, че нуждаещите се ще получават
финансова подкрепа в началото на студения сезон, който се очаква да бъде тежък.
Бойко Борисов, министър-председател: Нека да стигнем до края на август, когато ще имаме цялата сметка за полугодието.
Тогава ще знаем, колко ще е дефицитът. Понеже януари и февруари до пандемията България вървеше нагоре, ние като
бюджет сме с най-нисък дефицит в Европа - втори сме. Така, че края на август ще знаем за разчетите и затова караме на по
3 месеца, за да може и да бъде и по-гъвкава социалната, икономическата и финансова политика.
√ Александър Сабанов: Философията на мерките е да подпомогнем работодателите, които да запазят своите работници
Новите мерки на правителството за справяне с кризата коментира в "Още от деня" Александър Сабанов, депутат от
"Обединени патриоти".
"Философията е да подпомогнем работодателите, които да запазят своите работници и да увеличат капацитета на своите
предприятия. В тази връзка са и мерките. Разбира се, има и мерки за безработните, за пенсионерите", поясни Сабанов.
Новото, което се случва е, че и бизнесът участва в изготвянето на мерките, които ще бъдат предприети.
Депутатът от "Обединени патриоти" съобщи, че на всеки две седмици министърът на икономиката ще дава отчет за
извършените дейности, как вървят програмите и колко средства отиват в бизнеса. В същото време самият бизнес ще
посочва къде и кога нещо не е наред във всяка една програма. "Министерство на икономиката ще назначи още хора, които
да се занимават с тези програми да стигат директно до бизнеса", каза още той.
Александър Сабанов припомни, че има гласувано решение на Народното събрание, с което са дали възможност на
правителството да кандидатства до 10 млрд. заем, засега се използват парите от фискалния резерв и ако те не бъдат
изразходвани, няма да се стигне до теглене на външен заем.
"Аз си мисля, че няма да успеем да изразходваме всичките тези суми, защото когато на бизнеса му трябват пари, те му
трябват, за да работи. Ако външните му контрагенти не работят, бизнесът трудно ще заработи, каза Сабанов.
√ С рекордно ниски добиви приключи жътвата в Добричко
С рекордно ниски добиви приключи жътвата на пшеницата в Добричко. Още в началото на кампанията стана ясно, че
сушата ще доведе до спад в производството на хлебно зърно, но и най-песимистичните прогнози не можаха да предвидят,
че средният добив ще е едва 178 килограма от декар.
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Общото производство на пшеница в област Добрич е около 216 000 тона от над милион и 200 хиляди декара, засети с тази
култура. Това ще коригира очакванията за реколтата в национален мащаб от 5 милиона на не повече от 4,1 милиона тона.
Костадин Костадинов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите: На места добивите бяха и
под 50 кг. Дотук нещата в момента са около 345 – 350 кг. среден добив за страната. В сравнение с м.г. – 30 % по-малко.
В земеделската кооперация на село Паскалево средният добив от хлебното зърно е 141 кг/дка.
Нели Стоянова, агроном, председател на ЗК „Възраждане”, село Паскалево: Като гледаме колко са ни пълни хамбарите,
реално 1500 тона минус сме т.г. Всеки може да си направи сметка по средна цена какво прави това – между 450 – 500 000
лв. само от пшеницата сме минус.
Петър Петров, арендатор: За съжаление, сушата продължава и съответно надеждите за пролетниците, когато юни месец
паднаха дъждовете, все повече започват да се стопяват, тъй като вече има стрес.
Заради липсата на зимна влага две години подред, царевицата и слънчогледът също ще бъдат на загуба, твърдят
браншовици.
√ Червен код – 120 пожара дневно. От началото на годината жертвите са 78
Пожарите в страната са с 2500 по-малко в сравнение с миналата година, посочи в Сутрешния блок на БНТ Николай Николов,
директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".
По думите му дневно възникват по 120 огнища в страната.
"Но сега започва така наречения период на горещниците. Завърши прибирането на реколтата, за съжаление хиляди декара
изгоряха, в това число и съвременна техника - комбайни. Бъдете бдителни, не палете стърнища", настоя той.
"Обикаляме с полицията малките населени места, над 3000 селища сме посетили, взаимодействаме си с хората, за да
предотвратим битовите пожари, където най-трудно влияем, защото нямаме законови правомощия да влизаме в домовете
на хората. Там са сериозните проблеми - 78 са жертвите до момента от началото на годината. С четирима са по-малко от
2019-а, но и броят на пожарите е по-малък", коментира комисар Николов.
Той посочи и традиционно местата, където най-често възникват пожари през летния сезон. Това е Югоизточна България Хасково, Ямбол, Бургас.
"Към края на месеца се усложнява обстановката и в Стара Загора, Пловдив и София окръг. Нито миг не трябва да се
отпускаме, въпреки сезона на почивките", призова Николов.
Шефът на националната пожарна допълни, че вчера у нас е имало няколко горски пожара, при които са унищожени десетки
декари.
"Над хижа "Славянка" имаме действащ пожар, но в ранните часове е локализиран и се надяваме да обяд да бъде погасен",
допълни той.
По думите му, разходите, които Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" прави за погасяването
им, са огромни.
"Тук са разходите за труд и използването на машини. Нашите хора са изключително добре подготвени, правим такава
организация, че заедно с горските стопанства и доброволците бързо да се намесим. Благодаря им!", посочи Николай
Николов.
√ Турция спира проучванията в Средиземно море
Турция обяви вчера, че спира проучванията за въглеводороди в оспорваната част на Средиземно море - жест, насочен към
сваляне на напрежението с Атина.
Президентът Ердоган е издал нареждане за по-конструктивна позиция в спора, по който Анкара изрази готовност за диалог
с Гърция.
Атина приветства турското решение и също изрази готовност за преговори, но не под заплаха.
Клуб Z
√ АЕЦ-Белене готова до 2032 г., но само ако има "проядрено" мнозинство в НС
Валентин Николов на информационна среща в Плевен
При най-добрия прогнозен вариант АЕЦ-Белене може да започне работа през 2032 година. Това може да се случи, когато
в следващото Народно събрание има достатъчно мнозинство, което е проенергийно и проядрено ориентирано.
Думите са на председателя на енергийната комисия в парламента и член на ГЕРБ Валентин Николов. Вчера той е бил в
Плевен и е участвал в информационна среща с медиите на тема "Как ще се промени Северна Българяи с АЕЦ-Белене".
Домакин пък бил областният управител на града Мирослав Петров.
Накратко - срещата е използвана от Николов, за да промотира централата сред жителите на Северна България. Той е
заявил, че бъдещето на енергетиката е в ядрената енергия, възобновяемите източници и газовите централи, "които да ги
балансират".
Припомняме, че българският проект за нова ядрена централа е на финалната права, като се очаква скоро да бъдат
подадени обвързващите оферти за строителството. На 19 декември миналата година стана ясно, че България е избрала да
води преговори за инвестицията с "Росатом", китайската национална компания CNNC и южнокорейската "Хидроатомна
корпорация". Още тогава стана ясно, че другите кандидати - "Фраматом" и "Дженерал електрик", могат да доставят
оборудването по строителството. Преди месец пък се разбра, че "Росатом" и последните две компании - френска и
американска, вече са подписали меморандум за партньорство в процедурата по избор на стратегически инвеститор за
строежа на българската АЕЦ-Белене.
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Така на практика вече е почти сигурно, че строител на централата ще бъде руският гигант.
През последните седмици пък се води спор дали централата има нужда от нова нотификация от ЕК, след като проектът
вече веднъж беше спрян. Оказа се, че въпреки всички обещания на властта такава нотификация ще е нужна, но подаването
й трябва да дойде от компаниите участници, а не от държавата.
"Обективно погледнато, подпише ли се обвързващият договор, рискът за това да не бъде изпълнен един ядрен проект
пада изключително много", казал председателят на енергийната комисия.
Той очертал предстоящите етапи за реализация на проекта АЕЦ-Белене така - ако до края на годината участниците се
запознаят с документацията, има 4 месеца за получаване на обвързващите оферти. Следва преговорен процес, който ще
завърши с подписване на обвързващ договор във връзка със структурирането и строителството на обекта. Инвеститорът
трябва да обяви какво ще промени от съществуващия проект, но това няма да повлияе върху общото лиценизиране, което
касае технологията воден реактор. И ако в най-бързи срокове новият собственик уведоми ЕК за нотификацията, то по
изчисленията на Николов строителството може да започне до 2023 г.
"Близо 50 000 ще бъдат ангажираните с проекта работни места в различни сектори. Още със стартиране на строителството
на Първи енергоблок пряко на площадката на АЕЦ-Белене ще бъдат заети над 1000 инженери и между 3500 и 5000
работници", подчертал пък областният управител на област Плевен Мирослав Петров.
Освен това АЕЦ-Белене щяла да засили интереса към атомната индустрия във висшите учебни заведения в цялата страна,
като посочил, че тази положителна тенденция пряко ще се отрази върху три големи вуза, от които се очаква да осигуряват
кадри за проекта АЕЦ-Белене – ТУ-София, СУ “Свети Климент Охридски” и Университета по архитектура, строителство и
геодезия.
"Нов по-добър стандарт на живот, подем в регионалната заетост, по-добри доходи, насърчаване на предприемаческите
инициативи, положителна тенденция в демографските показатели – това са само част от очакваните промени, които ще
донесе изграждането на АЕЦ-Белене за Белене и региона", обясни пък кметът на Белене Милен Дулев пред събралите се
хора.
√ Стамен Янев е новият заместник-министър на икономиката
Той е бивш шеф на Агенцията по инвестиции
Рокадите в министерството на икономиката продължават. Няколко дни след като премиерът Бойко Борисов поиска
оставката на министър Емил Караниколов и назначи на негово място собствения му заместник - Лъчезар Борисов, след
като беше освобена и зам.-министър Лилия Иванова, а на нейно място назначена Яна Топалова, от вече министерството
има още един заместник-шеф.
Това е досегашният изпълнителен директор на Българската агенция по инвестиции Стамен Янев. Той е познато лице в
бизнес средите в страната, имайки предвид, че дълго време беше мениджър в големи адвокатски кантори,
специализирани с търговско и дружествено право, правни режими на чуждестранните инвестиции и други. Именно тази
му биография е вписана и в представеното от Министерски съвет CV на Янев.
Рокадите са представени като опит да се стимулира работата на министерството в качеството му на оператор на повечето
икономически програми, които би трябвало в момента да спасяват стопанския живот. Голяма част от тях обаче все още не
са потеглили, другите се движат бавно, трети откровено не работят.
В.Монитор
√ Искрен Веселинов: Законът за „вечния длъжник“ - готов до края на септември
Законът, който ще регулира срокът в който потребителите могат да бъдат търсени за задължения ще бъде готов до края на
септември. Това заяви Искрен Веселинов от ВМРО, пред бТВ.
Той посочи, че има текстове, които трябва да се прецизират, но проектът ще бъде одобрен в рамките на септември.
Веселинов заяви, че този закон не е обсъждан в коалиционен съвет, но при неформални разговори има подкрепа от
останалите партии в коалицията.
Закон за облагане на едрите земевладелци ще бъде внесен от партията за обсъждане в Народното събрание, каза още
Веселинов. Той посочи, че в момента има 4 млн. декара земеделска земя, която е собственост на 62 човека или фирми.
Според него щом има възможност тези хода да купят толкова земя, трябва да има пари да си пратят данъка за нея, като по
този начин се подпомогнат общините, на чиито територии се намира.
Веселинов заяви още, че коалицията е стабилна и е способна да изкара мандата си. Във връзка с антикризисните мерки на
правителството той посочи, че те не са в отговор на протестиращите граждани, а ако нямаше протести е вероятно тези
решения да бяха взети преди две седмици. Идеята за предприемането на тези мерки в този момент е необходимостта да
се изчака, за да се види къде трябва да се насочи помощта на държавата.
√ Над 12 000 регистрации в новия портал на Търговския регистър
Над 12 000 души се регистрираха в новия портал на Търговския регистър. В него вече има достъп до Имотния регистър,
както и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ), като така трите портала са с единна входна
точка на адрес https://portal.registryagency.bg, съобщи Агенцията по вписванията (АВ).
Припомняме, че от понеделник трите регистъра са с общ сайт, като предишните онлайн страници автоматично прехвърлят
потребителите на новия единен портал. За ползване на пълната функционалност на двата регистъра е необходимо да се
създаде потребителски профил и към него да се присъедини средство за идентификация – електронен подпис, ПИК от
приходната агенция или сертификат от АВ.
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Регистрацията стартира още на 9 юни, но отчете слаб интерес. Статистиката показва, че в периода от 9 юни до 27 юли са
създадени едва 5000 профила. В първия ден от пускането на новия портал са се регистрирали над 7000 потребители, като
до момента общия им брой надхвърля 12 000. Всички услуги и справки на двата регистъра вече са достъпни на
https://portal.registryagency.bgg. Само на 27 юли през единния портал са подадени около 2500 заявления за услуги и
справки в ТРРЮЛНЦ и Имотния регистър.
По-голямата част от запитванията са свързани с локални технически настройки при тестово подписване. Най-често
задаваните въпросите са относно Имотния регистър, като могат да бъдат обединени в 2 основни групи: 1. Какво е
необходимо за получаване на специален достъп? 2. Как да се присъедини профил/прехвърлят суми от налична сметка в
профил в icadastre.bg към профил в новия портал?
Всички справки в Имотния регистър, за които се дължи държавна такса могат да бъдат използвани само след като е
направен потребителски профил и е присъединено средство за идентификация. Безплатните справки както в Имотния,
така и в ТРРЮЛНЦ могат да се използват без да се изисква автентификация. Изключение прави само достъпа до
сканираните документи, съдържащи се в делата на търговците/ЮЛНЦ, за който е необходим електронен подпис, ПИК на
НАП или сертификат от Агенция по вписванията, както беше и до момента.
БНР
√ Парламентът ще разгледа на второ четене промените в Закона за социалните услуги
В последната работна седмица преди лятната ваканция, парламентът ще разгледа окончателно промените в Закона за
социалните услуги, внесени от ГЕРБ и Обединени патриоти.
Предоставянето на социални услуги не е търговска дейност, регламентират поправките, направени от Обединените
патриоти и предвиждат и бърз съдебен контрол. Според новите текстове при изготвяне на индивидуална оценка на
потребностите на детето информация може да се разкрива само със съгласието на родителя или настойника. Промените,
направени от ГЕРБ, гласят, че до приемането на Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги насочването на
всички лица, които искат да ползват такива, ще се извършва само от Дирекция "Социално подпомагане", а индивидуалната
оценка за подкрепа на лицето ще се изготвя по досегашния ред.
Депутатите ще изберат и подуправител на Националния осигурителен институт.
До края на седмицата в Народното събрание трябва да бъде разгледано предложението на управляващите от 1 август тази
година до 31 декември 2021 да бъде намален ДДС на 9% на виното, бирата, туристическите оператори, случайните превози
и на фитнеси и спортни зали.
√ Потвърдени са 55 млн. лева по схемата за безлихвени кредити
Безлихвени кредити за над 55 милиона лева са потвърдени по програмата за физически лица, съобщи Българската банка
за развитие, която е гарант на схемата. В момента десет търговски банки отпускат заеми до 4500 лева на хората, чиито
доходи са намалени заради пандемията от Covid-19. Две търговски банки вече са изчерпали ресурса си.
Всеки, който е бил в неплатен отпуск заради пандемята, може да кандидатства за такъв заем. За самоосигуряващите се
лица трябва да се докаже спад на доходите и платени осигуровки шест месеца назад.
√ КЗК одобри сделката за купуване на дял от Първа инвестиционна банка
Комисията за защита на конкуренцията одобри сделката, при която държавата придоби 18,5% от акциите на Първа
инвестиционна банка.
Увеличаването на капитала на Първа инвестиционна банка бе последното условие, което страната ни трябваше да изпълни,
за да получи разрешение за влизане в ERM II -валутния механизъм, известен като чакалнята за еврозоната, и в банковия
съюз.
За да се осъществи това укрепване, държавната Българска банка за развитие придоби 18,5 на сто от дяловия капитал на
търговската банка като инвестира 140 милиона лева.
В сделката участва и чешкият милиардер и хазартен предприемач Карел Комарек чрез фондацията си, но тази част от
сделката не е обект на разглеждане от Комисията за защита на конкуренцията.
√ ЕС призова Китай да премахне бариерите за износители на стоки
ЕС отново настоя пред Китай да допусне на своя територия селскостопански стоки от общността, за които все още няма
разрешение, като продукти от телешко и пилешко месо. Двете страни проведоха онлайн 8-ия търговски и икономически
диалог на високо равнище.
Еврокомисарят по търговията Фил Хоган призова Китай да премахне бариерите за износителите от ЕС на стоки и услуги,
както и за европейските инвеститори. От общността смятат, че има значителен прогрес от последния кръг преговори
между двете страни, който се проведе преди няколко дни, но добавиха, че има още много да се желае по ключови въпроси
като достъпа до пазара и устойчивото развитие.
Съюзът изрази загриженост от новите ограничения, въведени от Китай върху вноса на храни с мотив за контрол на
пандемията от коронавирус, което води до повишаване на необоснованите инспекции, контрол и искане на сертификати
за земеделските продукти от Общността.
От ЕС повториха искането си за подобряване на офертата на Китай в областта на телекомуникационния и компютърния
сектор, здравето, биотехнологиите и новите електромобили.
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Общността поиска и по-сериозни амбиции и ангажимент от Китай за устойчивото развитие, като подчерта политическата
значимост от сериозни ангажименти в тази насока. И окуражи Китай да продължи с отварянето на своя пазар за финансови
услуги за чуждестранни инвестиции.
Economic.bg
√ Кабинетът прие големите санкции за неплащане на осигуровки
Управляващите одобриха удвояването на допустимите часове за извънреден труд
Правителството одобри законопроект за промени в Кодекса на труда, които гарантират в по-голяма степен правата и
интересите на работещите и работодателите, съобразно съвременните икономически условия, повишават ефективността
на контролната дейност за недопускане на недеклариран труд и насърчават развитието на социалния диалог и
колективното трудово договаряне.
Предвижда се възможност при повторно нарушение, свързано с недеклариран труд, наказанието за работодателя да е
имуществена санкция или глоба в размер от 15 000 до 20 000 лв., а за виновното длъжностно лице - глоба в размер от 5
000 до 10 000 лв. По този начин ще се отстрани констатираната празнота в Кодекса на труда, която не предоставя право на
контролните органи да налагат по-висок размер на санкцията при повторно нарушение при наемане на работник или
служител без предварително сключен и регистриран в НАП писмен трудов договор.
Със законопроекта се предлага и повишаване на административната санкция за системни нарушения, свързани с
използването на недеклариран труд и за неплащане в срок на дължимите от работодателя трудови възнаграждения и
обезщетения. За осигуряване на превенцията и гарантиране на спазването на трудовото законодателство в това отношение
е необходимо размерът на административната санкцията да е възпиращ, поради което се предлага работодателят да се
наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 20 000 до 30 000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер
от 10 000 до 20 000 лв. Изброените нарушения засягат в значителна степен интересите на работниците и служителите, като
имат за последствие ощетяване на социалноосигурителната система и създават условия за нелоялна конкуренция между
предприятията, поради което са с висока степен на обществена опасност, особено ако се допускат системно от един и същи
работодател.
Със законопроекта се гарантира, че работодателите няма да имат основание за прекратяване на трудовите договори на
учителите поради придобито право на ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд. Дава се и възможност чрез
колективно трудово договаряне синдикатите и работодателите на браншово и отраслово равнище да договарят по-голяма
продължителност на извънредния труд на работник или служител, но не повече от 300 часа в рамките на една календарна
година. Паралелно с това се запазва заложеното в Кодекса на труда ограничение за извънреден труд до 150 часа годишно,
когато няма сключен колективен трудов договор. Предложението има за цел да подпомогне развитието на
индустриалните отношения в страната, като се осигуряват повече възможности на социалните партньори да намерят подобър баланс при организиране на работното време, отчитайки спецификите на отделния отрасъл или бранш. Изискването
колективният трудов договор да е на ниво отрасъл или бранш, а не на ниво предприятие, ще гарантира равнопоставеност
между работодателите и справедлива конкуренция между тях.
С предложените промени в Кодекса на труда се усъвършенстват трудовите отношения с международен елемент,
включително при командироване. Регламентира се по ясен начин, че приложимият закон към трудовите правоотношения
с международен елемент е Кодекса на труда, като той ще се прилага за трудовото правоотношение между работодател и
работник или служител, чието място на работа е в България или в чужбина, доколкото не е предвидено друго в закон, или
в международен договор, който е в сила за Република България. Целта е да се гарантира равнопоставеност на работниците
и служителите, както и възможност да се ползват от закрилата на трудовото законодателство, независимо от тяхното
гражданство.
В друга разпоредба се предвижда тютюнопроизводителите също да могат да наемат работници с еднодневни договори
за краткотрайна селскостопанска работа по време на прибирането и обработката на реколтата. Включването на
тютюнопроизводителите в обхвата на работодателите, които могат да сключват такива договори ще допринесе за подоброто функциониране на пазара на труда в определени региони на страната, където това производство е традиционен
сектор.
Bloomberg TV Bulgaria
√ Експерт: Антикризисните мерки да са етап от дългосрочен план в подкрепа на бизнеса
Елеонора Негулова, председател на Националното сдружение на малкия и среден бизнес, Бизнес старт, 28.07.2020
Социално-икономическите мерки за справяне с последствията от коронакризата у нас трябва да имат синергичен ефект с
тези, които бяха обявени и тези, които предстои да чуем. Ние ги възприемаме като етап от това, което трябва да бъде
адресирано по отношение на проблемите в бизнес средата у нас. Това каза Елеонора Негулова, председател на
Националното сдружение на малкия и среден бизнес, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.
"Проблемът е, че в тази турбулентна среда невинаги може да се направи навреме оценка на въздействие и да се изчисли
предварително ефекта".
Негулова коментира, че мерките ще повишат потреблението по линия на подкрепата на пенсионерите, но няма да
доведат до необходимия ефект. "Трябва да имаме хоризонт с мерки за една до три години. За да може бизнесът да
планира своята стратегия за промяна и преструктуриране", заяви тя.
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"Ще се насърчи потреблението в определени сектори, но това няма да разреши общия проблем на бизнес средата.
Решенията трябва да се търсят в по-дългосрочен план", уточни Негулова.
Тя коментира, че някои мерки се случват изключително бавно. По думите ѝ времето се явява най-важният фактор в
момента.
"В настоящата ситуация малкият бизнес осъзнава своята роля, че трябва да бъде стабилната част от местните общности,
тъй като трябва да продължава работата си и да създава добавена стойност".
Целия разговор вижте във видеото.
√ Възстановяването на световната икономика е под риск
Продължаващата парична и фискална подкрепа са ключът за избягване на рецесията в следващите месеци, смята
икономист на Moody’s
Крехкото възстановяване на световната икономика рискува да изпадне в застой, пише Bloomberg.
Нарастването на броя на новозаразените в Азиатско-тихоокеанския регион е приемано от мнозина като предупредителен
сигнал за това, което предстои в останалата част на света. Тази седмица Китай докладва за най-много новозаразени в
страната от над четири месеца, както и за нов случай в Пекин - първият от 21 дни насам. Токио, Хонконг и Мелбърн също
отчитат нови рекордни ръстове на заразени, като дори Виетнам, където нямаше случай на хоспитализиран от почти 100
дни, се бори с нови огнища.
Пандемията продължава да се разраства в части на САЩ, Европа и в големите развиващи се икономики, включително в
Индия и Бразилия. На фона на слабите очаквания за промяна на тенденцията, докато не бъде създадена и разпространена
ваксина, правителствата увеличиха стимулите, достигали 11 трилиона долара.
Федералният резерв на САЩ трябва да вземе решение за основните лихви в рамките на двудневното си заседание тази
седмица, а властите в страната обсъждат въвеждането на нов пакет от фискални стимули на стойност един трилион долара.
Европейският съюз наскоро сключи споразумение за възстановителния пакет за 750 милиарда евро, като правителствата
в континента разглеждат възможностите за удължаване на програмите за подкрепа.
“Глобалното икономическо възстановяване е в риск”, коментира Марк Занди, главен икономист на Moody’s Analytics.
„Ключът за гарантиране, че глобалната икономика няма да се върне към рецесия през следващите месеци, е
продължаващата агресивна парична и фискална подкрепа“, посочва той.
Двигателите на растежа
До голяма степен представянето на глобалната икономика ще зависи от това колко бързо може да се увеличи отново
потребителската увереност, като пътуванията и туризма все още са в затруднено положение. Увереността също ще бъде
движена от овладяването на вируса, както и от времето, в което безработните ще успеят да се върнат на трудовия пазар.
Големите глобални компании като Lufthansa, Airbus, Marks & Spencer и други, продължават да съкращават служители. Yelp
изчислява, че повече от половината временно освободени в САЩ по време на мерките срещу коронавирса вече са
останали трайно без работа.

Международният валутен фонд прогнозира 4,9-процентен спад на глобалната икономика през 2020 г. Графика:
Bloomberg
Goldman Sachs предупреди, че икономиките в Азиатско-тихоокеанския регион, които са генерирали над 70-процентен дял
от глобалния растеж през 2019 г., са изправени пред значителни предизвикателства. Икономиките на региона достигнаха
“края на първоначалното възстановяване”, заяви Андрю Тилтън от Goldman.
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Въпреки че китайската икономика се завърна към растежа през миналото тримесечие и данните за индустриалното
производство отчитат V-образно възстановяване, потребителското търсене и частните инвестиции остават слаби.

Китайската икономика се завърна към растежа, но очакванията са той да е най-слабият от 70-те години на
миналия век насам. Графика: Bloomberg
Скорошните сигнали
Възстановяването в САЩ е в застой, след като много щати отчетоха ръст на новозаразените. Заявленията за безработица в
най-голямата икономика в света нараснаха за пръв път от март насам в седмицата, приключваща на 18 юли, до 1,42
милиона. Резервациите за ресторанти преустановиха ръстовете си в национален мащаб, като остават на около една трета
от миналогодишните нива. Потребителската увереност се понижи този месец на фона на разпространението на вируса.
Сигналите са по-добри в Европа, като активността в частния сектор в еврозоната се повиши до най-високото ниво от над
две години насам през юли, а експанзия отчетоха както производственият сектор, така и този на услугите. Във
Великобритания търговците на дребно регистрираха обеми на продажбите през юни, близки до предкризисните, въпреки
че мерките за социална дистанция пречат за пълното завръщане към нормалния живот.

Икономическата активност в еврозоната отбеляза ръст за пръв път от пет месеца насам. Графика: Bloomberg
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Данните за германската икономика показват, че индикатори, като резервациите в ресторанти и бизнес увереността,
отчитат признаци на подобрение.
“Очакваше се, след като блокадите доведоха до суров спад на активността, че отварянето отново ще е съпътствано с
първоначално възстановяване, по-конкретно в увеличение на потребителското търсене, което ще се забави след това”,
коментира Кристиан Келър, анализатор на Barclays.
√ Goldman Sachs: Ролята на долара като световна резервна валута е под риск
Показателно за тенденцията е, че цената на златото се повишава до рекордни нива в условята на коронакриза
Ролята на долара като световна резервна валута е под заплаха, което се доказва от скорошния скок на стойността на
златото, сочи доклад на Goldman Sachs, цитиран от Bloomberg.
Зелената валута се изправя пред няколко риска. Сред тях е възможността Федералният резерв да направи преход към
„инфлационно пристрастие“, покачване на политическата несигурност, както и нарастващите опасения за втора вълна на
пандемията, става ясно от доклада на стратезите на Goldman Sachs. Също така нарастването на дълга в резултат от
пандемията може предизвика страхове от девалвация.
„Засилват се опасенията по отношение на това до кога ще продължи доминацията на долара като световна резервна
валута“, обясняват стратезите на финансовата компания, сред които е Даниел Шарп. „Златото е силен актив убежище,
особено в ситуация като настоящата, в която правителствата понижават реалните лихвени проценти до рекордно ниски
нива“, се посочва в доклада.
Рязкото покачване на стойността на златото показва, че притесненията за състоянието на световната икономика се
увеличават. Банката повиши 12-месечната си прогноза за цената на златото до 2300 долара за тройунция. Предишната
прогноза на Goldman Sachs беше за 2000 долара за тройунция. Стойността на златото е близо 1930 долара за тройунция
към обяд българско време.
Междувременно доларовият спот индекс на Bloomberg е напът да отчете най-лошото си представяне за юли от
десетилетия насам. Спадът идва на фона на подновените призиви за отказ от долара след приемането на мащабния
спасителен пакет от стимули на Европейския съюз, който предвижда съвместен дълг и подкрепи еврото.

Мениджър
√ Скок на вноса на ток на фона на намалено производство и по-ниско потребление
Вносът на електроенергия в България от началото на годината се е увеличил с 22.73%. Това показват последните
оперативни данни на Електроенергийния системен оператор /ЕСО/ за енергийния баланс на страната за периода
01.01.2020 г. - 26.07.2020 г. спрямо 01.01.2019 г. - 26.07.2019 г, които са публикувани на страницата на оператора.
През посочения период на 2019 г. България е внесла 1 890 245 MWh електроенергия, докато за аналогичния период на
2020 г. внесеният ток в страната ни е 2 319 868 MWh. За посочения период страната ни е изнесла с 15.44 на сто по-малко
електроенергия в сравнение с изминалата година.
Производството на електроенергия в България е спаднало с 8,18% за периода 01.01.2020 г. - 26.07.2020 г. спрямо 01.01.2019
г. - 26.07.2019 г. От началото на годината до 26 юли е отчетено производство на електроенергия в обем от 23 305 080 MWh.
За сравнение през същия период на 2019 г. производството е възлизало на 25 380 424 MWh, показват данните на ЕСО.
Потреблението на електроенергия в страната е намаляло с 3.86% за периода от 1 януари тази година до 26 юли спрямо
същия период на измината година. От началото на 2020 г. до 26 юли са се изразходили 21 301 308 MWh, докато за
аналогичния период на 2019 г. е отчетено потребление от 22 157 327 MWh, посочват от ЕСО.
От ЕСО отчитат увеличение на участието на ВЕИ в преносна мрежа с 15.34%, както и в разпределителната мрежа с 9.51 на
сто. Най-голям принос за това е на вятърните електроцентрали.
√ Световният туризъм със загуба от 320 млрд. долара заради коронавируса
Пандемията от COVID-19 е причинила загуби от 320 млрд. долара за световния туризъм от януари до май тази година, сочи
анализ на Световната организация по туризъм (СОТ), цитиран от Франс прес.
Това е над три пъти повече от загубите за международния туризъм по време на световната икономическа криза през 2009
г., посочва организацията към ООН.
От януари до май броят на международните туристи е намалял с 56% спрямо същия период на миналата година, което се
равнява на 300 млн. души по-малко. Специално в Европейския съюз обаче спадът възлиза на над 90% към май, показаха
последните данни на Евростат. Въпреки бавния рестарт на туризма, особено в северното полукълбо, индексът на доверие
на СОТ сочи исторически ниски равнища. А и възстановяването се движи по-бързо от очакваното. В началото на май СТО
очакваше спад на броя на международните туристи от 60 до 80% за 2020 година и загуби до общо между 910 млрд. и 1,2
трлн. долара.
Сред основните рискове за сектора са посочени възобновяването на разпространението на вируса и опасността от нови
ограничения, както и положението в Китай и САЩ, което е "в мъртва точка" в двете страни, които обикновено са големи
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източници на туристи. Агенцията предупреждава, че са застрашени от 100 до 120 млн. преки работни места в туристическия
сектор.
√ IATA с прогноза кога световният въздушен трафик ще се върне към предкризисните нива
Глобалният въздушен трафик няма да се върне към нивата, наблюдавани преди пандемията на коронавирус най-малко до
2024 г., съобщи във вторник Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), цитирана от БНР.
"Несигурността относно времето на отварянето наново на границите е основният фактор. Сега очакваме нивата на 2019 г.
да не бъдат достигнати до 2024 г., което е година по-късно от това, което очаквахме в средата на месец май. Прогнозата
зависи от това как страните успяват да "контролират вируса", заяви пресконференция главният икономист на IATA Брайън
Пиърс.
Според него, новите британски ограничения за пътуванията от Испания "създали голяма несигурност", визирайки
решението на правителството в Лондон да наложи 14-дневна карантина на пристигащите от Испания.
"Това, което не виждаме, е всеобхватно преотваряне, особено за дългите разстояния, особено за междуатлантическите
пътувания", каза той и допълни: "Всяко възстановяване през втората половина на годината ще бъде по-бавно, отколкото
се надявахме, с оглед на по-слабото от прогнозите възстановяване през май и юни".
Поради увеличаването на броя на заразени с Covid-19 в някои страни, преотварянето на международните граници ще
отнеме повече време, отколкото беше прогнозирано по-рано, посочи Пиърс.
За 2020 г. като цяло IATA вече очаква спад на глобалния въздушен трафик с 63%, което е по-лоша прогноза от предходната
за понижение с 55 на сто, допълни той.
IATA, която включва 290 авиокомпании от целия свят, предвижда приходите на тези компании да бъде намален
наполовина през настоящата година спрямо 2019 г.
√ Смесени резултати на борсите в Европа на фона на разочароващи резултати в сектора на луксозните стоки
Основните индекси на водещите европейски фондови борси записаха смесени резултати в ранната търговия вчера, на
фона на надеждите, че Сенатът на САЩ ще приеме предложеният от републиканците нов пакет за стимулиране на
икономиката в размер на 1 трлн. долара. Незадоволителните резултати на производителите луксозни стоки обаче
ограничиха печалбите на пазарите, пише Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,25 пункта, или 0,07%, до 366,4 пункта. Немският DAX се понижи с
11,23 пункта, или 0,09%, до 12 827,43 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 6,69 пункта, или
0,11%, до 6 111,57 пункта. Френският CAC 40 регистрира спад от 21,52 пункта, или 0,44%, до 4 918,1 пункта.
След като опасенията от нарастващия брой на заразните с COVID-19 в световен мащаб се отразиха негативно на търсенето
на рискови активи в понеделник, инвеститорите насочиха вниманието си към двудневното заседание на Федералния
резерв на САЩ, което ще започне днес. Инвеститорите очакват централната банка да запази основната си лихвена ставка
без промяна, но да положи основите за нейното сваляне на по-късен етап през годината.
„Дори и утре да не е правилният момент за промяна на паричната политика, от Фед със сигурност ще демонстрират
готовност за бъдещо облекчаване“, коментират анализатори от Commerzbank.
Акциите на конгломерата за луксозни стоки LVMH поевтиняха с 5,04%, след като затварянето на магазини заради
пандемията от COVID-19 засегна тежко продажбите на компанията през второто тримесечие, въпреки частичното
възстановяване през юни, подкрепено основно от Китай. Компанията отчете спад на продажбите от 38% през второто
тримесечие и 68-процентов срив на печалбата до 1,67 млрд. евро за първото полугодие. Очакванията бяха за печалба от
2,32 млрд. евро.
На този фон акциите на собственика на Gucci – Kering и Hermes поевтиняха съответно с 1,53 и 2,01%.
Цената на книжата на Moncler падна с 4,59%, след като компанията отчете загуба за полугодието за първи път в своята
история.
Акциите на френският автомобилен гигант PSA (Peugeot – Citroen) поскъпнаха с 3,69%, след като компанията потвърди
целта си за среднопретегления марж от над 4,5% за автомобилното звено за периода 2019-2021 г. Тази нови засенчи 34,5процентовия спад на приходите на компанията за полугодието до 25,12 млрд. евро. От фирмата обявиха, че юни са отчели
възстановяване на продажбите, което ще се задържи и през юли.
Акциите на германската компания за доставка на храна Delivery Hero скочихa с 1,95%, след като тя повиши прогнозата си
за продажбите за 2020 г. и отчете удвояване на поръчките за тримесечието. Компанията обяви,
Оптимизъм в САЩ в началото на важна седмица от сезона на отчетите
Основните индекси на Уолстрийт регистрираха повишения в понеделник, след като технологичният сектор отново поведе
ралито на пазарите, докато инвеститорите са в очакване на корпоративните отчети редица водещи компании, предаде Си
Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 114,88 пункта, или 0,43%, до 26 584,77 пункта. Широкообхватният
показател Standard & Poor’s 500 напредна с 23,78 пункта, или 0,74%, до 3 239,41 пункта. Индексът на високотехнологичните
дружества Nasdaq се повиши с 173,09 пункта, или 1,68%, до 10 536,27 пункта.
Акциите на Apple поскъпнаха с 2,37%, докато тези на Amazon напреднаха с 1,54%, , след като анализатори повишиха
целевата си цена за книжата на лидера в онлайн търговията. Акциите на Facebook, Netflix и Alphabet поскъпнаха съответно
с 1,21%, 3,16%, и 1,41%.
Пазарите бяха подкрепени от новината, че американското правителство ще отпусне допълнителни 472 млн. долара за
разработването на ваксина срещу COVID-19 от Moderna. Книжата на компанията поскъпнаха с 9,15%.
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Тази седмица ще бъде една от най-натоварените от сезона на корпоративните отчети, като McDonald's, Pfizer, Alphabet,
Apple и AMD са само част от компаниите, които ще представят тримесечните си резултати.
До понеделник 130 компании от S&P 500 отчетоха резултатите си за последното тримесечие, като 80% от тях са надминали
очакванията на анализаторите, сочат данни на Refinitiv. Въпреки това като цяло печалбите на компаниите от S&P 500 са
намалели с 40% на годишна база, като това се дължи най-вече на пандемията от COVID-19.
Междувременно търговците насочиха вниманието си към Вашингтон, където текат преговори за нов пакет за стимулиране
на икономиката.
По-рано министърът на финансите Стивън Мнучин завяи, че републиканците са финализирали законопроект за пакет от
стимули в размер на 1 трилион долара, който да подкрепи засегнатата от пандемията американска икономика.
Икономическият съветник на Белия дом Лари Къдлоу заяви, че законодателството предвижда нов чек от 1200 долара за
американците, удължаване на помощите за безработица. От „Вашингтон пост“ обаче съобщиха, че републиканците искат
да намалят плащанията за безработица от 600 на 200 долара на седмица.
Загуби за Nikkei, ръст в Китай и Южна Корея
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно повишения на фона
на печалбите на Уолстрийт и рекордното поскъпване на златото, което доближи благородния метал до 2000 долара за
тройунция, пише Маркетоуч.
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 58,47 пункта, или 026%, до 22 667,38 пункта, на фона
на поевтиняването на акциите на Mitsubishi Motors с 12,64%, след като компанията предупреди, че очаква най-голямата
годишна оперативна загуба от близо две десетилетия. Автомобилният производител прогнозира загуба от 140 млрд. йени
(1,3 млрд. долара) за фискалната година, завършила този март.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 22,73 пункта, или 0,71%, до 3 227,96 пункта, докато помалкият индекс Shenzhen Composite отчете ръст от 29,47 пункта, или 1,37%, до 2 173,84 пункта. Хонконгският показател
Hang Seng се повиши с 169,5 пункта, или 0,69%, до 24 772,76 пункта.
В Южна Корея бенчмаркът Kospi напредна с 39,13 пункта, или 1,76%, до 2 256,99 пункта, след като акциите на Samsung
Electronics поскъпнаха с 5,40%, след като компанията обяви, че ще представи следващия си флагман на 5 август.
В Австралия основният измерител ASX 200 се понижи с 23,7 пункта, или 0,39%, до 6 020,5 пунта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Бенчмаркът SOFIX отчете спад от
0,95 пункта, или 0,22%, до 438,93 пункта. BGBX40 се понижи с 0,11 пункта, или 0,11%, до 95,72 пункта. BGTR30 се понижи с
0,53 пункта, или 0,11%, до 466,21 пункта. BGREIT се задържа на ниво от 131,16 пункта.

Cross.bg
√ Тристранката ще проведе извънредно онлайн заседание
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно онлайн заседание от 13.00 ч.
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди Законопроект за изменение на Закона за Министерството
на вътрешните работи, внесен от Пламен Нунев и група народни представители.
√ Росен Желязков: Социалните мерки не са закъснели
В момента се борави с хипотези и те се базират на проучвания и нагласи. Някои от тези, на които социолозите дават
предимство, все още не са създадени или не са разгърнали своята партийна структура в страната. Но следващият кабинет
няма да излъчи абсолютно мнозинство, ще бъда достатъчно шарен и възможността да влезем в цикъл на многопартийни
правителства е вероятен, прогнозира в интервю за предаването "Преди всички" министърът на транспорта Росен
Желязков.
Той коментира инцидента по време на снощния протест в София:
"От десетилетия режимът на граждански прояви е регламентиран, за да не се стига до физически конфликти, примерът от
снощи е класически пример за провокация. Можеше да се стигне до линчуване на обградения в автомобила човек, без да
се знае каква е неговата вина. Ситуацията е доста изнервена, особено в късните часове и хладнокръвието на полицията е
много важно. Отношенията в обществото би трябвало да бъдат нормални, създаването на социално напрежение няма да
доведе до нищо добро."
"Моите права свършват там, където започват правата на друтите", е казал Волтер. Би трябвало полицията да е гарант за
реда, подчерта министърът.
Росен Желязков коментира и социалните мерки. На въпрос дали не са закъснели той отбеляза, че дизайнът на мерките е
започнал още по време на извънредното положение, а в момента се оформя националното финансиране.
Това не са мерки от вчера. Те целят да покрият социалните последици и да стимулират икономиката. Има и нови мерки.
Краткосрочните ще бъдат до края на годината, мерките за стимул - и догодина. Те минаха през обсъждане в Тристранния
съвет, отбеляза още министърът.
"Не мисля, че и превозвачите са си помисляли подобно нещо" - така министър Желязков отговори на въпрос за евентуално
поскъпване на билетите за автобусните превози.
По-скоро усилията ще се насочат към местата, където самата обществена услуга не достига до гражданите, уточни
Желязков.
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Запитан за проблемите на тежкотоварните превозвачи, министърът отговори:
"Заявихме ясно, че България ще заведе дело пред съда в Люксембург за пакета "Мобилност". Ще търсим нашите
национални аргументи, за да оборим тези правила. Комисията прави оценка на въздействието на връщането на камиона
на всеки 8 седмици и ясно, заяви, че ако се установи, ще внесе законодателно предложение. С мерки в подкрепа би
трябвало да се опитаме да запазим поне гръбнака на транспорта."
√ През 2023 ще бъде изстрелян български сателит
През 2023-та година ще бъде изстрелян български телекомуникационен сателит BALKANSAT. Това съобщиха от компанията,
която планира да изведе сателита в орбита, съобщава БНР.
Компанията се надява да изгради и оперира системата, която ще осигурява сигурни комуникации на територията на
България както за публичния, така и за частния сектор. Виктор Стефанополи каза, че по този начин с най-бърз интернет,
например биха разполагали и най-отдалечените райони в страната. А и, както пандемията Covid е показала, ще е полезно
за телемедицина и дистанционно обучение.
"Изстрелването на български телекомуникационен сателит ще донесе много ползи за българската икономика. Найважното предимство е обхвата на спътника, благодарение на който ще можем да осигурим по-добра свързаност на
страната. Създаваме изцяло български продукт и амбицията ни е да бъдем ключов партньор на компаниите тук, както и да
открием високоплатени работни позиции за млади местни специалисти", каза Виктор Стефанополи и добави, че сателитът
ще допринесе и за развитието на 5G системата.
√ Джузепе Конте иска да продължи извънредната ситуация в Италия до октомври
Министър-председателят на Италия Джузепе Конте предложи на парламента да удължи режима на извънредна ситуация
до октомври във връзка с епидемията от коронавирус.
На 31 януари след появата на първите случаи на заразяване в страната, кабинетът прие постановление за въвеждане на 6месечен режим на извънредна ситуация.
Според Конте, удължаването на режима е необходимо преди всичко поради факта, че по данни на медиците вирусът
продължава да циркулира в страната. Международната ситуация също предизвиква тревога, както и случващото се в някои
съседни на Италия държави, подчерта той.
В същото време премиерът няма намерение да „драматизира ситуацията или да подхранва неоправдани страхове сред
населението". Той уточни, че без продължаването на режима ще бъде невъзможно действието на голяма част от
действащите сега разпореждания на правителството във връзка с ограничаване разпространението на коронавируса.
При режим на извънредна ситуация всички основни решения, свързани с борбата с коронавируса и преодоляването на
последиците от пандемията, се вземат от правителството, без за това да е необходимо одобрението на парламента. Това
е причината парламентарната опозиция неведнъж да се обявява срещу удължаването на този режим.
В изявлението си пред парламента Конте подчерта, че въпреки този факт, той смята за нужно отговорността за вземането
на това важно решение да бъде споделена със законодателите.
√ Изявление на Международният фонд за устойчив мир и развитие относно последните действия на Армения срещу
Азербайджан
Международният фонд за устойчив мир и развитие (IFSPD) изразява дълбока загриженост във връзка с влошаването на
ситуацията на границата между Армения и Азербайджан в резултат на обстрел от страна на въоръжените сили на Армения
в посока на регион Товуз в Азербайджан на 12 юли 2020 г. Особено притеснение предизвиква фактът, че сред жертвите на
обстрела има мирни жители и са причинени щети на цивилната инфраструктура.
Ние категорично осъждаме както умишлените нападения срещу цивилни лица, така и тяхната смърт в резултат на
безразборното и непропорционално използване на сила от Армения, което е грубо нарушение на международното
хуманитарно право и международното право за правата на човека, включително Женевските конвенции от 1949 г. и
Допълнителния протокол 1 към тях, Международния пакт за граждански и политически права и Международната
конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация.
Извършителите не трябва да избегнат отговорността за извършените престъпления. Всички страни във въоръжен конфликт,
включително международни контингенти, призовани да допринесат за мирното разрешаване на конфликта, имат
съответните задължения и отговорности съгласно международното право.
Призоваваме страните в конфликта да положат максимални усилия за деескалиране на ситуацията и да продължат да
търсят начини за разрешаване на конфликта по мирен начин въз основа на общопризнатите принципи и норми на
международното право, както и на Резолюции № 822, 853, 874 и 884 на Съвета за сигурност на ООН, приети през 1993 г.
Бихме искали също така да подчертаем важността на документ № 717 „За арменската агресия срещу Азербайджан“,
представен на 13 юли 2020 г. в Камарата на общините на британския парламент, както и важността на измененията, приети
от Камарата на представителите на Конгреса на САЩ на 21 юли 2020 г., потвърждаващи факта на окупацията на територии
на Азербайджан.
Международният фонд за устойчив мир и развитие (IFSPD) е за уреждането на ситуацията въз основа на спазването на
суверенитета и териториалната цялост на Република Азербайджан в рамките на нейните международно признати граници.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Държавата и здравеопазването - министър Костадин Ангелов;
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Лекарите и COVID-19 - проф. Асен Балтов;
С какво беше замърсена река Марица - главен комисар Николай Николов;
Футболен казус: дойде ли краят на "Дунав Русе"?;
БТВ, "Тази сутрин"
Ще помогнат ли мерките на кабинета за справяне с кризата - гост депутатът от ВМРО Искрен Веселинов;
250 милиона лева повече за здраве! Ще се справят ли болниците с нов пик на коронавируса? В студиото доц.
Ангел Кунчев;
Десетки села без вода в кризата! След случая с отровените крави - какви са резултатите от пробите на реката?;
За протестите срещу властта, рокадите в кабинета и европейския път на България – гост: Росен Плевнелиев;
Проверка по сигнал - законен ли е строеж край плажа в Обзор?;
В колапс ли е туристическият бранш - коментар на Поли Карастоянова от Националния борд по туризъм;
Нова телевизия, „Здравей България"
Новият министър на вътрешните работи Христо Терзийски - за протестите, действията на МВР и заплатите на
полицаите;
10 лева за сянка на плажа, но с допълнителни 36 лева за кърпи, вода и диня. Задължителни се оказаха екстрите?;
Кой е виновен за отровата в канал на река Марица? На живо: Има ли все още риск за хората в района?;
Да си платиш, но да не получиш нищо. Защо превозвачи от месеци чакат платените от тях устройства за пътни
такси?;
Маските във влака - невъзможна ли е мисията? Румен Бахов на проверка за нарушители;
Живот в страх - епизод пореден! Психично болен мъж напада жени в столицата. Вероника Димитрова разказва
на живо;
С изкуство срещу болестта. Как млада майка разчита на себе си и картините си в битката си за живот?;
След като две деца се удавиха в морето - какво трябва да знаем за мъртвото вълнение и как да се пазим във
водата?
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Какво правителство, ако Нинова е премиер;
в. Труд - Смърт тече към Марица;
в. Телеграф - Такса вход според апартамента;
в. Монитор - 12 900 шофьори чакат 443.1 млн. лв. обезщетения за стрес след злополука;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - С промени в закон спират схема с данъци за коли, ощетила общини с 60 млн. лева;
в. 24 часа - 70 хил. медици с по-високи заплати - 250 млн. лв. влизат в системата;
в. Труд - Скелети на 8000 години спасиха археолози;
в. Труд - 100 млн. лева за пенсии през август;
в. Телеграф - Влагаме ударно €200 млн. от ЕС в северозапада;
в. Телеграф - Иван Гешев за решението на КС: Митът, че българският главен прокурор е недосегаем, рухна;
в. Монитор - 40% отлив на БГ студенти в чужбина заради коронавируса;
в. Монитор - Google блокира телевизия на олигарха и ортак на БГ Мадоф - Константин Малофеев;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Диана Ковачева, омбудсман: Глобата не е престъпление, за да се свалят номера на коли на границата;
в. Труд - Кардиологът проф. Младен Григоров пред "Труд": Не вярвах, но вече смятам COVID-19 за биологично оръжие;
в. Телеграф - Депутатът от ДПС и шеф на социалната комисия в НС Хасан Адемов: Развързването на бюджетната кесия
няма общо с протестите;
в. Монитор - Илхан Кючюк, евродепутат от ДПС: Акцията на Росенец е жалък опит за печелене на дивиденти на една
маргинална партия;
Водещи анализи
в. 24 часа - Бъдеще на Европа в полза на следващото поколение;
в. Труд - Разнопосочен протест от кръпки;
в. Телеграф - Свободна Европа претопли стари лъжи за Пеевски на нов глас;
в. Монитор - Възможности в положителен знак.
√ Предстоящи събития в страната на 29 юли
София
От 09.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание.
От 10.00 до 13.30 ч. в зала Launchee в ЦУМ ще се проведе конференция под надслов „Конституционната реформа
в правосъдието -за утвърждаване на правовата държава".
От 11.00 ч. във Военната академия „Г. С. Раковски" министърът на отбраната Красимир Каракачанов и заместникначалникът на отбраната генерал-лейтенант Димитър Илиев ще присъстват на тържествен ритуал по връчване на
дипломите на випуск „Добруджански - 2020" - I-ва смяна на Военна академия „Г. С. Раковски".
От 12.00 ч. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще проведе заседание в заседателната зала в
сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф" № 12.
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От 14.00 ч. в зала „Изток" на пл. "Народно събрание" 2 Комисията по икономическа политика и туризъм ще
проведе заседание.
От 15.00 ч. в залата на Направление „Архитектура и градоустройство" към Столична община ще бъде представен
архитектурният проект за обновяване на пространството на площад „Света Неделя".
От 16.00 ч. в зала 456 на пл. "Народно събрание" 2 Комисията по политиките за българите в чужбина ще проведе
заседание.

***
Бургас
От 17.30 до 19.00 ч. в Борисовата градина ще се проведе инициативата "Чета и плета".
От 21.00 часа в Летния театър в Приморския парк ще бъде представена комичната оперета в три действия от
Йохан Щраус II - „Прилепът", като част от музикални празници „Емил Чакъров".
***
Варна
От 20.00 ч. на Основната сцена в Драматичен театър "Стоян Бъчваров" ще бъде представена премиерата на
черната комедия "Владимир".
***
Каварна
От 21.00 ч. на стадион „Калиакра" ще се проведе концерт на Веселин Маринов.
***
Пазарджик
От 13.30 ч. на бул. „България" към с. Дебръщица ще стартира вторият етап на 67-та Международна колоездачна
обиколка на България.
***
Пловдив
От 10.00 часа в спортна зала "Колодрума" Владимирос Петсас, координатор "Събития" към Международната
колоездачна федерация, ще направи инспекция за евентуалното провеждане на Европейско първенство по
колоездене на писта.
***
Стара Загора
От 10.00 ч. в залата на Административната сграда на МТСП - Стара Загора ще се проведе пресконференция, на
която ще бъдат представени дейностите на трите агенции към Министерството на труда и социалната политика.
От 10.00 до 12.00 ч. в Къща-музей „Гео Милев" ще се проведат занимания за деца.
От 10.00 до 13.00 ч. в РИМ - Стара Загора ще се проведат Летни занимания в музея на тема „Българското
Възраждане".
От 11.00 ч., в звездната зала на Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин", в сградата на ГПЧE „Ромен
Ролан", 4. ет., източно крило, ще бъдат раздадени наградите на отличените участници в ученически онлайн
конкурс „Опознай природата... от твоя балкон".
От 14.00 ч. на Първи перон, ще бъде направена първа копка на Проект за реконструкцията на гаров комплекс
Стара Загора.
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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