Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

В. Дума
√ Мерките на кабинета всъщност са ускорено харчене на еврофондове
Предприетите от правителството мерки в помощ на бизнеса за преодоляването на кризата, породена от коронавируса, се
оказаха ускорено харчене на бюджета на Оперативната програма "Иновации и коинкурентоспособност" (ОПИК) за 1.1
млрд. лв. за настоящия програмен период, изтичащ в края на тази година. Както и бързо предоставяне на грантове на
фирмите за 200 млн. лв. от държавната Българска банка за развитие и на 500 млн. лв. за кредити и гаранции за заеми на
предприятията. Наесен се очакват и други 400 млн. евро авансови плащания от еврофондовете за следващия програмен
период, които също ще бъдат спешно насочени към бизнеса.
Това стана ясно във вторник, когато новият министър на икономиката Лъчезар Борисов, който бе заместник на
освободения Емил Караниколов, обяви пред журналисти съгласуваните с представителите на бизнес организациите
антикризисни мерки, които всъщност отдавна е трябвало да бъдат приложени.
Реално става въпрос за активиране на администрацията на Министерството на икономиката по разглеждането на 27
хиляди заявления за финансиране на различни проекти по ОПИК, за да могат те да получат очакваните от месеци свежи
средства. За целта министър Борисов е удължил работното врене на управляващия орган на програмата до 22 часа всеки
ден и в събота и неделя. Около 20 души от оперативната програма "Човешки ресурси" на социалното министерство се
очаква да бъдат включени в пресяването на проектите, вероятно и други експерти от икономическото ведомство ще
заработят в ОПИК. Всички, ангажирани в извънредната работа, която всъщност е трябвало вече да бъде свършена, ще
получат допълнително заплащане.
В същото време Лъчезар Борисов каза, че за част от мерките трябват законодателни промени, а парламентът, който
традиционно излиза във ваканция от 1 август, вероятно този път ще стори това седмица по-късно. По думите на министъра
в следващите месец- месец и нещо трябва да има напредък в усвояването на евросредствата, от които досега е
разпределена много малка част. Кандидатстването ще е по-просто и по-лесно, а част от необходимата информация по
проектите ще се събира служебно от ведомството, вместо фирмите да се занимават с документи от приходната агенция.
Разходването на средствата ще се следи от надзорен орган, излъчен от бизнес организациите, но форматът му още не е
доизмислен. Донякъде обаче това е конфликт на интереси, тъй като членове на тези организации вземат пари от
програмата, призна председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.
На всеки две седмици Министерството на икономиката ще публикува на сайта си отчет за свършената работа, за да е
прозрачно изразходването на средствата, каза още министърът. Допълни, че се търсят допълнителни начини да се ускори
разпределянето на ресурса от еврофондовете.
"Специален акцент ще се постави върху насърчаването на 56 инвестиционни проекта за 700 млн. лв., а в резултат на
мерките се очакват други 1 млрд. лв. инвестиции", каза Борисов. По думите му досегашният бюджет от 9 млн. лв. за 2020
г. за изграждане на инфраструктурни обекти и осигуровки в полза на инвеститорите, ще се увеличи на 18. 5 млн. лв. Ще се
работи за привличане на инвеститори по региони.
"Разработва се и промяна в правилника за прилагане на Закона за инвестициите, която ще позволи на приоритетни
инвеститори да се предлагат кеш грантове в размер на 37.5 млн. евро", обясни Борисов. Той даде пример с предлаганата
парична сума на "Фолксваген" от България, за да я предпочете пред Турция за новия си завод, но въпреки това не успя.
Съпредседателят на коалиционния партньор на ГЕРБ "Обединени патриоти" Валери Симеонов каза, че законодателните
промени ще бъдат внесени максимално бързо, за да се приемат преди лятната ваканция на парламента, но при нужда
депутатите ще се викат извънредно на работа.
От обясненията на председателя на АИКБ Васил Велев стана ясно, че 750 млн. лв. от обявените 1.8 млрд. лв. ще се дадат
напълно безвъзмездно на фирмите. Ще се ускори мярката по ОПИК за 250 млн. лв. за финансиране на проекти на средни
предприятия, с 68 млн. лв. ще се наддоговори бюджетът на мярката за увеличаване на капацитета на малките
производства. "Ще се доуточни нова схема за 200 млн. лв. за инвестиционна подкрепа на бизнеса, който влага с четвърт
по-малако средства спрямо европейските предприятия в придобиване на дълготрайни материални активи", отбеляза
Велев.
Според него очакваните 400 млн. евро авансово за бизнеса от бюджета на еврофондовете за 2021-2027 г. трябва да се
дадат за купуване на софтуер и хардуер, както и за изграждане на фотоволтаични централи за производство на ток за
собствени нужди на предприятията.
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Ще бъде обявена и сесия на фонда "Иновации" за 5 млн. лв., но не стана ясно дали това са допълнителни средства към
тазгодишния бюджет или досега не са били набирани проекти за подпомагане на иновации.
Шефът на АИК каза още, че Борисов е дал гаранциите на правителството, че ще се отменят неудачни разпоредби на
прословутата наредба за касовите апарати Н-18 и влизането ѝ се отлага за пореден път от 1 януари 2021 г. за март 2021 г.
"За първи път по нов начин се подготвят мерките, съгласуват се с бизнеса и се предлага механизъм за контрол на
зипълнението им", коментира Евгений Иванов от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Той
обясни, че сега е договорено прехвърляне на пари по отделните мерки и предлагането им по друг начин, но така и не бе
казано къде е станало преразпределянето.
Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов препоръча на министреството да проведе
информационна кампания сред бизнеса, за да бъдат запознати фирмите с промените на мерките по ОПИК.

Важни обществено-икономически и политически теми

News.bg
√ България е с отрицателен нетен външен дълг
От БНБ съобщават, че нетният външен дълг на България в края на май 2020 г. е отрицателен в размер на 3735.1 млн. евро
(6.6% от БВП), като намалява с 1574 млн. евро (72.8%) спрямо края на 2019 г. (отрицателна стойност от 2161.1 млн. евро,
3.6% от БВП).
Анализа на Централната банка показва, че понижението се дължи както на увеличението на брутните външни активи с
1477.6 млн. евро (4.1%), така и на намалението на брутния външен дълг с 96.5 млн. евро (0.3%).
Нетният външен дълг намалява с 2333 млн. евро (166.4%) спрямо май 2019 г. (отрицателна стойност от 1402.1 млн. евро,
2.3% от БВП). Важно е да се уточни, че става дума за дълга на цялата икономика на страната, а не само на държавата. Тук
се включват и вземания и задължения от и към чужбина на финансовите ни институции - най-вече банки и на фирмите.
През януари - май 2020 г. полученото външно финансиране от чужбина е 1857.9 млн. евро (3.3% от БВП), при 2827.6 млн.
евро (4.7% от БВП) за януари - май 2019 г.
От тях 482.3 млн. евро (26% от общия размер) са за сектор Държавно управление, 496.7 млн. евро (26.7%) за сектор Банки,
338.3 млн. евро (18.2%) за Други сектори, а 540.6 млн. евро (29.1%) са вътрешнофирмено кредитиране. През януари - май
2020 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 2215.5 млн. евро (3.9% от БВП) при 2589.1 млн.
евро (4.3% от БВП) за януари - май 2019 г.
Намаляването на нетната задлъжнялост (изразено в увеличение на отрицателната й стойност) се дължи най-вече на
значителното понижаване на задълженията на българските банки и в по-малка степен на фирмите. Другата важна
подробност е че дългът намалява изцяло заради свиването на краткосрочните заеми. Всичко това става ясно от данните за
Брутния външен дълг на България.
Според БНБ Брутният външен дълг в края на май 2020 г. е 33 974.9 млн. евро (59.9% от БВП), което е с 96.5 млн. евро (0.3%)
по-малко в сравнение с края на 2019 г. (34 071.3 млн. евро, 56.2% от БВП). Дългът намалява с 330.2 млн. евро (1%) спрямо
май 2019 г. (34 305.1 млн. евро, 56.5% от БВП).
В края на май 2020 г. дългосрочните задължения са 26 093.4 млн. евро (76.8% от брутния дълг, 46% от БВП), като нарастват
с 446.4 млн. евро (1.7%) спрямо края на 2019 г. (25 647 млн. евро, 75.3% от дълга, 42.3% от БВП). Дългосрочният дълг се
повишава със 140.9 млн. евро (0.5%) спрямо май 2019 г. (25 952.5 млн. евро, 42.8% от БВП).
Краткосрочните задължения възлизат на 7881.5 млн. евро (23.2% от брутния дълг, 13.9% от БВП) и намаляват с 542.8 млн.
евро (6.4%) спрямо края на 2019 г. (8424.3 млн. евро, 24.7% от дълга, 13.9% от БВП). Краткосрочният външен дълг намалява
с 471.1 млн. евро (5.6%) спрямо май 2019 г. (8352.6 млн. евро, 13.8% от БВП).
Брутният външен дълг на държавата в края на май 2020 г. е 5741.8 млн. евро (10.1% от БВП). Спрямо края на 2019 г. (5427.5
млн. евро, 8.9% от БВП) той нараства с 314.3 млн. евро (5.8%). Външните задължения на сектора се повишават с 335.2 млн.
евро (6.2%) спрямо май 2019 г. (5406.6 млн. евро, 8.9% от БВП). Причината за този ръст са заемите, които държавата е взела
от Европейски банкови институции като Европейската инвестиционна банка например.
Външните задължения на сектор Банки са 4369.7 млн. евро (7.7% от БВП). Те се понижават с 531.7 млн. евро (10.8%) спрямо
края на 2019 г. (4901.4 млн. евро, 8.1% от БВП). Дългът на сектор Банки намалява с 205.3 млн. евро (4.5%) спрямо май 2019
г. (4575 млн. евро, 7.5% от БВП).
Външните задължения на Други сектори (това са най-вече фирмите) са 10 552.5 млн. евро (18.6% от БВП). Те нарастват с
38.6 млн. евро (0.4%) спрямо края на 2019 г. (10 513.8 млн. евро, 17.3% от БВП). Дългът на сектора намалява с 253.5 млн.
евро (2.3%) спрямо май 2019 г. (10 806 млн. евро, 17.8% от БВП).
В края на май 2020 г. вътрешнофирменото кредитиране (това са заемите, които чуждестранните компании дават на своите
дъщерни фирми у нас) е 13 310.8 млн. евро (23.5% от БВП), което е с 82.3 млн. евро (0.6%) повече в сравнение с края на
2019 г. (13 228.5 млн. евро, 21.8% от БВП). Вътрешнофирменото кредитиране се понижава с 206.7 млн. евро (1.5%) спрямо
май 2019 г. (13 517.5 млн. евро, 22.3% от БВП).
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√ Президентът наложи вето на закона за подземните богатства
Президентът върна за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства, приет на 22 юли 2020 г.
Държавният глава упражнява конституционното си право, воден от разбирането, че подземните богатства са ресурс, който
трябва да се използва с грижа за околната среда и в обществен интерес.
Той изразява несъгласие с отделни разпоредби относно концесиите за добив на подземни богатства, като използване на
ресурси на трети лица, разширяване на правата на концесионерите, удължаване на срока на концесията и създаване на
рискове за околната среда и здравето на хората.
Пълният текст на мотивите на държавния глава Румен Радев публикуваме без редакция:
Подземните богатства са изключителна държавна собственост, посочени на първо място в изброяването на обектите по
чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България. Условията и редът, при които държавата предоставя концесии за тези
обекти, се уреждат със закон. По този начин конституционният законодател е възложил на Народното събрание
отговорността за съдържанието на правната уредба, която трябва да съответства на правовия и социален характер на
държавата. Същевременно следва да се отчита, че подземните богатства са ресурс, който трябва да се използва с грижа за
околната среда, както повелява чл. 15 от Конституцията. С този ресурс трябва да се способства постигането на
общественозначими цели, да се осигуряват инвестиции в страната, които да бъдат в интерес на гражданите и обществото.
Предвид това споделям насоката да се осигурява ефективно управление на подземните богатства и да не се допуска
умишлено блокиране на отделни находища, като изразявам загриженост, че част от разпоредбите на приетия закон се
отклоняват от нея.
1. С § 13 от Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства /ЗИД ЗПБ/ се регламентира
възможността кандидатът за предоставяне на разрешение за търсене и проучване или за проучване, или концесия за
добив да доказва финансови, технически и професионални възможности чрез използване на ресурсите на трето лице. За
целта следва да докаже, че за третото лице не са налице основания за изключване по чл. 23, ал. 2, включително че при
изпълнението на договора за търсене и проучване или за проучване, или договора за концесия за добив ще има на
разположение ресурсите на третото лице. Прави впечатление, че не се изисква третото лице да отговаря солидарно с
кандидата. Следва да се отбележи, че в режима на концесиите по Закона за концесиите с чл. 63, ал. 3 изрично се предвижда
третото лице, с възможностите на което се доказва изпълнението на изискванията за финансово и икономическо
състояние, да отговаря солидарно с концесионера за изпълнението на концесионния договор съгласно предвиденото в
него, като се вземат предвид характерът и размерът на поетия от третото лице ангажимент за предоставяне на ресурси.
Използването на капацитета на трето лице следва да е съчетано с гаранции, че за целия срок на договора кандидатът ще
разполага с необходимите ресурси. Такова изискване е възприето и в чл. 38, пар. 2 от Директива 2014/23/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия, което се прилага
по отношение на концесиите за строителство и за услуги. Няма основание такава гаранция да не се предвижда в
концесиите за добив на подземни богатства. Освен това с § 13 (относно чл. 23а, ал. 3) се установява правилото, че
финансовите възможности на кандидата трябва да осигуряват финансов ресурс, необходим за извършване на дейностите
по разрешението или по концесията, за не по-малко от 5 години от влизането в сила на договора за концесия. Това
изискване не е съразмерно на срока на концесията за добив, който е 35 години, без да се отчитат възможностите за
неговото продължаване. Предвид това считам, че уредбата в § 13 от приетия закон следва да бъде върната за ново
обсъждане, тъй като не дава гаранции, че кандидатите ще отговарят на минималните изисквания за финансови, технически
и професионални възможности, необходими за ефективното и безрисково търсене, проучване и добив на подземни
богатства.
2.С § 24 от ЗИД ЗПБ се разширяват правата, които концесията за добив предоставя на концесионера. Наред с
придобиването на правото на собственост върху видовете добити подземни богатства, за които е предоставена
концесията, правото на ползване върху минните отпадъци, правото да извършва всички необходими дейности, свързани
с добива, концесионерът ще може да извършва разкривни дейности извън контура на находището в границите на
предоставената концесионна площ с цел добив на подземни богатства от находището в дълбочина, както и да инициира
или да кандидатства за одобрение на инвестиционно предложение по реда на Закона за опазване на околната среда. По
смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда инвестиционно предложение
е предложение за извършване на строителни работи или изграждане на инсталации или схеми, а също и друга намеса в
естествената околна среда и ландшафта, включително добив на полезни изкопаеми. В резултат на § 24 от ЗИД ЗПБ
концесионерът получава разширени възможности да осъществява дейности извън очертанията на находището и да се
намесва в околната среда и ландшафта, създавайки риск за живота и здравето на хората. Няма нормативни гаранции, че
тези права ще бъдат използвани с цел добив на подземни богатства от находището в дълбочина, без да се надхвърля
предоставената концесионна площ. Не са представени мотиви за причините, които налагат приемането на съответните
изменения и какво въздействие се очаква да имат.
3. Концесиите с прекалено дълъг срок биха могли да доведат до затваряне на пазара и по този начин да възпрепятстват
свободното движение на услуги и свободата на установяване. Това опасение се съдържа в съображение 52 от Директива
2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия.
Независимо, че директивата се прилага по отношение на концесии за строителство и услуги, общите европейски ценности,
на които тя се основава, могат да бъдат споделени по отношение на всички концесии, в т.ч. и за добив на подземни
богатства. С § 25 от приетия закон се допуска възможността срокът на концесията за добив, който според непроменената
редакция на чл. 36, ал. 1 от Закона за подземните богатства е до 35 години, да бъде удължен по мотивирано искане на
концесионера, направено в определени от закона срок и условия. Предвидено е, че общият срок на концесията не може
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да бъде по-дълъг от 50 години (новата редакция на чл. 36, ал. 2). Наред с това, в новосъздадената ал. 3 на чл. 36 е дадена
възможност при определени условия и по мотивирано искане на концесионера, срокът на концесията да може да бъде
удължен до 10 години след изтичането на общия срок и при спазване на условията по ал. 2. По силата на § 91 мотивирани
предложения по посочените правила ще могат да направят и концесионери по концесии за добив на подземни богатства,
чийто срок изтича в 6-месечен срок преди или до една година от влизането в сила на закона. Законът урежда конкретно и
условията, при които могат да се отправят съответните мотивирани предложения. Независимо от това не могат да бъдат
подминати опасенията, породени от дългите срокове, които на практика са в полза на първоначалните концесионери. Те
ограничават свободната стопанска инициатива на други икономически оператори и лишават държавата от възможността
да постига по-добри условия за концесии.
Общото правило относно удължаването срока за концесиите в чл. 34, ал. 1, изр. второ от Закона за концесиите гласи:
"Срокът на концесията може да се удължава, като общият срок на всички удължавания, независимо от основанието за
това, не може да е по-дълъг от една трета от конкретния срок, определен с концесионния договор." Действително
концесиите за подземни богатства се предоставят и изпълняват при условията и по реда на Закона за подземните
богатства, както е предвидено изрично в чл. 25, ал. 1 от Закона за концесиите. В случая, обаче, отклонението от посочената
гаранционна норма нито е обществено оправдано, нито осигурява еднакви правни условия за стопанска дейност, нито
предотвратява злоупотреба с монополно положение и нелоялна конкуренция. За да се основава икономиката на България
на свободната стопанска инициатива, законът трябва да гарантира на всички правни субекти еднакви условия, без да
създава неоправдани предимства. Основната грижа трябва да бъде насочена към отговорното използване на държавното
имущество, с мисъл за идните поколения, която следва да изключи прекомерно дългите срокове на концесиите. Воден от
това разбиране, упражнявам правото си да върна за ново обсъждане § 25 и свързаният с него § 91 от Закона за изменение
и допълнение на Закона за подземните богатства.
4. С § 51 от ЗИД ЗПБ се дава нова редакция на чл. 57, според която кандидат, направил търговско откритие, се обезщетява
за действително претърпените вреди по реда на действащото законодателство, ако след издаването на удостоверение за
търговско откритие е възникнала опасност за националната сигурност, за отбраната на страната, за земните недра, за
околната среда, за водите, за безопасността на населението и човешкото здраве, от разрушаване или увреждане на
културни ценности или от разрушаване или увреждане на пътища от републиканската пътна мрежа. Считам, че
целесъобразно са разширени основанията за отказ от предоставянето на концесия, но уредбата прехвърля изцяло на
държавата риска от настъпването на подобни, неблагоприятни обстоятелства, без да държи сметка, че те могат да се
дължат и на дейността на кандидата, направил търговското откритие. Законодателният подход трябва да бъде балансиран
и да дава по-конкретни параметри, при които ще се ангажира отговорността на държавата.
В.Монитор
√ НС ще изслуша министрите Лъчезар Борисов, Костадин Ангелов и Деница Сачева
Депутатите ще изслушат икономическия министър Лъчезар Борисов, здравния министър Костадин Ангелов и социалния
министър Деница Сачева.
Това предложи председателката на Народното събрание Цвета Караянчева. Георги Свиленски от БСП отново поиска да
дойде премиерът Бойко Борисов в парламента и той бъде изслушан.
Народните представители вкараха в седмичната програмата и допълнителна точка - промените в Закона за МВР, внесени
от председателят на вътрешната комисия в НС Пламен Нунев от ГЕРБ.
√ Обсъдиха предложения за новата ОСП
Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони
за периода 2021 - 2027 г. проведе заседание, съобщиха от МЗХГ.
В заседанието, освен членовете освен членовете на ТРГ, взеха участие и представители на всички земеделски браншови
организации и НПО, които са заявили интерес и намерения да участват в подготовката на документа, но не отговарят на
изискванията на Постановление на Министерски съвет 142. Този подход ще бъде прилаган винаги, заседанията ще са
отворени за всички заинтересовани лица. Министерството на земеделието, храните и горите
желае да вземе в предвид на позициите на браншовите организации от всички сектори в аграрния отрасъл. Това заяви по
време на заседанието заместник-министърът на земеделието, храните и горите и председател на работната група
Вергиния Кръстева.
Заместник-министър Кръстева подчерта, че в предстоящите заседания на ТРГ ще имат възможност да участват всички
браншови организации и заинтересовани страни за изготвянето на качествен стратегически документ, отразяващ нуждите
нa бранша. С цел прозрачност и публичност всички обсъждани документи, част от стратегическия план, както и протоколи
от проведените заседания, ще бъдат публични. След утвърждаване на протокола от проведено заседание, както и
материали от него, ще се публикуват на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите,
рубрика ОСП 2021-2027 г., подрубрика Тематична работна група за ОСП 2021-2027 г. на адрес:
https://www.mzh.government.bg/bg/obsha-selskostopanska-politika-2021-2027-g/tematichna-rabotna-grupa/.
Бяха обсъдени и приети вътрешните правила за организацията и дейността на ТРГ. В определения 7-дневен срок преди
заседанието на работната група, браншовите организации ще имат възможност за обсъждане на изпратените материали
и изготвяне на позиция съвместно със своите членове. Председателят на ТРГ, съгласно ПМС 142, може да кани за участие
в заседанията представители и на други ведомства и организации, имащи отношение към изпълнението на политиките,
финансирани от фондовете за програмния период 2021-2027 г.
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Обсъдени бяха и постъпили становища и предложения по Проекта на идентифицирани потребности, който беше
представен официално от МЗХГ на 23 юни 2020 г. Проектът е следващата стъпка, която България предприема за
изготвянето на Стратегическия план за ОСП 2021-2027г. преди разписване на мерките. Всички заинтересовани страни,
които са изпратили бележки ще получат справка на постъпилите становища. На следващото заседание на ТРГ, в рамките
на до три седмици, ще бъдат обсъдени и отразени становищата, с цел финализиране на потребностите за стратегическия
план и преминаване към следващия етап от планиране.
Заместник-министър Вергиния Кръстева подчерта важността на документа, който ще определи посоката и развитието на
българското земеделие в следващите 7 години. "С общи усилия ще успеем да разработим възможно най-добрия документ,
който ефективно и балансирано да отразява и адресира реалните нужди и приоритети от финансиране в земеделския
сектор и хранително-вкусовата промишленост“, допълни още тя. Вергиния Кръстева заяви важността на браншовите
организации и предоставената им възможност за тяхното активно участие и принос, мотивирани становища, препоръки и
споделяне на опит в изготвянето на документа. Тя припомни, че до края на годината страната ни трябва да представи
проекта на Стратегическия план пред Европейската комисия при отчитането на конкретните нужди на сектора и тяхното
участие е приоритет.
В заседанието участваха, както представители на ТРГ по Заповедта на МЗХГ и всички, които заявиха интерес да се включат
в групата - представители на Фондация Биоселена; Национална асоциация на зърнопроизводителите;
Национална асоциация “Зелена Сърница”; Българска асоциация „Биопродукти“; Българска камара на месодайното
животновъдство, Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция, Национален съюз на
говедовъдите, Национален съюз на градинарите, Национална асоциация на местните инициативни групи в България, СНЦ
„Българска асоциация на търговците на агротехника“, Българска асоциация на собствениците на земеделски земи,
Национална асоциация на местните инициативни групи в България, Българска асоциация на кредитните кооперации и
организациите за микрофинансиране, СНЦ Национален съюз на зооинженерите в България, Съюз на птицевъдите в
България, Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните и Звено за управление на Националната
селска мрежа. За работата на ТРГ основно значение ще има активността на всички заинтересовани страни, както и
публичността при изготвяне на стратегическия план.
БНР
√ Новорегистрираните безработни в страната отново повече от започналите работа
Новорегистрираните безработни в цялата страна отново са повече от започналите работа. Tова сочат данните на
Националния статистически институт и Агенцията по заетостта от специално изследване на пазара на труда заради Covid19.
През изминалите два месеца тенденцията беше обратната, но в периода 20-26 юли регистрираните в бюрата по труда са
5700 души, а устроените на работа - 5141 души.
Наблюдението на пазара на труда заради Covid-19 се извършва ежеседмично от трети февруари насам.
Данните сочат, че до 26 юли новорегистрираните безработни в цялата страна са общо 229 хиляди и 500 души, а
постъпилите на работа от регистрираните в бюрата по труда 133 хиляди.
Пикът на новите безработни беше отбелязан между 6 и 12 април, когато в бюрата по труда бяха регистрирани 31 хиляди
души, а започналите работа бяха едва две хиляди 985.
За първи път в средата на май тенденцията се обърна и новорегистрираните безработни бяха по-малко от устроените на
работа.
Синдикални експерти прогнозират допълнително влошаване на ситуацията на пазара на труда наесен, когато ще се
изчерпи сезонната заетост в туризма и селското стопанство, както и ефекта от мярката 60 на 40 за запазване на заетостта.
√ ЕБВР е загрижена относно предложените промени в Законa за задълженията и договорите
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) изрази загриженост относно предложените промени в Законa за
задълженията и договорите, които налагат 10-годишна абсолютна погасителна давност на всички вземания по задължения
на физически лица.
Промените ще се прилагат и за физически лица, за които кредиторите са получили изпълнителен лист или са започнали
съдебни производства.
Ако текстовете бъдат в сегашния си вариант, новите изменения ще имат значително негативно въздействие върху
българския финансов сектор и впоследствие върху реалната икономика, предупреждават от банката.
Преди седмица българските депутати приеха единодушно на първо четене внесените от ГЕРБ и Обединени патриоти
промени в Закона за задълженията и договорите. Измененията предвиждат въвеждането на 10-годишна абсолютна
погасителна давност за частните задължения на физическите лица.
√ КС казва може ли да бъде разследван действащ президент
Конституционният cъд ще се произнесе днес за това може ли да бъде разследван действащ държавен глава. Отговорът е
по отправено в началото на година искане на главния прокурор Иван Гешев за тълкуване на обхвата на имунитета на
президента и вицепрезидента.
В рамките на разследване, свързано с ръководителя на ВВС генерал Цанко Стойков, спецпрокуратурата разпространи
законно записани разговори, на които - според изричното уточнение на държавното обвинение, вероятно се чува гласа на
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президента Румен Радев. В тях става дума за проверката във връзка с назначаването през 2014 година на Десислава Радева
за пиар на военно-въздушните ни сили.
Записите се оказаха отговора постфактум на държавното обвинение за внезапния интерес на Иван Гешев към
президентската неприкосновеност.
След питането отношения Гешев - Радев се усложниха още повече. След влизане на въоръжени и прокурори на "Дондуков"
2 Румен Радев поиска оставката на главния прокурор.
Ден по-късно, Иван Гешев нарече президентът "единственият недосегаем според Конституция човек в България" и
спомена решението на КС:
„Зависимост от него ние ще сме готови и да изчакаме изтичане на мандата му, за да установим обективната истина,
включително и по делото, по което всички български граждани чуха най-вероятно неговия глас да въздейства за
прикриване на проверка срещу съпругата му от антикорупционната комисия“.
По неофициална информация, според Конституционния съд до края на мандата му, президентът не може да бъде обект
на наказателно преследване.
√ Министър Марияна Николова ще посети Слънчев бряг по покана на хотелиери
Министърът на туризма Марияна Николова ще посети курортния комплекс „Слънчев бряг“. По покана на „Клуб на
хотелиера“ тя ще се срещне в представители на бранша в залата на Акционерното дружество „Слънчев бряг“.
На срещата ще се обсъдят нерешените до момента проблеми в сектора, както и възможностите за привличане на повече
туристи през оставащите месеци август и септември от сезон 2020-а.
„Слушам анонси, че се мисли да се увеличи бюджета за 2020 година за реклама. Реклама къде? И в какво? Това са пари,
които ще бъдат, ако се направи, изхарчени напразно. По-добре според мен лично тези пари акумулират заедно с бюджета
за 2021 година и да се насочи към пазара и рекламата“, обясни Радостин Дачев от сдружението „Клуб на хотелиера“.
„Трябва да говорим за стратегия в туризма! Министерството трябва да си отговори защо в Гърция и в Турция, пък не искат
да отидат в България“, добави той.
Ръководството на АД „Слънчев бряг“ ще бъде домакин на срещата.
√ До 10 дни приключва ремонтът в участъка на бул."България" до "Бояна"
До десетина дни трябва да приключат ремонтните дейности в участъка от бул. “България” между бул. “Тодор Каблешков”
и ул. “Кумата” в кв. "Бояна", съобщи пред Радио София заместник-кметът на столичния район “Витоша” Кънчо Кънев.
Работи се по подновяването на асфалтовата настилка, разширяване на тротоари и изграждане на велоалеи и подмяна на
хидроизолацията на мостове и подлези. Изключително важно за район “Витоша” и изграждането на пешеходен светофар
на детелината с Околовръстния път и на спирката за боянските гробища и един светофар на кръстовището с ул. “Кумата”.
Има участък от велоалеята около резиденция “Бояна”, който върви паралелно до пешеходния тротоар и извън пътното
платно. При светофара на ул. “Кумата” тротоарът се стеснява и велоалеята по план ще слиза на пътното платно, но ще бъде
отделена с делинеатори от основното автомобилно платно, уточни Кънев.
От 30 юли се възстановява движението по обновеното трасе на бул.“България“ в участъка от бул.“Тодор Каблешков“ до
бул.“Гоце Делчев“ в посока център. Трасето в този участък е цялостно обновено с поставяне на хидроизолация при
пешеходните подлези, метална мрежа на пътните платна и нова асфалтова настилка.
√ Влошаване на потребителските нагласи във Франция през юли
Доверието на френските домакинства отново е намаляло през юли след известно подобрение през юни, което се дължеше
на смекчаването на мерките против пандемията, сочи проучване на официалната френска статистика Insee.
Опасявайки се за бъдещето, все повече французи намират за уместно да спестяват, според данните на института. Tяхното
по-голямо доверие обаче е необходимо, за да се възобнови потреблението.
Индексът на потребителското доверие е спаднал през юли с 2 пункта до 94 пункта и остава за пореден месец под средното
дългосрочно равнище от 100 пункта.
Очаква се спестяванията, които французите са започнали да трупат по време на ограничителните мерки, да достигнат 100
милиарда евро в края на годината, прогнозира правителството.
Кабинетът полага усилия да възобнови икономическия растеж чрез потреблението.
Мнението на домакинствата за миналото им финансово положение се е влошило с 3 пункта, но остава над средното
дългосрочно равнище. Леко е намалял делът на домакинствата, които са на мнение, че е подходящо да се правят големи
покупки сега.
За трети пореден месец силно е намалял делът на хората, които смятат, че жизненото им равнище се е подобрило през
последните 12 месеца.
Съвсем леко са намалели безпокойствата на домакинствата за безработицата, но остават над средното дългосрочно
равнище.
В. Труд
√ Парламентът прие предложението за 9% ДДС ставка на вино, бира и спортни съоръжения
Парламентът прие предложението за 9% ДДС ставка на вино, бира и спортни съоръжения. "За" него гласуваха 100 народни
представители, "против" - 12 и "въздържали се" - 5, с което то бе прието.
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Предложенията бяха заложени между първо и второ четене на промените в Закона за местните данъци и такси, с които се
изменя Законът за ДДС.
В досега действащото законодателство изключение от 9 –процентната ДДС ставка бяха бирата, виното и спиртните
напитки. Сега това изключение се премахва и ставката ще важи освен за ресторантьорски и кетъринг услуги и за бирата и
виното.
√ Николай Дойнов – председател на Съюза на народните читалища, подписа споразумение с Министерство на културата
Г-н Дойнов, кой са основните акценти в подписаното споразумение?
Намираме се в навечерието на 110-годишнината от основаването на Съюза на народните читалища, както и от найзначимото наше събитие – 165-тата годишнина от началото на читалищна дейност в България. Като се има предвид, че
днешните читалищните членове са над триста хиляди, разбирате, че това не са просто юбилейни празници, а преклонение
пред делото на тези личности, създали храма на духовността като Кръстьо Пишурка, Георги С. Раковски, Добри Войников,
Добри Чинтулов, Емануил Васкидович и много други, отлично образовани хора – родолюбци и възрожденци, провидели
пътя за спасението на българския род чрез четмото и писмото, в просвещението, в идеите за общност и оттам – за свобода
и създаване на собствена държава. Споразумението рамкира сътрудничеството между Министерството на кулктурата и
Съюза на читалищата, дава допълнителни възможности, внася прецизност в общите цели и обединява усилията на
държавата и гражданското общество за развитие на читалищата като модерни центрове за общобългарската култура и
библиотечното дело.
Не ви ли притеснява, че това се случва във време на протести и политическо напрежение?
Подготовката за споразумението започна през месец януари т.г. После дойде корона вирусът, но и тогава ние
продължихме работа онлайн. В един момент министър Боил Банов разпореди финализиране на преговорите при всички
изисвания на законите и нормативите. Факт е, че министър Банов умее бързо да анализира, да дефинира и обобщава
проблемите и да посочва пътища за тяхното решение. Справедливостта изисква да се каже, че през периода на
извънредното положение той въведе модел за онлайн работа, осъществи преговори с танцовите школи и с творците на
свободна практика, осигури средства за тяхна подкрепа... През годините съм имал с него нелеки разговори, често пъти на
висок тон, но по-важното е, че той работи за развитието на читалищата. Резултатите скоро ще бъдат факт. За нас това е
изключително важно.
Investor.bg
√ Полковник Емил Тонев е новият началник на Националната служба за охрана
Президентът Румен Радев освободи бригаден генерал Красимир Станчев от НСО
Президентът Румен Радев назначи полковник Емил Тонев за началник на Националната служба за охрана от 31 юли. Сега
той е заместник-началник на НСО.
С друг указ държавният глава освободи бригаден генерал Красимир Станчев от длъжността началник на Националната
служба за охрана от 31 юли, съобщи пресцентърът на президентството.
Investor.bg припомня, че на 10 юли Румен Радев поиска оставката на Красимир Станчев заради изпратеното от НСО писмо
до отговорните институции за ограничаване на достъпа на граждани до парк „Росенец“. Държавният глава настоя за
отмяната му.
В писмото на НСО се искаше от 10 юли до 15 септември опазване на сухопътния и морския участък до лятната резиденция
на почетния председател на ДПС Ахмед Доган.
Предисторията започна след като служители на НСО в цивилно облекло не допуснаха съпредседателя на Демократична
България Христо Иванов да стъпи на морския бряг до резиденцията и го изблъскаха в морето.
На следващия ден президентът Радев потвърди, че охранителите са от Националната служба за охрана, която е на негово
подчинение.
√ НСТС одобри извънредният труд на полицаите да се плаща, а не да се компенсира с отпуск
За разходите ще са необходими още 65 млн. лева в бюджета на МВР
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) реши на онлайн заседание да одобри законови промени, с които
се регламентира заплащането на извънредния труд на държавните служители в системата на Министерството на
вътрешните работи (МВР).
Измененията са предложени от Пламен Нунев и група депутати от ГЕРБ. Те предвиждат да се определи нов подход, при
който всеки труд, положен извън установеното редовно работно време до 70 часа на тримесечен период и 280 часа
годишно, да се отчита като извънреден труд и да се компенсира с възнаграждение.
Така ще отпадне компенсирането с допълнителен годишен отпуск за извънредния труд.
Законопроектът предвижда съответният извънреден труд да се заплаща с увеличение от 50 на сто върху основното
месечно възнаграждение за държавни служители в МВР – полицейски органи и органи по пожарна безопасност и защита
на населението, които работят на ненормирано работно време.
С промяната за тях се регламентира и подневно отчитане на работното време.
Законопроектът е качен на сайта на Народното събрание.
В мотивите си вносителите посочват, че компенсирането на извънреден труд с допълнителен отпуск е предпоставка за
полагане на извънреден труд от други служители в системата, за да се обезпечат дейностите и.
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Депутатите посочват още, че МВР разполага с бюджет да обезпечи такива плащания. Според изчисленията на народните
представители за допълнителните възнаграждения за извънреден труд ще са необходими още 65 млн. лева, от които 37,4
млн. лева са за заплати, а 27,6 млн. лева – за осигурителни вноски.
БНТ
√ Вицепремиерът Каракачанов: Оставка сега не е нужна. Нужен е диалог!
Вицепремиерът и военен министър Красимир Каракачанов настоя, че оставка на правителството в този момент не е нужна,
а е нужен диалог в обществото и сред политическите партии, за да се вземат мерки и България да излезе от тежката
ситуация.
"Съгласен съм, че на по-голямата част от протестиращите не им хареса модела на управление последните 30 г., но друга
част от протестиращите имат чисто политически мотиви. Третата част определено са финансирани от икономически
фактори, а и това е доказано", обяви той в Сутрешния блок на БНТ.
Според него на протеста му липсва ясна идеология.
"На едни места се издигат лозунги против капитализма и богатите, други протестират с европейското знаме. Няма лидери
на този протест, хората говорят за промяна на Конституцията - едни искат промяна на Съдебната система, други засилване
на правомощията на президентската институция. Трети искат узаконяване на гей браковете. Няма ясна идея какво трябва
да се случи.
Една част са склонни на диалог, а други - не са. В този момент една оставка на правителството, в тази икономическа криза
– едно служебно правителство, една анархия в рамките на 4-5 месеца, до нови избори, през това време няма да има
парламент, които да актуализира бюджетите, а един Бог знае колко ще продължи мандата на това правителство. Подоброто за държавата е да се търси диалог. Винаги съм смятал, че диалогът в обществото е по-добър", аргументира се
Каракачанов.
Според Каракачанов немалка част от протестиращите са млади и интелигентни хора, живеещи и работещи на запад, но
заради кризата са се върнали у нас.
"Имат визия какво да се случи, но не е начинът да се хвърлят камъни, а е нужен диалог", настоя за пореден път той.
"Смятам, че генералният проблем на България през последните 20 години, е не е дали да бъдем в НАТО, или не. Дали ще
бъдем в ЕС, или не. Дали минималната пенсия ще бъде 300 или 350 лева. Основният проблем, и тук говоря за младите
хора, е демографската катастрофа, защото демографската криза ни превръща в страна, която се маргинилизира. Имаме
2,5 млн. които работят, толкова които са пенсионери, 300 хил. безработни. Без ясна демографска стратегия – как нацията
ще оцелее, нещата няма да се получат", настоя лидерът на ВМРО.
√ Омбудсманът до МОН: Има ли екшън план срещу COVID-19?
Омбудсманът Диана Ковачева изпрати писмо до образователния министър Красимир Вълчев, в което обобщава въпросите
на разтревожени родители, които се обръщат към нея за съдействие, за да получат информация за предстоящата учебна
2020/2021 година, предвид разпространението на коронавируса.
Ковачева търси и очаква отговори дали е подготвена образователната ни система за бърза реакция в извънредни ситуации.
Омбудсманът акцентира върху факта, че родителите се интересуват каква е готовността на училищата в страната да
посрещнат учениците, какви мерки за безопасност са набелязани и за реакция в случай на диагностициране на заразен с
COVID-19 в дадено учебно заведение.
Тя настоява и за отговор какво е свършено през последните месеци, така че децата, които нямаха достъп до е-обучението,
да не са отново дигитално изключени.
Ето част от въпросите, на които родители търсят отговорите, а Ковачева обобщено ги поставя на вниманието на
образователното министерство:
Кои са предизвикателствата, които се идентифицират при стартирането на новата учебна 2020/2021 година и какви мерки
са предприети за безопасност на учениците и работещите в училищата при провеждане на присъствена форма на
обучение?
Изготвен ли е анализ на училищните политики на база на проведеното електронно дистанционно обучение и очертани ли
са слабостите и постиженията в тази връзка?
Изведени ли са добрите практики и какви действия се предприемат те да бъдат мултиплицирани в българските училища?
Има ли единни стандарти по отношение на осигуряването на присъствието на учениците и провеждането на учебния
процес при електронно дистанционно обучение?
Какви мерки са предприети за гарантиране на равния достъп на учениците до качествено образование и за участието на
всички ученици и учители в страната в онлайн обучение в случай, че се премине към него?
Осигурено ли е техническо оборудване, интернет достъп и електронни устройства за нуждите на провеждане на
електронно дистанционно обучение за учителите и учениците?
Има ли риск да останат училища без достъп до интернет и до електронни устройства за дистанционно обучение на своите
учители и ученици? Министерство на образованието и науката наясно ли е кои са конкретните училища?
Предвижда ли Министерство на образованието и науката в училищата да бъдат разписани действия и изготвени планове,
свързани с организацията на работа, така че ръководствата да могат бързо и адекватно да реагират при установяване на
случай/и на заразени с COVID-19?
Обмисля ли се въвеждането на задължителни стандарти за действия при ръст на заболели ученици или педагогически и
непедагогически персонал в училищата?
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√ СДВР с призив към протестиращите: Бъдете толерантни, да запазим мира
Директорът на СДВР старши комисар Георги Хаджиев призова протестиращите за толерантност.
"Днес очаквам сериозно затруднение при придвижването. Апелирам към софиянци за спокойствие", настоя той.
По думите му, малка част протестиращи са разположили 10 палатки и има затруднения при придвижването по бул. "Цар
Освободител.
"Цяла нощ с колегите сме водили разговори с протестиращите,към малките часове постигахме резултати и отворихме
около 4-5 кръстовища", посочи Хаджиев.
"Призовавам да бъдем толерантни, създали сме необходимата организация, столичани да могат да се придвижват и да
стигнат до работните си места. Опитваме се отново да спазваме правата и на протестиращите, и на останалите граждани.
Имам притеснение, че има вероятност да се стигне до физически сблъсъци. Полагаме усилия да избегнем такъв критичен
момент. За нас е важно всички да бъдем толерантни. Никога не изхождаме от позицията на силата. Ние трябва да положим
максимални усилия, за да запазим мира", категоричен бе той.
"Нашата стратегия е да водим диалог с всеки един. Колегите засега пазят самоконтрол, в крайна сметка за мен най-важен
е подходът. За нас е недопустимо протестиращите да създават правила", настоя комисар Хаджиев.
Според него търпението на униформените е огромно, но и то имало граници.
"Разчитам на самоконтрола на колегите и се надявам, че ще запазят самообладание. Подложени сме на обиди, стрес и
провокации. Няма да споменавам какви обиди отправят протестиращите към колегите и какво търпение е нужно, за да
могат полицаите да запазят самообладание. Разчитам на здравия разум на гражданите", заключи директорът на СДВР.
√ Туристическият бранш очаква пълен провал на летния сезон
Пълен провал на туристическия сезон. Така браншът в България определя ситуацията в пика на лятото. В най-силния месец
юли спадът на чартърните полети е 90%. Според експертите причината е не само пандемията, но и липсата на ясна
държавна стратегия за развитие и подпомагане на туризма.
Обикновено пълните с хора и автомобили алеи и улици в курорта "Златни пясъци" край Варна изглеждат полупразни. На
плажа има туристи, но се чува само румънска и българска реч. Работят едва 30% от хотелите и то с по-малко от половината
си капацитет. Според туроператорите, очакваният спад в броя на туристите този месец е 80%.
Венци Танчев, туроператор: Ако има някаква заетост в хотелите, тя се дължи не толкова на чартърни туристи, а на клиенти,
които идват със собствени автомобили от Румъния и България.
В черноморските ни курорти тази година няма англичани, а за Русия границите на общността са затворени. Работи се
предимно с туристи от Централна Европа.
Браншът отправя остри критики към държавата и взетите решения.
Гешо Любенов, туроператор: Няма политика, няма стратегия, по която ние да се движим. В Турция на 15 юни казаха
отваряме, добре сте ни дошли. Ние ще съблюдаваме всички мерки и ще ви пазим. В момента от Украйна летят 22 града за
Турция. Нещо това да ви говори?
Туроператорите настояват за безвъзмездна финансова помощ, защото без нея ще е провален не само сезон 2020 г., но и
следващият.
А отмяната на резервациите продължава на бързи обороти и от бранша не очакват ситуацията да се промени към по-добро
през август и септември.
Според експертите още по-страшна ще бъде ситуацията със зимния туризъм у нас, защото в момента трябва да вървят
записванията. А досега няма нито една резервация.
√ Започна сглобяването на най-големия термоядрен реактор в света
В Южна Франция започна сглобяването на огромния термоядрен реактор ИТЕР- експериментален проект на 35 държави,
включително целия Европейски съюз. Представители на страните - участнички се включиха в церемонията по
видеоконферентна връзка.
Реакторът, в който ще се възпроизвеждат процесите в Слънцето, се определя като най-мащабния научен проект в
човешката история. Вдъхновен е от мечтата за практически неизчерпаема и чиста енергия в обозримо бъдеще.
През последните месеци на площадката на 40 километра от Екз-ен-Прованс пристигнаха редица компоненти на гигантския
реактор от доставчици от цял свят. Сглобява се конструкция с размери на четириетажна сграда и тегло стотици тонове.
Строежът започна преди 15 години в рамките на международен проект с участието на 35 държави, включително целия
Евросъюз, заедно с Великобритания. Сглобяването ще продължи до края на 2024 година.
Еманюел Макрон - президент на Франция: Проектът доказва, че това, което обединява народите и държавите е по-силно
от онова, което ги разделя.
Термоядреният реактор ИТЕР е 10 пъти по-голям от ранните версии, разработени през 50-те години на миналия век в
бившия Съветски съюз. Новото съоръжение ще пресъздава сливането на водородни атоми в ядрото на Слънцето и
останалите звезди, или така нареченият термоядрен синтез.
При него се отделя огромно количество енергия, много повече отколкото при делено на атома в сегашните централи.
Сливането ще се получава чрез загряване до 150 милиона градуса на смес от два изотопа на водорода, доведена до
плазма, а тя се контролира от свръхмощно магнитно поле.
Неутроните, получени при това сливане бомбардират стената на реактора, отделя се топлина, а тя задвижва парни
турбини.
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Еманюел Макрон - президент на Франция: Енергия, която отговаря на нуждите на населението във всички части на света,
сигурна и практически безотпадна. Енергия, която отговаря на предизвикателствата на промяната в климата и запазва
природните ресурси.
Европа дава половината от средствата по проекта, останалата част се разпределя по равно Китай, Съединените щати, Русия,
Япония, Южна Корея и Индия. Първата плазма се очаква в края на 2025 година, достигането на пълна мощност е
предвидено за 2035 година.
√ Турция прие противоречив закон за социалните медии
Турция прие противоречив закон за социалните медии. Според него, правителството ще може да ограничава 90% от
трафика към към онези, които имат над един милион посещения дневно, ако компаниите не отворят свои
представителства в страната.
Въпреки, че не са назовани поименно, става дума за Фейсбук, Туитър, Инстаграм, Ютюб. А целта е техните представители
да могат да бъдат държани отговорни за публикуваното съдържание.
От управляващата Партия на справедливостта и развитието, която е вносител на закона, поясниха, че не става дума за
ограничаване на социалните платформи, но сегашната ситуация създава проблеми по две направления - финансови и
данъчни, и възможността за налагане на санкции при нарушаване на човешките права.
Според критиците на документа обаче, той застрашава свободата на словото в Турция.
√ САЩ изтеглят 12 000 военни от Германия
Американската армия обяви официално, че изтегля 12 000 войници от Германия, но половината от тях остават в Европа.
Решението е на президента Доналд Тръмп от миналия месец. То е санкция за Берлин за неизпълнение на ангажиментите
по разходи за отбрана в НАТО. Тръмп също така обвинява един от най-близките съюзници на Вашингтон, че се възползва
от страната му в търговията.
Министърът на отбраната Марк Еспър представи изтеглянето по начин, който изключва намаляване способностите на
НАТО да сдържа Русия след анексията на Крим през 2014-та.
Според шефа на Пентагона част от изтегляните американски войници ще бъдат предислоцирани в района на Черно море ,
а някои временно и в Балтийските републики. Друга част отиват за постоянно в Италия, европейският щаб на
американската армия пък се мести от Щутгарт, Германия в Белгия.
Доналд Тръмп - президент на САЩ: Повече не искаме да бъдем будали. Съединените щати са използвани от 25 години,
както в търговията, така и в сигурността. Намаляваме силите си в Германия, защото не си плащат сметките. Много просто.
Тръмп заяви, че ще се разгневи, ако се потвърдят разузнавателните сведения, че Русия е плащала на талибаните да убиват
американски войници в Афганистан.
Доналд Тръмп - президент на САЩ: Русия стана Русия от Съветски съюз заради Афганистан. Загубиха там състояние и
страшно много хора. Не знам защо ще го правят , но ако ми кажете, че е така, със сигурност ще го взема предвид.
Междувременно премиерите на четири германски провинции призоваха американския Конгрес да блокира решението на
Тръмп за военно изтегляне от Германия.
При победа на президентските избори Джо Байдън ще преразгледа този ход на Тръмп, обявиха от обкръжението на
демократа. Пълното изтеглянето на 12 000 войници ще продължи години.
Банкеръ
√ Наказателна процедура грози България заради ДДС подаръци
Две мерки, рекламирани от правителството като антикризисни, може да въвлекат България в наказателна процедура за
нарушения на европейското законодателство.
Става дума за ДДС намаления в туристическия бранш, които бяха одобрени в сряда от Комисията по бюджет и финанси.
Комисията одобри лансираното от управляващото мнозинство намаляване на ставката за туроператорите, както и за
виното и бирата в заведенията.
"Миналият път когато имаше подобно предложение не го приехме именно, защото противоречи на директивата, с която
се забранява да се намалява ставката върху маржа на туроператорите. То продължава да противоречи и сега, и
предполагам, че ще бъде стартирана наказателна процедура, но предстои да видим", обясни председателката на
бюджетната комисията Менда Стоянова, която последователно се противопоставя на всички данъчни подаръци за
туристическия бранш.
Бившият заместник-министър на финансите Людмила Елкова също каза, че се задава наказателна процедура срещу
страната ни, тъй като понижаването на ДДС на бирата и виното противоречи на европейската директива по линия на
алкохола. „В приложението на европейската директива, където пише кои ставки може да бъдат намалени, се посочва, че
това може да става за храни и напитки с изключение на алкохолни и това е принцип“, коментира Елкова
Втора порция отстъпки
Данък добавена стойност е изключително важен, тъй като осигурява над 40% от данъчните приходи в бюджета на страната.
Въпреки това от 1 юли започна да се прилага намалената ставка на данък добавена стойност от 9 % за книги,
ресторантьорски и кетъринг услуги, бебешки храни и пелени. Ставката от девет на сто е временна и ще е в сила до 31
декември 2021 г.
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Основен упрек срещу тези мерки е, че цените за българските граждани няма да намалеят, а за бюджета ще има определена
загуба. С колкото точно ще бъде ощетена държавната хазна ще стане ясно на есен, когато се изготвя финансовата рамка за
следващата година.
Отражения върху хазната
И сега обаче кризата започва да дава отражения върху приходите в хазната. Данъчните и неданъчните приходи по
консолидираната фискална програма към май 2020 г. се свиват с 1.463 млрд. лева. Данъчните постъпления и приходите от
осигурителни вноски намаляват с 416 млн. лева за година. Конкретно, при приходите от ДДС има със 70 млн. лв., като
постъпленията от този данък са 3.728 млрд. лева.
Още под ръководството на бившия министър Владислав Горанов финансовото ведомство пресметна, че по-ниският данък
за ресторантьорите ще коства на бюджета 150 млн. лева. Тогава аргументът на премиера Бойко Борисов за тези ходове бе,
че те са плод на политическо решение.
√ Общо 28 проекти в бизнес зоната на Разград
Заместник-кметът на Община Разград Мирослав Грънчаров е представил пред общински съветници възможности за
разширяване на Общинско предприятие "Бизнесзона "Перистър", съобщиха от БТА.
В зоната могат да бъдат включени, намиращ се в съседство общински терен от 166 дка мери и пасища, както и още две
бивши военни поделения с различна собственост - на Министерство на отбраната, на Министерство на земеделието и
горите и на Община Разград.
Бизнес зоната е с обща площ 202 188,250 кв.м., създадена е през 2002 г. като част от проект за конверсия на бивши военни
бази за подпомага бизнеса в региона. Общо 28 са реализираните проекти върху урегулирани поземлени имоти на
територията на бизнес зоната, а инвестициите в тях са на стойност 18 880 000 лева.
Към момента разкритите работни места на територията на бизнес зоната са 480, при пълна натовареност на бизнес зоната
ще станат 650. Интересът към бизнес зоната е голям, а капацитетът на зоната е ограничен и вече почти запълнен.
Съветниците ще предложат на кмета Денчо Бояджиев да подготви докладна записка за вземане на решения, свързани с
разширението на бизнес зона "Перистър".
√ Над 1.5 млн. лв. е заявената помощ за събиране на реколтата на зелено
Осемнадесет заявления на обща стойност над 1.5 млн. лева са подадени от лозари по мярката "Събиране на реколтата на
зелено" от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 година, съобщиха
от агроминистерството. Общата площ, заявена за подпомагане, е 558 0132 хектара.
До 20 юли лозарите можеха да събират реколтата на зелено.
Епидемията от коронавирус създаде проблеми във винарския бранш. Наложените извънредни мерки от март насам
затвориха ресторантите - основният канал за реализация на виното. Потреблението намаля и се пренасочи магазините и
търговските вериги, които захранват потреблението на вино вкъщи. Няма и туристи, ограничено е събирането на хора и не
могат да се провеждат семейни събития. Износът на тази напитка също е затруднен - заради затворени граници, по-малко
поръчки. Ако не се продаде виното от миналата реколта, няма как да се купува грозде от реколта 2020.
Тази мярка даде възможност на производителите на грозде, ако преценят, че няма да могат да продадат своята реколта
или сметнат, че цените няма да са изгодни за тях, да могат да приберат част от гроздето на зелено.
В момента се провеждат проверки на място за установяване изпълнението на договорените ангажименти за пълното
отстраняване на неузрялото грозде от заявените за подпомагане площи.
След приключване на проверките на място и обраотката на постъпилите документи, Държавен фонд "Земеделие" ще
извърши плащанията към одобрените кандидати за подпомагане.
Максималният размер на тази помощ е до 60% от сумата на преките разходи за операциите по събиране на гроздето и на
загубата на приходиот пршлагане на тази мярка.
√ Ръст от 18% на приходите отчита БФБ за полугодието
Ръст от 18% на приходите от дейността си до 3.14 млн. лв. отчита "Българска фондова борса" АД (БФБ) за първата половина
на тази година спрямо същия период на 2019-а, четем в публикувания финансов отчет на борсовия оператор.
Нетните приходи от продажби възлизат на 900 хил. лв. и са съизмерими с тези за първото полугодие преди година.
Финансовите приходи на дружеството се увеличават с 28% и са в размер на 2.24 млн. лева.
Разходите за дейността на БФБ през периода са 1.36 млн. лв., като нарастването им се дължи основно на по-големи
плащания за амортизации, външни услуги, свързани с внедряването на търговската платформа Т7 на Deutsche Börse,
лицензи и поддръжка, както и за възнаграждения на персонала.
"Ръстът на приходите на БФБ в период, който обхваща на практика спиране на икономиката ни, потвърждава, че борсата е
предпочитано място за осигуряване на ликвидност в кризисна ситуация като тази без исторически аналог. Убеден съм, че
оттук-насетне БФБ ще се утвърждава и ще е предпочитана за набиране на капитал за развитие и растеж на българските
компании. Със сигурност това ще бъде един от основните фактори в резултат, на които страната ни ще премине през този
труден период", отбелязва Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ по повод публикуването на счетоводния
отчет.
Към края на първото полугодиe БФБ отчита положителен нетен финансов резултат от 1.779 млн. лв., което представлява
ръст от 271 хил. лв. спрямо същия период на миналата година. Нетната печалба на една акция на дружеството е 0.27 лева.
Реализираният текущ финансов резултат на БФБ се дължи главно на ръста на финансовите приходи, в които са включени
постъпления от лихви и начисления дивидент от дъщерното дружество "Българска независима енергийна борса" ЕАД.
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БФБ ще изкупи обратно до 300 000 собствени акции
Това ще стане, ако общото събрание на акционерите, насрочено за 30 юли, одобри предложението на мениджърите на
борсовия оператор. Проектът за решение предвижда "Българска независима енергийна борса" ЕАД, еднолично
контролирано дъщерно дружество на БФБ, да изкупи тези книжа от капитала на компанията майка. Срокът за обратното
изкупуване е до 3 години. То трябва да стане на цени между 4.50 и 6 лв. за акция, четем в поканата за общото събрание.
Общото събрание на БФБ ще гласува и за разпределяне на 50% от печалбата за миналата година, която е в размер на 403
419 лв., под формата на дивидент. Това означава по 0.0306 лв. брутно на акция за всеки акционер или общо 201 709.66
лева.
Министерството ан финансите е най-големият акционер с дял от 50.05% от капитала и естествено ще вземе половината от
дивидента, ако бъде гласуван. Инвестиционни посредници и банки притежават 16.74%, други фирми държат 19.58%, а
индивидуалните инвеститори имат дял от 13.63% от книжата с право на глас. Чуждестранни акционери контролират 3.35%
от акциите на борсовия оператор.
√ И европейска банка в общия фронт срещу "абсолютната давност" на дълговете
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) е загрижена относно предложените промени в Законa за
задълженията и договорите, които налагат 10-годишна абсолютна погасителна давност на всички вземания по
задължения на физически лица. Според ЕБВР новите изменения ще имат значително негативно въздействие върху
българския финансов сектор и впоследствие върху реалната икономика
Предлаганите промени ще се отразят негативно и на банковата дейност, тъй като кредитополучателите-физически лица
няма да имат стимул да изплащат заемите си. В резултат на това банките биха могли да намалят апетита си за отпускане
на заеми към сектори, които традиционно се смятат за по-рискови: бизнес, ръководен от жени, стартиращи предприятия,
селско стопанство и компании, базирани в селските райони, а всички те са ключови за развитието на икономика, която е
устойчива и предоставя възможности за включване на всеки, се посочва в становището на банката.
Широк фронт
Асоциацията на колекторските агенции заяви своята категорична подкрепа за търсене на решение на съществуващия
проблем с „вечния длъжник“ през законодателни промени.
Според организацията обаче предлаганите към момента решения са „на парче“ и в ущърб на потребителите. Например
въвеждането на безусловна 10-годишна давност на всички задължения на физическите лица не само, че няма да реши
проблема с „вечния длъжник”, но и ще създаде поредица от нови проблеми и рискове, които ще бъдат платени от
добросъвестните граждани. Според колекторските фирми добрите европейски и световни практики предлагат законово
решение на проблема с „вечния длъжник“ през закон за личния фалит. Такъв би дал защита на хората, изпаднали в
невъзможност да изплащат дълговете си, но след задължително обследване на тяхната добросъвестност.
Поставянето на кредитора в неблагоприятни условия неизбежно ще повлияе върху икономиката и финансовия сектор в
страната, като затрудни и оскъпи ресурса. А това ще бъде цена, която ще плати добросъвестният потребител, уточнява
организацията .
По думите им давността ще донесе неминуем обществен дисбаланс между хората, които чакат изтичането на 10-те години,
и тези, които съвестно погасяват задълженията си. Ако даден потребител действително е изпаднал в затруднения, то
практиката сочи, че най-често той има повече от един кредит, което означава, че отпадането на един от тях не би решил
ситуацията. Световната практика е да има ясни условия, при които дадено лице може да поиска личен фалит и да понесе
съответните последствия от това.
С отрицателни становища излязоха Министерството на финансите и Министерството на правосъдието, КРИБ, Асоциацията
на банките и Върховния касационен съд.
Съмнения за лобизъм
Асоциацията за защита на потребителите излезе с остро становище за промените в законодателството за дейността на
колекторските фирми. В тяхна позиция се напомня, че на фона на промените, свързани с абсолютната давност, действията
на министъра на правосъдието Данаил Кирилов будят недоумения и навеждат на мисълта, че зад неговото становище има
и други нечисти намерения.
На 9 юни със своя заповед той сформира работна група, която да предложи правна рамка за дейността на колекторските
фирми. Досега са проведени две заседания, на които участниците обсъдиха и дадоха становища по предложенията на
Министерството на правосъдието за промени в няколко закона.
"Въпросните промени по същество са изцяло в полза на фирмите за събиране на дългове и спокойно можем да ги наречем
лобистки. Не само, че не се предлага никакъв механизъм на ефективен мониторинг и контрол, но дори на тези компании
им се дават нови правомощия, които противоречат на Конституцията. Например единствено те да имат право да изкупуват
дългове. Не се дава възможността първо да се предлага на длъжника да си изкупи задължението. Но това е само един
пример, а фрапиращите такива са много в предложения проект. След като от две проведени работни срещи стана ясно, че
тези промени срещат отпор от много институции, явно министър Кирилов ще ги прокара през задната врата на парламента.
Не бяха взети предвид нито едно от предложенията в становищата на участниците в тази работна група", коментират още
от Асоциацията за защита на потребителите.
Сега тези промени са били внесени от народния представител и шеф на правната комисия Анна Александрова заедно с
група депутати – все от управляващата коалиция.
Предстои законопроектите да се гласуват на второ четене в Народното събрание.
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√ Румяна Кючукова отново е в Управителния съвет на Международната инвестиционна банка
Правителството одобри кандидатурата на Румяна Кючукова за заместник-председател на Управителния съвет на
Международната инвестиционна банка със седалище в Будапеща, Унгария.
Според Устава на Банката, членовете на управителния съвет се назначават от Съвета на управителите за срок от пет години.
На този пост представителят на нашата страна в Международната инвестиционна банка ще има активно участие в
оперативната дейност и управлението на Банката, като ще отстоява финансово-икономическите интереси на България.
С решение на Министерския съвет от 2015 г. беше одобрена кандидатурата на Румяна Кючукова за заместник-председател
на Управителния съвет на Банката, като през 2016 г. тя зае поста с мандат за периода 1 януари 2016 г. - 31 декември 2020
г. Поради изтичането на този мандат, с днешното си решение правителството предлага кандидатурата на Румяна Кючукова
за представител на България в Управителния съвет на Банката за срок от нови пет години.
Румяна Кючукова е висококвалифициран специалист с богат професионален опит и широка експертиза, тя е заемала
отговорни позиции в компании с международно участие, както и в международни финансови институции. Към момента
Румяна Кючукова ръководи дейността по функционален сектор "Рискове" в Международната инвестиционна банка.
√ България продължава да привлича инвестиции, дори и по време на COVID-19
От началото на годината Българска агенция за инвестиции е изготвила становища за издаване на 14 сертификата по реда
на Закона за насърчаване на инвестициите на обща стойност 305.2 млн. лева. Това стана ясно след проверка от
Министерството на икономиката начело с министър Лъчезар Борисов. Тези проекти са с потенциал да разкрият общо 2462
нови работни места.
Преобладава броят на новите инвестиции, но има и пет проекта, свързани с разширение на производството, уточняват от
агенцията за инвестиции. Планираните вложения са предимно в секторите: производство, ИТ, здравеопазване, складиране
и съхраняване на товари, автомобилостроене и други.
Затова че България остана атрактивна инвестиционна дестинация и по време на кризата е свидетелство и факта, че
в процес на сертифициране в БАИ има още 72 нови проекта на инвеститори на обща стойност над 2.2 млрд. лв., които при
реализиране биха помогнали за разкриване на над 5040 нови работни места.
Това показва, че продължава да има засилен инвестиционен интерес към страната ни, който ще се увеличи с приемането
ни в чакалнята на Еврозоната.
През последните два месеца Българската агенция за инвестиции и петнадесет Двустранни търговски и индустриални
камари у нас се стремят да позиционират България в световен мащаб като отлична дестинация за релокация на
производства в процеса по скъсяване на веригите на доставки /nearshoring/. Предстои провеждането на серия от
мероприятия, свързани с брандирането на България като жизнена среда за пренасяне на производствени мощности.
Съвместната инициатива включва видео конференции с представители на бизнеса, инвеститори, които са членове на
Двустранните търговски и индустриални камари, участие на български посланици и търговски аташета. Инициативата
предвижда и разпространение на съвместна брошура, представяща ключовите предимства на България като дестинация,
която може да съкрати веригите на доставки.
На 30 юли ще се проведе и първата видеоконференция по темата. Основните цели пред участниците в конференцията са
да бъде анализирано влиянието на пандемията от корона вируса в страната, да бъдат очертани възможностите за
популяризиране на България като възможна „nearshoring” дестинация. Предимствата ни са геостратегическото
местоположение, добрите финансови параметри в ЕС, ниските данъци, образованата и квалифицирана работна ръка,
които страната ни предлага на мултинационалните компании, за да преместят своето производство именно в България.
Капитал
√ На риболов за лични данни
Банките съобщиха за засилени фишинг атаки към свои клиенти. За какво да се внимава и как да се предпазим
В забързаното ежедневие или в отпускарското безгрижие човек става по-малко бдителен. Инстинктът понякога също лъже.
В такива ситуации измамниците се оказват с предимство. Незнанието на хората и прекалената им доверчивост често ги
вкарват в капана на крадците. През последните седмици са зачестили опитите за финансови измами чрез така наречения
фишинг (phishing или fishing). За това се разбира от мейлите и съобщения на банки, с които те сигнализират своите клиенти
да бъдат по-бдителни и да не се доверяват на подвеждащи обаждания и съобщения.
Допреди няколко години най-честите измами бяха чрез т.нар. скимер устройства, които се поставят на банкоматите и
копират картите, но днес измамниците се насочват към онлайн кражбите. За тях това е много по-атрактивно, още повече
че с развитието на онлайн банкирането и електронната търговия достъпът и зловредните схеми нарастват. Банките и
онлайн бизнесът хвърлят огромни усилия за защита от хакерски атаки, но клиентите също трябва да са особено бдителни,
ако се усъмнят, че са цел на такива измами. В момента те често стават обект на следните атаки, като и при трите крайната
цел е да се получи колкото може повече лична информация и банкови данни, с които да се източват пари.
Фишинг - при него се използват измамни имейли, които копират съобщение на дадена институция, съдържат линкове,
призовават за разкриване на лични данни. Фишингът може да е и чрез фалшиви реклами или сайтове, които наподобяват
използваните преди от клиента.
Смишинг - използване на измамни SMS съобщения, съдържащи линк, призоваващи да се въвежда отново ПИН, и др.
Вишинг - това са измамни обаждания по телефона, чрез които със заблуда също се изисква лична информация. Често те
се правят от международни номера с едно кликване, на което след това абонатът може да върне обаждане. Това не трябва
да се прави. Ако е направен разговор с такъв телефон, е препоръчително да се сменят паролите за достъп в телефона.
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С тези атаки злонамерени лица се сдобиват с лични данни, пароли за достъп до онлайн банкиране, както и с номера на
банкови карти на клиенти, за да злоупотребят с тях.
"Злонамерените лица изпращат имейл, който звучи убедително и правдоподобно и до голяма степен наподобяват
официалния формат на банковата кореспонденция. Така те подканват потенциалните си жертви към отваряне на линк,
водещ към имитираща страница, където да въведат доброволно своите данни", казват от Първа инвестиционна банка в
съобщение до своите клиенти. Мейлите копират изцяло реквизитите на банките като брандиране, лого, текст на
съобщенията.
Банките не правят така
Ключово за потребителите е да помнят едно много важно нещо. Банките никога не изискват лични данни по мейл или sms.
Ако има изискване за такова, то става на място в клон, още повече че самата банка вече има личните данни, след като сте
неин клиент. "Бъдете нащрек при получаване на такива съобщения, които приканват да въведете потребителски имена,
пароли за достъп, верификационни кодове или детайли на кредитни и дебитни карти. Това са хакерски атаки на
злонамерени лица, целящи да получат неправомерно достъп до вашите сметки!", предупреждават и от ОББ. В началото
на месеца за засилени атаки предупредиха и от Пощенска банка. От ОББ дават и пример с измамните мейли, които се
изпращат:
• В адреса на изпращача името или домейна съдържа общо познати инициали, които се асоциират с ОББ (друга
банка), но при изписването има вмъкнати интервали, точки или други символи.
• Текстът или темата на съобщението са формулирани така, че да сигнализират за проблем и да подтикнат клиента
към спешни действия. Например с тема: "Профилът временно е заключен", "Активиране на акаунт" и други.
• Често се изпращат и фалшиви съобщения за активиране на мобилно банкиране на допълнително устройство. Към
него може да е добавен линк за инсталиране на приложение, изискване на ПИН код, банкови сметки и други
реквизити.

От ПИБ дават пример за фишинг мейл, от който си личи как копира логото на банката и е с подвеждаща
информация. Капанът е в линка Отключване на профила. Фотограф: Капитал.
Мерки и противодействия
Ако получите съмнителен имейл, смс или обаждане, никога не отговаряйте на него, не кликвайте върху линкове, не
инсталирайте съмнителни приложения. Проверете източника на съобщението, ако е обаждане, се опитайте да разберете,
коя е институцията, какъв е номерът и т.н. Това може да откаже измамника, но и да ви даде повече подробности за него,
за да се сигнализират институциите.
Никога не въвеждайте лековерно личните си данни, потребителско име и парола за онлайн банкиране, както и номера
(ПИН) на банковата си карта
Ако все пак по погрешка въведете свои лични данни или пък друга ценна финансова информация, се свържете с банката,
за да бъдат предприети нужните мерки, веднага сменете паролата и потребителското си име за вход в мобилното
банкиране.
За цялостно предпазване от онлайн измами е важно да не се запазват лични данни в търсачки, на телефона, в имейла,
както и в облачни услуги. Добре е да се ползват само легални софтуерни програми и последни версии на операционни
системи, както и антивирусни програми. Онлайн банкирането е важно да се прави само през сигурни мрежи - тази на
мобилния оператор или безжична на сигурен доставчик и абонат. Експертите по киберсигурност препоръчват, ако все пак
устройството е станало жертва на атака или кражба, да бъде преинсталирано.
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Ако все пак източат пари и лични данни
Задължително е при получаване на измамни съобщения и обаждания и даване на лични данни веднага да се направи
връзка с банката. Тя прави анализ, може да бъдат сигнализирани и органите на реда. Клиентите биват обезщетени за
загубите, но понякога процедурата може да отнеме много време.
√ Земеделците могат да кандидатстват за 77 млн. лв. еврофинансиране до края на годината
Засегнатите от пандемията в сектора ще получат помощи
Европейското финансиране ще се окаже спасително за редица земеделски стопани в условията на криза заради
пандемията. Те имат имат възможност да кандидатстват по няколко мерки от Програмата за развитие на селските райони
до края на годината, а отделно засегнатите от кризата стопани и предприятия ще получат помощи.
Инвестиции в земеделски стопанства
В началото на юли започна прием по подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства", като крайният срок за подаване
на проектите 30 септември 2020 г. За разлика от предходните приеми по тази мярка, този път финансовата помощ е
насочена за проекти с инвестиции само в сектор "Животновъдство". Така да се каже, от надбягването за финансова помощ
отпадат всички други земеделски производители, включително и тези животновъдни стопанства, които са изразходили
поставения лимит от 1 мил. евро за периода 2014-2020, тъй като са кандидатствали и са били одобрени по предходния
прием по мярката през 2016 г.
Един от новите моменти по този е прием е, че кандидатите трябва да са собственици или ползватели на действащи
животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Една част от
животновъдните обекти в България нямат подобна регистрация, което ги прави недопустими кандидати по процедурата.
Общият бюджет, за който ще се състезават животновъдните стопанства, е в размер на 58.674 млн. лв., като финансовата
помощ за един проект е в 50% от общия размер на допустимите разходи по него. Максималният размер на допустимите
разходи за един проект е 977 900 лв., като най-общо кандидатите могат да получат финансиране за земеделска техника,
необходима за отглеждането на животните, технологично оборудване за самите животновъдни обекти, строително
монтажни работи, които могат включват, както ремонт или реконструкция на животновъдния обект, така и изграждането
на нов такъв.
Според определените критерии за оценка, предимство най-общо ще се дава на кандидати, които не са големи земеделски
стопанства, досега не са получавали подпомагане по тази мярка, собствениците са на възраст до 40 години и предвиждат
инвестиции в повишаване на биосигурността в животновъдния обект. Допълнителни точки се дават също, както за
инвестиции в необлагодетелствани райони, така и за инвестиции в области, общини или населени места, в които е имало
обявено огнище на заразна болест след 1 януари 2014 г. за съответния вид животно. Приоритет получават и кандидати от
Северозападна България, сертифицирани биологични стопанства и такива, които създават най-малко едно ново работно
място.
Залесяване
От 16 юли до 16 октомври ще могат да се подават проекти по подмярка 8.1. "Залесяване и поддръжка". Финансирането е
за физически лица, еднолични търговци, общини и юридически лица, собственици на земеделски или неземеделски земи.
Съгласно условията кандидатите трябва да докажат собственост на земята, която ще залесяват. Физическите лица,
едноличните търговци трябва да са собственици на минимум 0.5 ха земеделски или неземеделски земи, а общините и
юридическите лица трябва да са собственици на минимум 1 ха земеделски или неземеделски земи, в които ще извършват
залесяванията.
Ще бъдат финансирани разходи по залесяване с дървесни и храстови видове и поддръжка на залесените площи, което
най-общо включва: изготвяне на технологичен план за залесяване; почвоподготовка; закупуване на залесителен материал
и транспортирането му; временно съхранение на залесителния материал; разходи за труд при залесяване; третиране на
фиданките с необходимите предпазни и защитни материали; ограждане на залесената територия, получаване на годишна
премия на хектар за поддръжка на залесените площи, което включва попълване (презасяване или презасаждане);
отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години след залесяването; превантивни действия срещу дивеч,
пасящи животни, вредители и болести.
Общият размер на финансова помощ по тази процедура е в размер на 18.028 млн. лв., а максималният размер на разходите
за финансиране на един проект са до 586.740 хил. лв.
Одобрените кандидати могат да получат до 100% от финансирането за проекта.
Проектите по двете процедури могат да бъдат подавани само чрез попълването на уеб базиран формуляр за
кандидатстване и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на
средствата (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Помощи за бизнеса, засегнат от пандемията
Идва и дългоочакваната подкрепа за земеделските стопани и за микро-, малки и средните предприятия, преработващи
селскостопански продукти, които са особено засегнати от кризата предизвикана от коронавируса. Помощта е
безвъзмездна и се предоставя в три подмерки:
• За земеделски стопани, извършващи дейност в секторите "Растениевъдство" за култури, които ще се определени
в специално приложение (определени видове плодове, зеленчуци, маслодайна роза, винени лозя и декоративни
растения), "Животновъдство" (говеда, биволи, овце и кози) и/или "Пчеларство";
• За земеделски стопани, извършващи дейност в сектор "Растениевъдство" за други култури, различни от тези
определени в приложението, които се подпомагат по първата мярка, и/или сектор "Животновъдство" за свине и
птици;
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•

За микро-, малки и средни предприятия, преработващи селскостопански продукти, включени в Приложение I към
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и признати групи и организации на производители.
Финансовата помощ се изплаща под формата на еднократна сума, която се предоставя само по една от трите подмерки,
като не се допуска тяхното комбиниране.
Размерът на финансовата помощ по първата подмярка зависи от вида на отглежданата култура и размерът им измерен в
хектари или вида на отглежданите животни и техния брой. Например, кандидати, които отглеждат плодове до 1.5 ха ще
получат еднократна помощ от 750 лв., тези над 1.5 ха. до 5 ха. - 1700 лв. и така до максимума за плодовете за над 30 ха 13 500 лв. Максимумът за зеленчуци е 13 500 лв. за 20 ха на открито и над 2 ха оранжерийно производство. "Таванът" за
помощи при отглеждане на животни също е 13 500 лв., като броят зависи от вида на отглежданите животни.
По втората подмярка помощта се предоставя за всяко едно лице заето в стопанство, като сумата варира от 30 лв. за
кандидати, отглеждащи различни култури от подпомаганите по първата подмярка, 245 лв. за едно заето лице за
кандидати, отглеждащи свине и 430 лв. за едно заето лице за кандидати, отглеждащи птици. Максимумът, който не може
да бъде надвишен за един кандидат по тази подмярка, е 7 хил. евро.
С третата подмярка ще се подпомагат предприятия, които преработват селскостопански продукти. Финансовата помощ ще
е в размер на 5% от стойността на декларираните приходи/доходи от реализация на преработени селскостопански
продукти за 2019 г. или 270 лв. за всяко едно заето лице. Максималният допустим размер на финансовата помощ по тази
подмярка е 50 хил. евро за един кандидат, като всеки от тях трябва да докаже спад в приходите от продажби на
преработени селскостопански продукти с най-малко 20% по данни за периода март - юни на 2020 г. спрямо периода март
- юни на 2019 г.
Мениджър
√ Парламентът реши: Социалните услуги не са търговска дейност
Предоставянето на социални услуги не е търговска дейност - покупка, продажба или обмен на активи с цел реализиране
на печалба, а е насочено към съхраняване и подпомагане на основните семейни ценности, в това число предоставяне на
закрила на нуждаещите се физически лица. Това решиха депутатите с приемането на второ четене на поправките в Закона
за социалните услуги. Депутатите разгледаха общ доклад на два законопроекта. Единият внесен от ПГ на ГЕРБ, другият от
"Обединени патриоти".
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 услуги, ще се извършва само от Дирекция "Социално
подпомагане", а индивидуалната оценка за подкрепа на лицето ще се изготвя по досегашния ред. Освен това, при
изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на детето информация може да се разкрива само със съгласието на
родителя или настойника.
Започналите и неприключили до влизането в сила на закона производства за създаване, прекратяване, промяна на броя
на потребителите и мястото на предоставяне на социални услуги ще се довършат по досегашния ред.
Законът за социалните услуги влезе в сила от 1 юли, след като шест месеца стоя замразен заради страховете на родители,
че той дава повече правомощия на държавата да отнема деца. Той предвижда право на социални услуги да имат всички
нуждаещи се хора в България. С него се въвежда планиране на социалните услуги на национално ниво, както и допълващи
стандарти за осигуряването на дневна или резидентна грижа за хора, които не могат да се обслужват сами, за хора с
агресивно или проблемно поведение и за нуждаещи се от постоянно медицинско наблюдение и грижа. Законът
дава право на асистентска подкрепа за възрастни хора, които не могат да се обслужват сами, както и за хора с трайни
увреждания, които не ползват такава подкрепа по друг закон.
Създава се и Агенция за качеството на социалните услуги, която ще лицензира доставчиците на социални услуги и ще
поддържа техен регистър. До приемането на Устройствения правилник на въпросната Агенция, обаче, този контрол ще се
извършва от Държавната агенция за закрила на детето и инспекторатът към Агенцията за социално подпомагане.
√ Парламентът преизбра Весела Караиванова за четвърти път като подуправител на НОИ
Парламентът избра единодушно дългогодишният подуправител на НОИ Весела Караиванова за четвърти мандат.
"За" кандидатурата й гласуваха 96 народни представители, без "против" и "въздържали се".
"Благодаря за подкрепата. Вълнувам се, защото от 2005 г. се ръководя от принципите за приемственост, сигурност,
законосъобразност и прозрачност за гражданите, които имат нужда от нас", каза Караиванова от трибуната. Една от
задачите й е да намали опашките на гише, с въвеждането на повече електронни услуги.
Весела Караиванова – Начева е завършила висше икономическо образование в УНСС. Професионалния си път започва през
1989 г. като икономист. В периода от 1992-2004 г. последователно заема различни длъжности в данъчната администрация.
Била е народен представител в 39-ото Народно събрание. Караиванова е подуправител на НОИ от 2005 г., като досега е
преизбирана от парламента през 2009 и 2016 г.
Според Кодекса за социално осигуряване, мандатът на управителя и подуправителя на Националния осигурителен
институт е 4 години.
В момента парламентът избира само подуправител, тъй като мандатът на Ивайло Иванов начело на НОИ започна през 2017
г., когато той пое поста от Бисер Петков, който пък стана социален министър.
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√ Парламентът ще обсъди влизането на Банката за развитие в ПИБ
Депутатите ще обсъдят предложение да бъде създадена Временна комисия по повод придобиването от Българската банка
за развитие (ББР) на акции от капитала на Първа инвестиционна банка. Предложението е внесено от БСП и беше включено
в дневния ред за четвъртък.
Сделката за увеличаването на капитала на ПИБ със средства на държавната банка бе одобрена наскоро от Комисията за
защита на конкуренцията. В решението на органа бе записано, че изменението в капитала няма да доведе до промяна на
лицата, които упражняват контрол върху ПИБ, поради което не е налице концентрация.
При сделката ББР придоби 18,35% от капитала на банката, а частният инвеститор Карел Комарек чрез фамилната си
фондация – 7,87%. По този начин досегашните мажоритарни собственици Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев вече имат по
31,35% дял в банката, вместо досегашните 42,5% всеки.
Според критиците на сделката в управителния съвет на ПИБ обаче засега няма изискване да влезе представител на ББР,
каквато обикновено е практиката при осигуряване на държавна подкрепа на частна компания. Освен това акциите бяха
купени на цена от 5 лв., което бе близо двойно по-висока цена от пазарната стойност на акциите на ПИБ към момента на
финализирането й.
Увеличаването на капитала на ПИБ беше поставено като изискване, за да бъде България допусната до валутния механизъм
ERM-II и Европейския банков орган.
√ Бюджетната комисия реши ДДС-то за бирата и виното да стане 9%
Парламентарната комисия бюджет и финанси реши ДДС ставката за бирата и виното да бъде 9% - предложение, което порано бе направено от лидера на НФСБ Валери Симеонов, към което той добави и спортните съоръжения. "За" промяната
гласуваха 13 народни представители, "против" – един и трима "въздържали се", с което то бе прието.
Окончателното решение обаче трябва да бъде прието от пленарната зала, където в четвъртък ще се гледат тесктовете. Ако
то бъде прието и там, с по-нисък данък ще се облагат виното, бирата, туристическите оператори и екскурзиите със случаен
превоз, фитнесите и спортните съоръжения, сред които басейни, игрища и други. Така по-ниската данъчна ставка ще
може да влезе в сила от 1 август и да действа до края на 2021 г като временна мярка, заедно с намаленото ДДС за
ресторантите, кетъринга, книгите и детските стоки. Промяната има за цел преодоляване на негативните икономически
последици от COVID-кризата, както и подпомагане на туристическия бранш, който бе сред най-засегнатите по време на
извънредното положение.
"Това още веднъж показва, че пробив в единната ставка винаги води единствено до разширяване на видовете услуги под
натиска и искането на съответните бизнеси, което е съвсем нормално", заяви след заседанието председателят на
бюджетната комисия Менда Стоянова, която неведнъж е изразявала личната си позиция против диференцираната ДДС
ставка. Въпреки неодобрението си, тя заяви, че групата на ГЕРБ ще подкрепи текстовете.
Въпреки че от БСП разкритикуваха начина, по който новите текстове са вкарват за обсъждане, депутатът от левицата Дора
Янкова изненадващо ги подкрепи с аргумента, че туристическият бранш наистина е сред най-засегнатите.
В рамките на днешното заседание депутатите приеха и текстове, даващи възможност на туроператорите, взели аванси от
своите клиенти, но изпаднали в невъзможност да осъществят пътуванията, да предложат заместващ ваучер, а ако
клиентите откажат – срокът за възстановяване на сумата да бъде до края на годината.
√ Над 40% от кандидатстващите за безлихвени заеми от държавата получават отказ
Над 40% от подадените молби за безлихвени кредити за физически лица са били отказани. Става въпрос за заемите, които
се опускат от държавата на лица, които са били в принудителен неплатен отпуск или са прекъснали икономическата си
дейност поради мерките срещу коронавируса.
От началото на програмата по нея са кандидатствали над 22 хил. души, като одобрение са получили малко над 13 хил.,
съобщи Българската банка за развитие. Държавната банка обаче поясни, че не тя разглежда исканията за кредит, а
търговските банки, с които е подписала договор. След това банките включват отпуснатите заеми в издадената от държавата
портфейлна гаранция. Откакто започна да действа програмата през април процентът на одобрените молби постоянно
намалява, показва статистиката на държавната банка.
Освен това търговските банки далеч не отпускат максималните 4500 лв. на своите клиенти, като данните показват, че
средният размер е около 4200 лв. за три месеца.
Общият бюджет на правителствена програма, която трябва да подкрепи хората в неплатен отпуск или останали без работа,
е 200 млн. лв. Сега данните на ББР показват, че близо три месеца и половина след нейния старт са одобрени заеми на обща
стойност 55.6 млн. лв.
Срокът за кандидатстване по програмата за безлихвено кредитиране е до края на 2020 г. Партньори по нея са общо 12
търговски банки. В момента 10 от тях приемат заявления на кандидатите. Това са Алианц банк, Банка ДСК, Инвестбанк,
ОББ, Първа инвестиционна банка, Пощенска банка, Райфайзенбанк, Търговска банка Д, Централна кооперативна банка и
УниКредит Булбанк. Интернешънъл Асет Банк и Общинска банка първи усвоиха финансовия си ресурс по програмата и не
приемат нови искания за заеми.
Заемите могат да се отпуснат наведнъж (до 4500 лв.) или на три транша (до 1500 лв. на месец). Максималният срок на
погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси,
комисиони и неустойки.
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√ Кофас: Страните от ЦИЕ стават по-привлекателни за преместване на производството
Пандемията от COVID-19 засегна множество компании в Китай, които временно преустановиха производството, а това от
своя страна се отрази и върху доставките на стоки. В тази ситуация страните от Централна и Източна Европа повишават
привлекателността си като локации за преместване на производствените мощности, показва анализ на Кофас.
Освен от тези последици от кризата, регионът, в който е и България, се ползва и от редица други предимства при решенията
къде глобалните компании да преместят производството си. Това са конкурентните разходи за труд, членството на
повечето страни в региона в ЕС, стратегическото географско положение (в близост до Западна Европа), относително
добрата инфраструктура и привлекателният бизнес климат. Това поставя доста перспективни възможности пред
държавите в Централна и Източна Европа, от които те могат да се възползват в настоящата ситуация, се отбелязва в
съобщение на представителството на Кофас в България.
"Страните в региона вече са привлекли инвестиции в сферата на автомобилостроенето, електрооборудването,
металургията и други. Освен това в момента има добра възможност за аутсорсинг на услуги благодарение на
дигитализацията и подготвените кадри в ИТ сферата. В България разходите за труд са най-ниски в региона, което е
безспорно предимство, въпреки че и производителността на труда не е особено висока. Така страната ни има възможност
да стане доста привлекателна опция за производителите по света", отбеляза Пламен Димитров, управител на Кофас
България.
В класацията за глобална конкурентоспособност на Световния икономически форум, България се нарежда на 49-то място
в глобален мащаб и на 9-то в ЦИЕ, последвана от Румъния, Хърватия и Сърбия. Разходите за труд в страните от региона
определено са по-ниски от тези в Западна Европа, като съвсем очаквано производителността се повишава благодарение
на непрекъснатата автоматизация и роботизация, се отбелязва в края на съобщението.
√ Ръст на борсите в Европа в очакване на решението на Фед за лихвите
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха предимно повишения в ранната търговия в сряда на
фона на финансовите отчети на Deutsche Bank и Barclays, предаде Ройтерс. Инвеститорите са в очакване и на решението за
паричната политика на Федералния резерв на САЩ.
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,24 пункта, или 0,07%, до 367,92 пункта. Немският DAX се понижи с
14,52 пункта, или 0,11%, до 12 820,76 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 16,57 пункта,
или 0,27%, до 6 145,83 пункта. Френският CAC 40 се повиши с 33,05 пункта, или 0,67%, до 4 961,99 пункта.
Акциите на модният гигант Kering поскъпнаха с 4,12%, след като френската компания отчете по-малък от очакваното спад
на продажбите за тримесечието. Фирмата отчете печалба от 2,25 евро на акция при приходи от 2,18 млрд. евро.
Очакванията бяха за печалба от 14,54 евро на акция и приходи от 2,43 млрд. долара
Междувременно книжата на германският химически концерн BASF поевтиняха с 4,48%, след като компанията съобщи, че
не може да даде прогноза за продажбите и печалбата си за цялата година, тъй като несигурността около щетите, нанесени
от пандемията от COVID-19 върху икономиката, е твърде голяма.
Акциите на най-голямата частна германска банка Deutsche Bank поскъпнаха с 1,92%, след като тя отчете загуба от 77 млн.
евро за тримесечието. Този резултат обаче е значително по-добър от загубата от 3,2 млрд. евро през същия период на
миналата година. Финансовата институция отчете още приходи от 6,3 млрд. евро спрямо 6,2 млд. евро през второто
тримесечие на 2019 г.
Същевременно с това испанската банка Santander отчете нетна загуба от 11,1 млрд. евро за второто тримесечие,
натежавайки върху банковия индекс SX7P, който се понижи с 0,80%. Акциите на банката поевтиняха с 3,42%.
Вниманието на инвеститорите днес е насочено към заседанието на Федералния резерв на САЩ, което ще приключи покъсно днес. Американската централна банка ще обяви решението си за лихвите, като очакванията са те да останат без
промяна.
Загуби в САЩ
Водещите индекси на Нюйоркската фондова борса записаха понижения във вторник, след като технологичния сектор бе
подложен на натиск, а американските конгресмени продължиха дискусиите относно следващия пакет за стимулиране на
икономиката, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 205,49 пункта, или 0,77%, до 26 379,28 пункта. Широкообхватният
показател Standard & Poor’s 500 изтри 20,97 пункта от стойността си, или 0,65%, достигайки ниво от 3 218,44 пункта.
Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се понижи с 134,17 пункта, или 1,27%, до 10 402,08 пункта.
Акциите на компаниите от групата FAANG – Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google поевтиняха съответно с 1,45%, 1,80%,
1,64%, 1,44% и 1,69%
„Инерцията при всички големи технологични компании се забавя“, коментира Марк Тепър от of Strategic Wealth Partners.
„Тези месеци те издържаха портфейлите на инвеститорите, но вече започват да губят пара“, добавя той.
Книжата на компаниите, които са най-зависими от отварянето на икономиката, тръгнаха нагоре. Акциите на United,
American и Delta Airlines поскъпнаха съответно с 3,21%, 3,34% и 1,73%. Цените на книжата на Carnival и Norwegian Cruise
Line се повишиха с 4,22% и 6,28%.
На пазарите се отрази и обявеният от републиканците в Сената план за подкрепа на безработните американци, които
предвижда директни плащания на до 1200 долара за физически лица и нови кредити за малкия бизнес. Според плана
федералната застраховка за безработица ще бъде 70% от предишните заплати на служителите, като тя ще замени
досегашните 600-долара на седмица.
Инвеститорите обаче бяха разочаровани от отчетите за тримесечието на McDonald’s и 3M.
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Акциите на McDonald’s поевтиняха с 2,49%, след като компанията обяви 30-процентов спад на приходите до 3,77 млрд.
долара. Този резултат обаче бе по-добър от очакваните 3,78 млрд. долара. Печалбата на компанията обаче падна до 66
цента на акция при очаквани 77 цента на акция.
Книжата на компонента на Dow – 3M поевтиняха с 4,85%, след като индустриалния гигант отчете по-лоши от очакваното
финансови резултати за тримесечието.
До вторник 160 компании от S&P 500 отчетоха резултатите си за последното тримесечие, като 81% от тях са надминали
очакванията на анализаторите, сочат данни на The Earnings Scout.
Разнопосочна търговия в Азия
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в очакване
на решението на Фед за лихвите, пише Маркетоуч.
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 260,27 пункта, или 1,11%, до 22 397,11 пункта, след
като Fitch понижи перспективата на дългосрочния кредитен рейтинг на Япония на отрицателна заради влиянието на
коронавируса върху икономиката на страната. Агенцията потвърди кредитния рейтинг A на Япония.
На борсата в Токио се отразиха негативно и слабите финансови отчети на няколко водещи японски компании. Акциите на
Nissan поевтиняха с 10,39%, след като компанията обяви, че прогнозира загуба oт 470 млрд. йeни (4,5 млрд дoлapa) за
фискалната година до края на март 2021 г. Компанията вече отчете загуба от 153,9 млрд. йени (1,45 млрд дoлapa) за второто
тримесечие.
Акциите на Canon и Funac поевтиняха съответно с 13,46% и 7,70%, след като двете компании също представиха слаби
резултати за тримесечието.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 66,59 пункта, или 2,06%, до 3 294,55 пункта, докато помалкият индекс Shenzhen Composite отчете ръст от 63,11 пункта, или 2,09%, до 2 236,95 пункта. Хонконгският показател
Hang Seng се повиши с 110,38 пункта, или 0,45%, до 24 883,14 пункта.
В Южна Корея бенчмаркът Kospi регистрира ръст от 6,17 пункта, или 0,27%, до 2 263,16 пункта.
В Австралия основният измерител ASX 200 се понижи с 14,1 пункта, или 0,23%, до 6 006,4 пунта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Бенчмаркът SOFIX отчете
спад от 0,10 пункта, или 0,02%, до 438,12 пункта. BGBX40 напредна с 0,10 пункта, или 0,10%, до 96,22 пункта. BGTR30 изтри
0,38 пункта от стойността си, или 0,08%, достигайки 466,10 пункта. BGREIT се повиши с 0,14 пункта, или 0,11%, до 131,44
пункта.
Cross.bg
√ Жълт код за горещини е обявен за цяла България
Предупреждение от първа степен - жълт код за опасно високи температури е в сила днес за цялата страната.
По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) това ще бъде най-горещият ден от това лято - с
температури в по-голямата част от страната между 34 и 39 градуса.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Политически ходове и стратегии в отбраната - министър Красимир Каракачанов;
Законодателни решения - висок градус в парламента - позицията на ГЕРБ И БСП;
Данъчни отстъпки за бирата и виното в заведенията - кои други сектори засяга намаляването на ДДС;
Кога ще бъде възстановено водоподаването в засегнатите в Хасковска област райони;
Нова телевизия, „Здравей България"
Протести и компромати в последните работни дни на парламента. Говорят политическият психолог Антоанета
Христова и социологът Кольо Колев;
Защо мъж се вряза сред протестиращите с автомобил и какво последва?;
Обезводняване: Пред пресъхване ли са язовирите в Североизточна България и кой източва водоема
„Ястребино"? - министърът на околната среда и водите Емил Димитров;
Откраднаха фотографии от изложба на композитора Стефан Диомов в центъра на София.
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Опасно растат тежките случаи на COVID-19, болниците се препълват;
в. Труд - Тормозят хората за лични документи;
в. Телеграф - Германия би Англия в битката за БГ висшисти;
в. Монитор - Топмафиоти на свобода срещу общо 21 млн. лв. гаранции;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Кметове искат държавата да сложи 300 млн. лв. във фонд за общински пътища - 60% са за спешен ремонт;
в. 24 часа - Полицаите с още 50% към заплатата си при извънреден труд;
в. Труд - Отровната вода дошла от "Неохим" АД;
в. Труд - Иван Гешев получи доклад за 28 сделки;
в. Телеграф - Бойко Борисов обяви: 50 пречиствателни станции ни гарантират чисто море;
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в. Телеграф - Метежът на Ел Чапо пропадна;
в. Монитор - Туроператорите ще връщат пари до края 2020 г.;
в. Монитор - Поръчваме 2 млн. ваксини срещу COVID-19;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Пламен Димитров, президент на КНСБ: Новите мерки са добри: помощ за 2 млн. пенсионери, 30% по-големи
заплати за 100 хил. работници;
в. Труд - Съпредседателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Георги Щерев, пред "Труд": Мерките
за туризма са добри, но трябва да заработят бързо;
в. Телеграф - Антраник Шаварш Арабаджиян - Астор: Само аз в Европа имам оскар за магия;
в. Монитор - Даниел Парушев, председател на Националното представителство на студентските съвети: Водим разговори
за отпускане на средства за саниране на общежитията;
Водещи анализи
в. 24 часа - Как да се спасим от икономическото цунами;
в. Труд - "Борбата срещу расизма" - алиби за най-открит расизъм;
в. Телеграф - На #кой пречи Делян Пеевски;
в. Монитор - Мечтаното тескере за тираджия става трудно постижимо.
√ Предстоящи събития в страната на 30 юли
София
От 09.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание.
От 10.00 ч. онлайн ще се проведе конференция с международно участие, организирана от Българска агенция за
инвестиции /БАИ/, съвместно с петнадесет двустранни търговски и индустриални камари.
От 10.30 ч. в Зала „Пресцентър А" на МРРБ ще се състои заседание на Консултативния съвет по Морско
пространствено планиране.
От 16.00 ч. в зала 132 на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и
парламентарна етика ще проведе заседание.
***
Благоевград
От 11.00 ч. в зала „22 Септември" ще се състои пресконференция по повод предстоящото редовно заседание на
Общински съвет - Благоевград.
***
Бургас
От 16.00 часа на Магазия 1 на Пристанище „Бургас" ще започне Сладоледен фестивал.
От 17.30 часа на остров Света Анастасия ще се проведат занимания по рисуване с акрил в Арт ателие „Островна
магия".
От 18.00 часа в Зона за обществен достъп на Пристанище „Бургас" ще се проведе официално откриване на
"Сладоледения уикенд" с провеждане на забавни арт работилници.
От 18.00 часа на Открита сцена „Охлюва" в Приморския парк Бургаският духов оркестър ще изнесе концерт.
От 18.00 часа на остров Света Анастасия ще се проведат занимания по рисуване със сангрия в Арт ателие
„Островна магия".
От 19.00 часа на Сцена "БулевАрт" на ул. „Богориди" ще се проведе концерт на Румен Спасов.
***
Видин
От 10.30 ч. в Конферентния център на Областна администрация Видин ще се проведе пресконференция на тема
провеждането на традиционните панаирни дни в общините от област Видин.
***
Враца
От 10.00 ч. ще се състои официалното откриване на новоизградения „Административнотърговски център" с
адрес ул. „Лукашов" № 5.
От 13.00 до 14.00 ч. в Голяма зала на „Дом на науката и техниката" ще се проведе събитие за популяризиране на
културата за разрешаване на спорове по доброволен начин.
***
Добрич
От 16.00 ч. в сградата на Общината в Голямата заседателна зала - етаж 2 ще се състои публично обсъждане на
Годишния отчет на бюджета и Годишния отчет на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич
за 2019 г.
От 17.00 ч. в Кафене „Старият Добрич" ще се проведе инициативата „Магнетизирай се към природата".
***
Кюстендил
От 14.00 ч. в залата на Общински драматичен театър ще се проведе заседание на Общинския съвет.
***
Ловеч
От 10.00 ч. в Читалище "Наука - 1870 г." ще се проведе заседание на Общинския съвет.
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***
Разград
От 11.00 ч. на ул. Ивайло №11 (източната част на ж.к. „Орел") ще се проведе официална церемония „Първа
копка" по проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в
кв. „Орел".
***
Русе
От 18.00 ч. пред паметника на Стефан Караджа ще се проведе ритуал по поднасяне на венци и цветя по повод
152-та годишнина от подвига на революционера.
***
Пловдив
От 19.00 ч. Пловдивският културен институт Фондация „Изкуството през вековете" ще представи съвременно
изкуство, карвинг и музикотерапия.
От 20.30 ч. на сцената на Античен театър - Пловдив ще се състои концерт на Графа.
***
Сливен
От 09.00 ч. в зала „Май" на Общината ще се проведе заседание на Общинския съвет.
***
Стара Загора
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 „Професиите в музея".
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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