Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
АИКБ
√ ПРЕПОРЪКИ КЪМ МСП ЗА СВОЕВРЕМЕННО ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ СВОБОДНИЯ ПАЗАР НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ
На 26 юни 2020 г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката – брой 57 на Държавен
вестник. В резултат на направените промени от 1-ви октомври 2020 г. небитовите клиенти, присъединени към
електроразпределителната мрежа – ниско напрежение, трябва да излязат на свободния пазар. Това е поредна стъпка към
пълната либерализация на електроенергийния пазар. Целта е да се осигури конкуренция между доставчиците на
електроенергия при по-добри условия за ползвателите, съобразени с техните специфични профили на потребление.
Как да процедираме
Вече следва да сте получили уведомление за прекратяване снабдяването с електрическа енергия от 1-ви октомври 2020 г.
на обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниско напрежение от ползваните до момента крайни
снабдители на електроенергия – „ЧЕЗ Електро България” АД, „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, „Енерго-Про
Продажби” АД или „ЕСП Златни пясъци” ООД – според Вашия район. Внимание: това не означава, че няма да имате
електроснабдяване след 1-ви октомври, а е просто известяване, че споменатите дружества вече ще имат статут на
стандартен търговец на електроенергия и могат да бъдат сменени по Ваш избор!
Ако по някаква причина не сте сигурни за статута си, може да проверите в сайта на Вашия настоящ краен снабдител на
електрическа енергия дали присъствате в списъка с небитовите клиенти на обекти, присъединени към
електроразпределителна мрежа на ниско напрежение, в съответната лицензионна територия, а именно:
▪ Небитови абонати от електроразпределителната мрежа НН, обслужвани до момента от ЧЕЗ Електро България
АД;
▪ Небитови абонати от електроразпределителната мрежа НН, обслужвани до момента от EVN Електроснабдяване
АД;
▪ Небитови абонати от електроразпределителната мрежа НН, обслужвани до момента от Енерго-про продажби
АД;
▪ Небитови абонати от електроразпределителната мрежа НН, обслужвани до момента от „ЕСП Златни пясъци”
ООД
Присъствието Ви в съответния списък означава, че този материал е именно за Вас!
Имате възможност до 30-ти септември 2020 г. да сключите договор с избран от Вас търговец на електроенергия,
предоставящ най-добрите за Вас условия. Важно е да знаете, че избраният от Вас доставчик на електрическа енергия
трябва да бъде и координатор на балансираща група в съответствие с Правилата за търговия на електрическа енергия.
Информация за всички доставчици на електрическа енергия, във връзка с издадените им от КЕВР лицензии, с имена,
телефони за връзка, електронни адреси и друга контактна информация е налична на сайта на КЕВР.
За първоначална регистрация на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени с договора за доставка Вие
упълномощавате доставчика да подаде заявление за първоначална регистрация при съответния мрежови оператор, както
и да сключи от Ваше име и за Ваша сметка договори с мрежовия оператор и с доставчика от последна инстанция.
Избор и смяна на доставчик на електроенергия на свободен пазар може да се извършва всеки месец. Смяната на доставчик
на свободен пазар е безплатна услуга.
Процедурата започва с избор и сключване на търговски договор с избрания от клиента доставчик, след което доставчикът
заявява смяната пред мрежовия оператор. (Ако заявяването е до 10-то число на месеца, смяната ще бъде факт от 1во число на следващия календарен месец. Ако заявката се подаде след 10-то число – смяната ще е факт от 1-во число
на по-следващия месец.)
В случай че до 30-ти септември 2020 г., включително, не сте сключили договор с доставчик на електрическа енергия по
свободно договорени цени, доставката на електрическа енергия от 1-ви октомври 2020 г. ще продължи да се извършва от
досегашния Ви доставчик в качеството му на титуляр на лицензия за „търговия с електрическа енергия“.
За осъществяване на доставка на електрическа енергия в горепосочения случай досегашният Ви доставчик, но в качеството
си на търговец, ще сключи типов договор с Вас. До сключването на типовия договор, дружеството като досегашен
доставчик в качеството си на краен снабдител осигурява доставката на електрическа енергия, при условие че Вие
своевременно заплащате всички дължими суми във връзка с доставката
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Типовият договор е със срок от 1-ви октомври 2020 г. до 30-ти юни 2021 г. и се сключва по образец, утвърден от КЕВР, като
в него се уреждат правата и задълженията на страните, условията за доставка на електрическа енергия от досегашния
доставчик.
Ако въпреки всичко, в продължение на 11 месеца, т.е. до 1-ви юли 2021 г. не сте избрали доставчик на електрическа
енергия по свободно договорени цени, ще се наложи да се снабдявате от досегашния си доставчик, но в качеството му на
доставчик от последна инстанция. Това е скъпо и безсмислено, защото при сделки с доставчик от последна инстанция,
цената на електрическата енергия е значително по-висока! Това се дължи на факта, че функцията на доставчик от последна
инстанция е да снабдява с електрическа енергия инцидентно, до избора на друг доставчик. Смяната на доставчик от
последна инстанция с друг доставчик се извършва съгласно предвидения ред в Закона за енергетиката и Правилата за
търговия с електрическа енергия. Имате почти година, за да не се стигне до такава крайна мярка.
Как се формира цената на електрическата енергия
Основната част е цената на активната енергия – когато Ви говорят за борсова цена, пазарна цена, цена на производител –
имат предвид именно цената на активната енергия. Практиката показва, че най-ниска е тази цена, в случай че потребявате
едно и също количество електроенергия през цялото денонощие, както и за целия период на доставка (например една
година). Това се нарича бандово (равномерно) потребление. Най-често потребителите са с неравномерно потребление –
както в рамките на едно денонощие, така и през годината. Логично, това неравномерно потребление предполага малко
по-висока средна цена на активната енергия.
Това, че потреблението Ви е неравномерно, не означава, че не е добре планирано. Когато планирате работата си, Вие
планирате и Вашето електропотребление. Това става Ваше задължение пред ЕСО при регистрирането на Вашия денонощен
потребителски график. Обичайно с това се занимава Вашия доставчик на електроенергия. Естествено, много вероятни са
текущи отклонения и разлики между прогноза и потребление – именно тук идва мястото на услугата балансиране: когато
отклонението води до недостиг на електроенергия – ще Ви се начисли допълнително количество и обратно – при излишък
(напр. неочаквано решавате да изключите машина, електроуред и т.н.) ще Ви бъде отчислено количество електроенергия.
Балансиращата енергия е значително по-скъпа от нормалната активна енергия – когато не Ви достига (включвате
непланирано машина, електроуред и т.н.), а когато Ви е излишна – ще бъде „купена“ от Вас на значително по-ниска цена.
Извод: всяко недобре планирано потребление, отклоняващо се от прогнозата, налага балансиране, а това ще Ви струва
допълнителни разходи.
Възможно е някои търговци да Ви предложат само цена за активна енергия, а разходите за балансиране да не бъдат
уточнени – това не е във Ваш интерес, освен ако не планирате и управлявате ефективно потреблението си. В общия и наймасов случай препоръчваме да уточните с избрания от Вас търговец как ще става балансирането, като поискате той да се
ангажира с това.
Не забравяйте, че към образуваната сума – цена на активна енергия и цена на балансиране, до крайната цена трябва да
заплатите още: цената за задължения към обществото (до 30-ти юни 2021 г. тази компонента е 0,02147 лв/кВтч, мрежови
такси за достъп и пренос през електропреносната система – общо 0,01075 лв/кВтч, както и следните мрежови ценови
компоненти:
▪ ако сте в мрежата на ЧЕЗ Разпределение България – цена за пренос през мрежа на ниско напрежение 0,03355
лв/кВтч, както и цена за достъп 0,01989 лв/кВт/ден (внимание, изчислява се според заявената от Вас
присъединена мощност, а не според потреблението Ви);
▪ ако сте в мрежата на Електроразпределение Юг – цена за пренос през мрежа на ниско напрежение 0,03574
лв/кВтч, както и цена за достъп 0,01977 лв/кВт/ден (внимание, изчислява се според заявената от Вас
присъединена мощност, а не според потреблението Ви);
▪ ако сте в мрежата на Електроразпределение Север – цена за пренос през мрежа на ниско напрежение 0,03531
лв/кВтч, както и цена за достъп 0,02053 лв/кВт/ден (внимание, изчислява се според заявената от Вас
присъединена мощност, а не според потреблението Ви);
▪ ако сте в мрежата на Електроразпределение Златни пясъци – цена за пренос през мрежа на ниско напрежение
0,04429 лв/кВтч, както и цена за достъп 0,01349 лв/кВтч.
Горните цени са без ДДС и акциз (0,002 лв/кВтч).
При сключване на договор за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени страните сключват договор
за комбинирани услуги, като предмет на този договор са продажбата на електрическа енергия и плащането на всички
използвани от крайния клиент услуги в това число за мрежови услуги и за балансиране.
Следва да се има предвид, че при доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени, цената за задължения
към обществото се начислява във фактурата отделно от цената на електрическата енергия.
За по-пълна информираност и осигуряване на възможност за участие на пазара на електрическа енергия по свободно
договорени цени, в срок до 31-ви декември 2020 г. КЕВР ще създаде платформа и ще определи правилата за работа с нея.
Правилата ще бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.
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Важни обществено-икономически и политически теми
В. Монитор
√ Борисов остава премиер до края на мандата
Бойко Борисов остава на премиерския пост. Правителството няма да подава оставка, за да продължи мандатът до
редовните парламентарни избори следващата пролет. Това стана ясно след провелия се в четвъртък Коалиционен съвет
на партньорите в управлението от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.
Ден по-рано самият Борисов обяви, че е готов да се оттегли от поста, ако останалата част от кабинета се запази в същия
формат. Той обаче уточни, че идеята му ще бъде обсъдена именно от Коалиционния съвет, който не е възприел варианта
за правителство с друг министър-председател. Реализирането на това на практика трябваше да мине през премиерска
оставка, водеща до падането на целия кабинет и последващо връчване на мандата за формиране на нов МС от президента
отново на ГЕРБ като най-голяма парламентарна сила.
„В правителството и с коалиционните партньори не е обсъждан друг вариант, освен кабинетът да изкара мандата си докрай
и негов премиер да остане Бойко Борисов“, коментира след срещата на коалиционните партньори пред БГНЕС министърът
на труда и социалната политика Деница Сачева. “Мисля, че днес (четвъртък - б.р.), както и вчера по време на срещата с
членовете на партията и симпатизанти най-отговорната позиция в случая е тази: Да се завърши мандатът, да се вземат под
внимание всички тези мерки, които бяха обсъдени вчера, защото иначе не бихме могли да влезем в един много труден
сезон, в който и политиците, и гражданите, ще имат нужда от това да имат повече сигурност. Когато говорим за политиците,
говорим и за изборите, защото те трябва да бъдат организирани законосъобразно, и в този смисъл промени в Изборния
кодекс са необходими, за да е ясно недвусмислено кой купува машините за изборите и какви трябва да бъдат тези машини,
така че да не може да има след това каквито и да било съмнения за начина, по който са проведени изборите.
Само така няма да се влиза в една непрекъсната спирала, предупреди Сачева.
По думите й ключово важни са и актуализацията на бюджета за 2020 г., както и приемането на бюджета за 2021 г. „Само
така при изпълнение на тези задачи може да се смята, че правителството е постъпило отговорно спрямо всички, завършило
е основните и най-важни задачи и бихме могли да говорим за това да се върви към избори”, категорична е тя. Тя подчерта,
че няма нови варианти, които са били или могат да бъдат обсъждани. “Правителството трябва да довърши мандата си с
премиер Бойко Борисов и да изпълни основните задачи, които има до края на годината с актуализацията и приемането на
новите бюджети”, изтъкна Сачева, която бе категорична, че преди да се изпълнят задачите по организирането на изборния
процес и актуализацията на бюджета, отиването на избори би било крайно безотговорно.
„Министър-председател остава Бойко Борисов. Няма други варианти пред нас. Имаме работа за вършене и в парламента,
и в изпълнителната власт", коментира пред Канал 3 и зам.-шефът на НС и съпредседател на „Обединени патриоти“ Валери
Симеонов след сбирката на „Дондуков“ 1, в която самият той участва. По думите му кабинетът нямало да се поддаде на
уличния натиск и да избяга от отговорност. „Приоритетите на кабинета ще бъдат в посока борбата с битовата престъпност,
повишаване на пенсиите, подобряване на социалните услуги и стандарта на живот - изброи лидерът на НФСБ. И добави: Изборите ще са тогава, когато е по конституция. Нека всички политически партии се подготвят за тях.".
Противодействието на пандемията от COVID-19 също щяла да бъде във фокуса на управляващите.
Освен това след заседанието на съвета стана ясно също така, че не се предвиждат каквито и да било нови промени в
състава на кабинета.
Симеонов коментира и поведението на президента Румен Радев, чиито критики към кабинета не секват след
безпрецедентния му призив за метеж, с който даде тон за протестите. "Радев се опитва да направи противоконституционен
преврат. Намесата му в политиката на правителството е недопустима. Колкото и на някои хора да им се иска,
правителството ще изкара своя мандат и изборите ще бъдат редовни, а не извънредни", категоричен бе той.
По-рано вицепремиерът Томислав Дончев коментира пред Нова ТВ, че не бил изключен вариантът за оставка на
правителството в края на септември като междинен вариант, който щял да даде възможност за приемане на важни закони
през зимата.
„Коалиционните партньори на ГЕРБ от НФСБ очакват правителството с премиер Бойко Борисов да остане до края на
мандата си. Няма такъв вариант, при който да има оставка на премиера и оставка на правителството в края на септември
и началото на октомври. Това, което господин Дончев е анонсирал, е може би вариант, който се е обсъждал в един поранен етап, но днес (четвъртък - б.р.) официално на Коалиционен съвет, който има отговорността да приема решения за
бъдещето и на коалицията, и на управлението на страната, правителството запазва своята стабилност в този състав и с този
премиер“, даде да се разбере пред БНР обаче, че няма да се пристъпва към подобен вариант зам.-председателят на НФСБ
Борис Ячев. И отсече: „Мнозинството е стабилно.“
√ Гешев участва в съвещания за битовата престъпност
Главният прокурор Иван Гешев и заместниците му Даниела Машева, Красимира Филипова и Борислав Сарафов участваха
в работно съвещание на Апелативна прокуратура-София, съобщиха от държавното обвинение.
Акцент в дискусията е било изпълнението на заложените цели до края на годината и ангажиментите по противодействие
на конвенционалната престъпност. Обсъдени били и производствата, взети на специален надзор от прокурори при АПСофия.
Срещата е част от обиколката на главния прокурор Иван Гешев в петте апелативни района на страната.
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По-късно главният прокурор е приел административните ръководители на окръжните прокуратури от Апелативен район Пловдив. В работното съвещание са участвали и заместниците му Даниела Машева, Десислава Пиронева, Красимира
Филипова и Борислав Сарафов, както и новият административен ръководител на АП-Пловдив Тодор Деянов.
Акцент в срещата е бил поставен върху изпълнението на заложените цели до края на годината и ангажиментите на
прокуратурата по противодействие на т.нар. "битова престъпност".
√ Чуждите туристи у нас с 60 на сто по-малко заради пандемията
България отчита спад на чуждестранните туристи в размер на 60 на сто от началото на годината заради пандемията от
COVID-19. Това съобщи вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова по време на работна среща в Пловдив,
предаде Нова тв.
Ресорното й ведомство и Министерството на здравеопазването правят съвместен анализ при какви условия туристите от
Турция, Израел, Молдова и Беларус ще могат да посещават страната ни. Те са направили 70 000 резервации по
Черноморието. Николова отново припомни, че към настоящия момент няма нито един положителен случай на COVID-19
по Черноморието – и Северното, и Южното.
„Не може ние да се представяме като държава само с летен и зимен туризъм, ние трябва да се представяме като
четирисезонна, целогодишна дестинация”, категорична бе тя.
√ Започва прием по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя"
От 24 до 31 август ще се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка "Преструктуриране и конверсия
на лозя" от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г, съобщиха от фонд
"Земеделие".
По мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" се подпомагат конверсия на сортовия състав на насажденията
(изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция), промяна на местонахождението на лозята
(изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция) и подобряване на техниките за управление на лозята
(изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане и/или реконструкция на
тераси, изграждане на автоматизирани системи за капково напояване, смяна на подпорна конструкция, изграждане на
подпорна конструкция на новосъздадени насаждения и смяна на формировката).
За финансова помощ по дейностите могат да кандидатстват производители, които са физически или юридически лица или
група, или организация на физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър като производители с
регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки.
Максималният размер на финансовата помощ от Европейския фонд за гарантиране на земеделието е до 80 на сто от
разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени по приложение нр.
1 от Наредба нр. 6 от 26 октомври 2018 г. и технологична карта към инвестиционния проект, сравнени с предоставени три
оферти. От 17 юли2020 г. за всяка операция, посочена в технологичната карта се предоставят най - малко три съпоставими
независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на офертата, срока на валидност на офертата, датата на
издаване на офертата, подпис и печат на оферента, цена в левове или евро с посочен ДДС.
Мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" е най - успешно прилаганата мярка от Националната лозаро-винарска
програма. Тя присъства и в предходните две национални програми, изпълнявани за периода 2009-2013 г. и 2014-2018 г.,
като интересът към нея от страна на производителите продължава да бъде висок.
Документи по мярката ще се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФ "Земеделие",
ул. Гусла 3, отдел "Вино, промоционални програми и лицензии", след предварително записан час.
БНР
√ Възлага се нова обществена поръчка за тол системата
Нова обществена поръчка за 120 милиона лева ще бъде възложена във връзка с тол системата, съобщиха от Пътната
агенция. Тя засяга денонощното наблюдение и поддържане на системата, което в момента се извършва от служители на
националното тол управление.
Чрез поръчката се цели те да бъдат подпомогнати от външни ай ти експерти, като вид "втора застраховка" при възникване
на проблем. Този подход следва практиките в Чехия и Германия, уточняват от АПИ.
Предвиденият максимален срок на договора за допълнителните услуги е 5 години, а максималната стойност - 118 милиона
лева без ДДС.
√ Проверка установи над 100 козметични продукта, обозначени като дезинфектанти
При извършена проверка е било установено, че на българския пазар има над 100 козметични продукта, които са с
претенции за дезинфектанти, но те не могат да бъдат такива. Това каза пред журналисти главният държавен здравен
инспектор Ангел Кунчев по време на уебинар, посветен на Covid-19.
Предупредили сме производителите и сме дали срок 48 часа да прекратят предлагането им, каза още Кунчев и добави, че
някои от тях са се съобразили, а за останалите ще се приложат други механизми за ограничаване.
„Трябва да се купуват признати за дезинфектант препарати, за които има информация на сайта на Министерството на
здравеопазването“, допълни той, цитиран от БТА. По думите му на опаковките на препаратите трябва да е посочен номерът
на разрешителното и от коя дата е признат от МЗ за дезинфектант.
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Имало е случаи сред арабски и турски продукти, които са надписвали етикетите на продуктите си, без те да отговарят на
изискванията за дезинфектант, каза още Кунчев
√ САЩ налагат 10-процентови мита на канадския алуминий
Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е подписал прокламация, с която отново се налагат 10-процентови мита
върху някои канадски алуминиеви продукти, за да бъде защитена промишлеността на САЩ, предадоха „Ройтерс“ и ДПА.
Тръмп заяви пред работници в завод на компанията „Уърлпул“ в щата Охайо, че митата са необходими, за да бъде
защитена американската алуминиева промишленост, защото канадските производители са нарушили своите ангажименти
да спрат да наводняват пазара на САЩ с по-евтин канадски алуминий.
От офиса на американския търговски представител Робърт Лайтхайзер съобщиха, че облагането се отнася за чист
алуминий, произведен чрез топене, който не е включен в състава на сплави и няма да важи за другите продукти от този
метал.
Държавните власти на Канада обявиха по-рано, че ще предприемат контрамерки„долар за долар“, ако Тръмп отново
наложи мита. Канадският вицепремиер Кристия Фрийланд определи стъпката на Вашингтон като неоправдана и
неприемлива.
Търговската камара на САЩ определи решението на американския президент като „стъпка в погрешната посока“ и
предупреди, че то ще доведе до повишаване на цените за американските производители.
През 2018 г. Тръмп наложи повишени мита върху канадската стомана и алуминий, но миналата година ги премахна.
Investor.bg
√ Радев: Управлението от последните 10 години вкара страната в дълбока криза
Държавният глава представи Националния стратегически документ
Президентът Румен Радев представи Националния стратегически документ, разработен от Стратегическия съвет към
държавния глава.
„Резултатите съвпадат с историческия за страната ни момент, когато българите извличат истините за превзетата държава,
когато демонстрират своята решимост да си отвоюват държавата от мафията", заяви по време на представянето Румен
Радев.
„Пред нас е примерът на авторитарното управление от последното десетилетие. На резултатите от подмяната на идеите
от пропагандата. На суровата действителност от пиара. На законността и обществения морал от лоялността към вожда и
партията държава. На законността от задкулисните договорки. Тази порочна система въведе страната в днешната дълбока
криза и мога да кажа, че върна историческият часовник на България в зората на Прехода, когато, спомняте си много от вас,
се учехме да говорим свободно и да провеждаме честни избори“, каза държавният глава.
Той обясни, че Националният стратегически документ ще бъде представен на три етапа: анализ на състоянието в
държавата идентифициране на причините за него формулиране на стратегически предложения и условията за тяхната
реализация.
„Стремежът е на всеки етап да бъдат обхванати повече българи и у нас, и в чужбина. Наследството на катастрофиралата
автокрация е изключително тежко", отбеляза още Радев.
„Резултатите от работата на съвета съвпадат с исторически за страната момент, когато българите излязоха от апатията,
хипнозата и пропагандата. Когато демонстрират своята решимост да си отвоюват държавата от мафията и единно заявяват
своето желание да живеят в нормална, демократична, европейска държава. (…) Приветствам решението на Стратегическия
съвет да не се поддава на изкушението да представя готови за следване рецепти за бъдещето. Да заложи на коренно
различен подход – на откритост, системност и последователност“, добави президентът
Министър-председателят така и не успя да излезе от създадения от него илюзионен свят и вчера отново заяви, че България
три години е била начело в статистиката за най-развиващите се страни, коментира още държавният глава по повод
изказването на премиера на вчерашната конференция на ГЕРБ.
Какво представлява документът?
Националният стратегически документ е разработен от Стратегическия съвет към държавния глава, ръководен от
социолога проф. Александър Маринов, който коментира действащата Национална програма за развитие „България 2020“
и заяви, че изпълнението е управлявано и отчитано с много документи от българските правителства в последните години,
но няма цялостен отчет за изпълнение на тази стратегия.
Според него държавнически стратегии се създават в редки преломни исторически моменти. „Как се изработва такава
стратегия, не се появяват изведнъж, те постепенно еволюират, увличат със себе си и обществената енергия, не само от
политици зависи, има важно участие гражданското общество, движение и усъвършенстване, не е план или нещо с
конкретна цел и приоритети, започва диалог с обществото и предвиждаме процесът да протече на 3 фази с кратък времеви
период", заяви Маринов, цитиран от БНТ.
Държавническата стратегия задава смисъл, дава отговор на въпроса защо правим нещата, а не разпределя ресурси и
задачи. Тя обуславя разработването и прилагането на оперативни стратегии - например мандат на правителствена
програма или програма за развитие на даден сектор, посочи още Маринов.
В края на представянето Румен Радев подчерта още веднъж важността на открития диалог с българските граждани.
„Защото ключът към успеха е в активната гражданска позиция и активната воля", каза той и призова всички сънародници
у нас и зад граница за активност, за ясна гражданска позиция, идеи и предложения, „защото никой не може да реши
нашите проблеми освен самите ние".
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√ БСП поиска извънредно заседание на парламента
Корнелия Нинова заяви, че се внасят необходимите подписи за свикване на заседанието в понеделник и настоя и за
изслушване на премиера
Парламентарната група на БСП внася необходимите подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание
в понеделник от 13 часа. Това заяви председателят на партията Корнелия Нинова по време на пресконференция.
"Определяме следния дневен ред. Първо - решение на Народното събрание, с което се задължава правителството на
Борисов в 7-дневен срок да внесе актуализация на бюджета в НС във връзка със социално-икономическите мерки за
преодоляване на последиците от кризата с COVID-19. Второ - изслушване на министър-председателя и председател на
партия ГЕРБ Бойко Борисов и министъра на вътрешните работи за недопустимото насилие над журналисти и протестиращи
граждани по време на Националната конференция на партия ГЕРБ", каза още Нинова, цитирана от БНТ.
Минаха се всякакви граници на конференцията на управляващите, насилието над журналисти и протестиращи са емблема
на ГЕРБ, каза още тя.
√ Дивидентите не са мъртви, но инвестиционните стратегии се нуждаят от промяна
След тежка година за изплащанията от компаниите, инвеститорите трябва да погледнат по-внимателно към
печалбите
На кого му пука за печалбите? Това е заглавието на статия за оценката на акциите в Обединеното кралство в списание The
Statist през декември 1962 г., пише за Financial Times Мерин Самърсет Уеб, главен редактор на MoneyWeek.
Авторът, анонимен „инвестиционен анализатор на един от големите институционални фондове“, е разтревожен. Делът на
изплащаните дивиденти от печалбата се е увеличавал бързо през „няколко радостни години“. Пазарът във Великобритания
е бил със средна дивидентна доходност от над 5 на сто срещу 3,5 на сто в САЩ.
Индивидуалните акции са били оценявани до голяма степен въз основа на дивидентните плащания и техния растеж. Ръстът
на печалбата е бил игнориран - така че „ефектът върху цените на акциите от единица изплатен дивидент е много по-голям
от този на единица неразпределена печалба“, казва авторът.
За 13-те години от 1951 до 1964 г. печалбите на компаниите от индекса FT са нараснали с около 47 на сто (грубо заради
инфлацията), а дивидентите - със 170 на сто. Цените на акциите са скочили със 163%. Ако сте инвеститор, търсещ дохода,
това може да има смисъл за вас - птиче в ръката струва колкото две в гората. Но идва с проблеми.
Първо, казва нашият нервен анализатор, модата се променя. Анализаторите са били „по-запознати с Америка, където
всички (включително домакините) мислят от гледна точка на съотношението цена/печалба и печалбата на акция“.
„Сериозните инвеститори“ скоро щяха да направят същото в Обединеното кралство, нещо, което можеше да засегне
компаниите, които бяха твърде фокусирани върху краткосрочната слава чрез осигуряването на добър доход за своите
акционери. Но по-важен беше фактът, че коефициентите на дивидентните плащаня „в повечето случаи са достигнали точка,
отвъд която директорите са много предпазливи да ги повишават“.
Дивидентното покритие, съотношението на печалбата на една компания към дивидента й, е било спаднало от 3 пъти до
нивото от под 2 пъти, което обикновено се счита за безопасно. Това е означавало, че печалбите ще се превърнат в
„неизбежна детерминанта за увеличаване на дивидентите“. Само ако те са растели, е можело дивидентите да се повишат
още. Било е време, разбират читателите на The Statist, за инвеститорите да отклонят вниманието си от дивидентите и да
започнат да мислят за растежа на печалбите.
Как не се променят нещата. Можеше да изразите същите аргументи във Великобритания миналата година. През 2019 г. 26
от фирмите във FTSE 100 бяха заявили изплащане на дивиденти от над 6 на сто. Това щеше да е хубаво, но заради факта,
че индексът приключи годината със средно покритие от само 1,5 пъти.
Разбира се, спадащите коефициенти на покритие не бяха въпрос само за Обединеното кралство. Henderson International
Income Trust (HINT) публикува доклад през юли, посочвайки, че не само покритието в глобален мащаб е паднало от 2,9
пъти през 2010 г. на 2,1 пъти през 2019 г., но дори и преди Covid-19 20% от световните дивиденти вече са били в опасност.
Фактът, че дивидентното покритие във Великобритания бе толкова слабо е причина за нашето лошо представяне през 2020
г. Последният Link Link Monitor установи, че дивидентите в Обединеното кралство са намалели с 57% през второто
тримесечие. Само във Франция спадът е по-голям. Три четвърти от компаниите, които обикновено плащат, просто не са го
направили.
Друг начин да видите проблема е чрез дивидентното табло на AJ Bell. През януари то сочеше 25 компании от FTSE 100,
които са увеличавали дивидента си в продължение на 10 години. Сега те са 14.
Към положителните страни. Първата е, че Covid-19 просто ускори неизбежното: така или иначе идваха съкращения. В
повечето рецесии компаниите се опитват да намалят дивидентите с по-малко, отколкото спадат печалбите (за да накарат
акционерите да ги мразят по-малко). Този път те използваха коронавирусната криза, за да направят повече.
Това оставя лош вкус сега, имайки предвид колко важни са дивидентите: извадете ги от 10-годишната възвръщаемост на
FTSE 100 и тя пада от 75% до направо жалките 20%. Но ако вирусът е дал оправдание на мениджърите, че трябва да
рестартират дивидентите на по-ниско ниво - и вместо това да насочват кеш към крайно необходими инвестиции - това е
добра новина.
Вземете Shell (в която съм акционер). Обзалагам се, че директорите й копнеят да намалят дивидента, но се страхуват
твърде много от гладните за доход акционери. Не е чудно тогава, че получавайки смокиновото листо на кризата, те го
грабнаха, за да извършат първото си орязване на дивидента от Втората световна война насам.
Дивидентите обаче не са съвсем мъртви. Решенията за тях бяха взети в разгара на пандемичната паника с отпечатък на
политиката (обърнете внимание, че половината от въздействието върху дивидентите идва от финансовия сектор). Със
засилването на активността ще открием, че временното спиране на дивидентите не промени съществено дългосрочната
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стойност на повечето компании. Както е казал гуруто от 60-те години Люис Уайт, „истинската стойност на една компания е
дисконтираната стойност на дивидентите й за периода“ плюс каквото и да получите при излизането от инвестицията, така
че консолидация, която води до по-ниски дивиденти за по-дълго, струва поне толкова, колкото такава, която плаща
прекомерно в краткосрочен план за сметка на дългосрочния.
Има обаче последствия за портфейлите от бедствията през последните няколко месеца. Първото е да се диверсифицира.
Британските инвеститори обикновено държат много на FTSE 100 (който, между другото, все още носи доходност от 3,5 на
сто). Но има възможности на други места по света (Япония е все по-интересна, осигурявайки висока доходност), както и
при по-малките фирми. Един пример е компанията за социални грижи е Caretech, която може би не е в най-привлекателния
сектор, но дава доходност от 2,8%.
Ако търсите доходи, проверете навсякъде. Мога ли да ви подскажа колко важни са нарастващите печалби в подкрепа на
нарастващите дивиденти? Средната обща възвръщаемост на 14-те компании в списъка на AJ Bell през последното
десетилетие е 481 на сто. За фирмите от FTSE 100 тя е само 75 на сто. На кого му пука за печалбите? На вас.
Вторият момент е, че за да имате наистина стабилен доход от инвестицията, изберете доверителен фонд, който може да
задържа доходите в няколко години, за да ги разпределя в трудни времена. HINT използва своите резерви тази година,
както обяви, че ще направи и Alliance Trust (част от моето портфолио).
Трети момент може да е, че кешът е по-приемлив, отколкото беше. Едно време балансираният доходен портфейл
притежаваше голям дял от държавни облигации. Освен ако не сте щастливи да изкарвате 0,2 на сто, това вече е
безсмислено. Но вие също така не искате 100% акции в несигурен свят.
Изберете National Savings & Investment. Нейната сметка „Пряк спестител” плаща 1 на сто и е 100% гарантирана от
правителството. И ако искате да знаете, че вашият капитал е защитен, докато същевременно изпитвате част от адреналина
на дневния трейдър, какво ще кажете за някои премиум облигации? Възвръщаемостта е произволна, но средната
доходност (която няма да получите) е над инфлацията - 1,4%. "Спечелих" 50 паунда миналата седмица, което ме направи
щастлива.
News.bg
√ Ревизоро отсече: Не се горят радиоактивни отпадъци у нас
"У нас не се горят радиоактивни отпадъци". Това заяви по време на брифинг министърът на околната среда и водите Емил
Димитров, цитиран от Нова телевизия.
Той даде даде изявление в Бургас по повод информация за внос на отпадъци във Варна от Англия.
У нас може да се горят 50% наши и 50% чужди отпадъци, коментира той.
"Не се занимавайте с лъжи, че тук се горят опасни отпадъци. Колкото е било прашно и преди, толкова и сега. Следим всички
кораби и товари. Законът е изцяло изпълнен. Ако някой реши, че не може да се внася от Англия, да провери пак", каза още
Димитров.
Той коментира и палмовите топчета, които изплуваха на част от плажовете у нас. "Едно от решенията е да спрем цялото
корабоплаване по Черно море. Може ли това да стане. Не вярвам някой да го е направил нарочно", поясни министърът на
околната среда.
Ревизоро поясни още и, че са взети проби от мазните петна и те ще бъдат изследвани, за да стане ясно дали са вредни за
човешкото здраве.
√ Израел удари Газа
Израелската армия бомбардира позицията на палестинското радикално движение Хамас в четвъртък в Газа, според
местните медии, цитирани от Анадолската агенция.
Израелските военни самолети удариха позицията в Бейт Лахия, принадлежаща към бригадите Изз ад-Дин ал-Касам,
военното крило на Хамас.
Палестинското здравно министерство не съобщава за жертви.
Израел потвърди за атаката и целите.
Това поредна размяна на нападения между враждуващите.
√ Либия също отхвърли "морската" сделка на Гърция и Египет
Либия късно в четвъртък осъди "морската" сделка между Гърция и Египет в Източното Средиземноморие, предаде
Анадолската агенция.
"Либия няма да допусне нарушения на морските си права", заяви говорителят на външното министерство Мохамед Ал
Каблауи в Twitter.
Ал Каблауи потвърди ангажимента на Либия към меморандум за разбирателство относно разграничаването на морската
юрисдикция, подписана с Турция на 27 ноември.
Либия призовава държавите, граничещи със Средиземноморието, да действат в съответствие с принципите на
международното право.
Турция по-рано също осъди сделката.
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БНТ
√ Полиция и жандармерия премахнаха палатковите лагери
Полицията е започнала акция по премахваме на палатковите лагери в цялата страна рано тази сутрин.
Движението на колите и градския транспорт в района на Орлов мост и при Ректората се осъществява нормално. Преместен
е и бусът на движението "Системата ни убива", който от дни беше спрян пред кръстовището на Ректората.
По неофициална информация има задържани.
По данни на "Отровното трио" един от организаторите на протеста - Арман Бабикян, както и от присъствалите в палатковите
лагери, са арестувани в 1-во Районно управление. По-късно Бабикян е бил освободен.
Във фейсбук Бабикян коментира, че властта се страхува, а адв. Хаджигенов допълни, че със сила полицията е възстановила
корупционния ред.
√ СДВР: Няма да допуснем повторна блокада на кръстовища
Столичната дирекция на вътрешните работи даде брифинг, след като рано тази сутрин бяха премахнати блокадите на
Орлов мост, пред Ректората и по бул. "Цар Освободител".
Вчера беше взето решение да се предприемат действия по възстановяване на движението.
Към 4 ч. чрез високоговорители е дадено разпореждане към присъстващите да освободят пътното платно.
Комисар Тони Тодоров, зам.-началник на "Охранителна полиция" заяви, че е използвана физическа сила към едно от
лицата на Орлов мост, който е отказал да напусне кръстовището.
Има задържани 12 души, 3 души са отведени за установяване на тяхната самоличност. Всички те ще бъдат освободени след
съставяне на актове за неспазване на полицейско разпореждане.
Комисар Тодоров каза, че има много жалби от граждани, адресирани до СДВР, в които граждани изразяват недоволството
си от блокадите. Една от тях е с над 400 подписа, каза Тодоров.
Бусът на движението "Системата ни убива" е репатриран от кръстовището на Ректората на наказателен паркинг.
Оттук нататък няма да бъде допускана блокада на кръстовища с палатки, каза още Тодоров.
√ Слави Василев: Важно е какво ще правим след оставката на Борисов
Властта се консолидира. След решението на Коалиционния съвет и предвид характера на единия от участниците, който
нарече протестиращите "терористи", Борисов се е поддал и тази сутрин разчистиха палатките. Не мисля, че това ще
демобилизира хората. Напротив, това ще ги накара още по-силно да запълнят триъгълника на властта в идните дни. Това
каза в студиото на Сутрешния блок на БНТ политическият анализатор Слави Василев - експерт от Стратегическия съвет към
президента.
Според него блокадите са били оставени "известно време да парализират града" и така да се нагнети напрежение сред
гражданите.
"Това беше някаква калкулирана стратегия от страна на управляващите", заключи той.
На въпрос за основните изводи от срещата на Стратегическия съвет към президента Василев подчерта, че е важно
протестиращите да знаят, "че държавният глава не само подкрепя, не само даде старт на "Вън мутрите от властта", но и
формира екип от хора, които биха могли да предложат пот от тук нататък".
"Целта на документа, който ще излезе от администрацията на президента е да даде път и посока на българите след
оставката на Борисов. Оставката на Борисов и правителството ще катализират много процеси в България", заяви още
политическият анализатор.
Той обърна внимание на трите етапа, очертани от президента Радев: първо - "да представим ситуацията в държавата такава
каквато е, а не каквато властта я обявява"; второ - анализ на причините "защо сме най-бедната и най-корумпираната страна
в ЕС"; трето - "решения за структурни промени, вероятно конституционни, за излизане от този ступор, в който се
намираме".
За Слави Василев няма смисъл да се коментират твърденията на управляващите за успехите им, защото хората виждат
реалната ситуация в държавата. Важно е това, което ще правим след това, отново подчерта той.
"Тази конституционна уредба на нашата държава в моменти, когато има много напрежение в обществото и политическият
елит е разнопосочен, реално дефектира, защото има възможност да се състави слаб кабинет, който да не издържи, или
изобщо да не се състави", обясни Василев и добави: "Необходими са разсъждения в рамките на Конституцията и какво да
променим в нея, за да се промени начинът, по който се осъществява властта в България."
Какво още каза експертът от Стратегическия съвет към президента вижте във видеото.
√ Наномаска срещу COVID-19 разработи Русенският университет
Филтърна маска срещу патогени и вируси разработи Русенският университет. Тя е базирана на нанотехнология и според
създателите й предпазва почти на 100% от всякакви микроорганизми, с които човек може да се зарази по въздушно-капков
път.
Разработката на маската е отнела около пет месеца. Създадена е на базата на вакуумните технологии и има двойно
покритие - от сребро и платина. Вече е подложена на изпитания в Софийския университет с реални вируси и за сега
резултатите са успешни.
Проф. Христо Белоев - ректор на РУ “ А. Кънчев”: И се констатира, че още на повърхността тези вируси измират, те не
могат да преминат. Но същността е, че ако преминат случайно, вътрешният слой е мек и от навлажняването между двата
слоя се поражда поле, където то ще ги убие.
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За разлика от обикновените маски, освен при вдишване, моделът осигурява защита и при издишване. Така на практика,
човек който е заразен, не може да предаде вируса на околните.
Инж. Койчо Митев – автор на идейния проект: Ние даваме възможност вирусите да бъдат деактивирани - тоест
обезвредени на място, под носа потребителя, което е изключително важно за да се преследва главната целунищожаването на вируса.
От университета вече са подали заявление за патент. В момента изпитанията за издържливост при пране продължават.
Обмисля се възможността маската да се произвежда в по-големи партиди.
√ Николай Младенов пред БНТ за взрива в Бейрут: Неотложната ни задача е справянето с последствията
Основната задача на ООН в Ливан на този етап е да се съсредоточи върху справянето с последствията от катастрофата и
оцеляването на хората. Това обяви ексклузивно пред БНТ специалният координатор на ООН за близкоизточния мирен
процес Николай Младенов. Екипи на СЗО и на другите агенции на световната организация работят на място за
преодоляване на най-неотложните проблеми в страната, причинени от катастрофата.
Николай Младенов определи случилото се като огромна трагедия.
"Най-голямото предизвикателство, което в момента екипите на ООН и ливанското правителство имат, е
осигуряването на нужните медицински материали, тъй като ливанската здравна система беше под огромно
напрежение във връзка с кризата с Covid-19, а и някои от основните болници в града са пострадали и разрушени в
следствие на взрива."
Другата първостепенна задача за ООН е осигуряване на хранителни доставки.
"Ливан е страна, която внася над 80% от хранителните продукти от чужбина. Голяма част от тях минават именно
през пристанището, което в момента не работи и всичко трябва да се пренасочи към пристанището в град Триполи,
което е на около 80 км на север от Бейрут."
В момента се прави цялостна оценка на нуждите и се отправя призив към международната общност да протегне ръка на
Ливан. Но засега най-неотложно е подпомагането на ранените и останалите без дом.
"300 000 души без дом в една малка държава, в която има тежка икономическа криза, която има най-голям брой
бежанци на глава от населението в момента поради сирийската криза, която се намира в много сложен
геополитически район, над 5000 човека ранени, болници, които са буквално изпепелени и отгоре на всичко кризата с
коронавируса - разбирате, че затова приоритетът ни в момента наистина е справянето с последствията."
Николай Младенов изрази надежда това събитие да изиграе положителна роля за региона.
Намирането на изход от тази криза в момента в Ливан ще бъде много важно за общия подход, който би трябвало
всички в ООН, в глобален мащаб дори, да имаме към проблемите в региона.
Николай Младенов напомни, че конфликтите в Близкия изток са сложно преплетени и излизат извън границите на
отделните страни и е нужен цялостен поглед към проблемите, натрупани с годините.
Дума
√ Срив в продажбите на "Козлодуй" и държавната ТЕЦ на борсата
Държавните енергийни дружества АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица Изток 2" отчитат сериозен спад на продажбите на
електроенергия на свободния пазар през първата половина на годината заради коронавируса, сочат финансовите отчети
на компаниите.
Най-голямата въглищна електроцентрала на Балканския полуостров отчита спад на продажбите на електроенергия през
първите шест месеца на годината с 48% до едва 1 698 164 МВтч спрямо 3 281 313 МВтч преди година. Основната причина
за това е стръмният спад при продажбите на свободния пазар на електроенергия, като това води до спад на приходите от
продажби на дружеството с 27 на сто, или с 82,7 млн. лв. Към 30 юни ТЕЦ "Марица Изток 2" е натрупала загуба преди
данъци в размер на 128 млн. лв. Факторът, на който се дължат поредните загуби, са разходите за закупуване на квоти за
емисии на въглероден диоксид. Само за първото полугодие на 2020 г. разходите на теца за квоти възлизат на 130 млн. лв.
Заради щетите, които пандемията от коронавирус е нанесла в страната по отношение на търговията с електроенергия,
много търговци са поискали предоговаряне на количествата енергия и на нейната цена по сключените борсови сделки.
Имало е и отказ за приемане на вече договорени количества по дългосрочни договори в значителен размер, посочват от
АЕЦ "Козлодуй". Атомната централа отчита спад на нетната печалба в размер на 21,5% до 126,2 млн. лв. през първите шест
месеца на 2020 г., спрямо 160,8 млн. лв, регистрирани година по-рано. Приходите от продажба на електроенергия на
дружеството се понижават до 573,7 млн. лв от 629,9 млн. лв през първото полугодие на 2019 г.
АЕЦ "Козлодуй" е продала 7 771 407 МВтч електроенергия през разглеждания период, което е с 0,4% повече спрямо
предходната година. Продажбите на регулиран пазар се покачват с 53,8 на сто до 1 597 285 МВтч, докато тези на свободния
пазар се свиват със 7,9 на сто до 6 162 536 МВтч. Разходите на АЕЦ за амортизация нарастват до 89,7 млн. лв. спрямо 83,8
млн. лв. година по-рано. Капиталовите инвестиции на компанията през първите шест месеца на годината надхвърлят 29
млн. лв.
√ Банките очакват забавяне на кредитната активност
Депозитите в банковата система ще продължат да се увеличават, докато кредитната активност ще се забави, прогнозира в
тримесечния си бюлетин Асоциацията на търговските банки. Тази тенденция е вследствие на забавената икономическа
активност заради пандемията. Средните лихвени проценти по новодоговорените кредити и срочни депозити задържат
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достигнатите ниски стойности, отчитат от търговските банки. Заради кризата с коронавируса депозитите в системата ще
продължат да нарастват, смятат банкерите.
От асоциацията отчитат, че приходите им от лихви от кредити намаляват, докато разходите им за лихви по депозити се
увеличават. Приходите на банките от такси и комисиони също намаляват спрямо първото тримесечие и спрямо миналата
година. Нетният доход от такси и комисиони формира 23% от общия оперативен нетен доход при 32% средно за Европа.
Банките у нас правят повече провизии спрямо голяма част от тези в други държави. Общата капиталова адекватност и
базовият собствен капитал са много над изискуемите регулаторни равнища и над средната стойност на тези показатели в
Европейския съюз.
√ Логично
Кредитната активност ще се забави, прогнозират от Асоциацията на търговските банки. Банките щели да обеднеят откъм
приходи от лихви и такси. Да ги ожали човек, като вземе предвид, че за м.г. техните приходи само от такси възлизат на 1,32
млрд. лв., а от лихви - 2,75 млрд. лв. Като цяло печалбата им за 2019 г. е 1,675 млрд. лв. Оказва се, че в България те са попечеливши от средното равнище за ЕС. Но да оставим статистиката и да се върнем към намаляващата кредитната
активност. Тя е непосредствено свързана с икономическата активност, която в условията на повсеместна криза, породена
от пандемията и гьонсуратлъка на управляващите, е логично да намалява. От кредитната и икономическата активност
обаче зависи и растежът на брутния вътрешен продукт. Реалният му ръст бе малко над 3% през 2018 г., през м.г. БВП се
увеличи с 3,6 на сто. Всички прогнози обаче показват, че през 2020-а растежът отново ще падне до 3%, ако го има изобщо.
С подобни темпове може само да поддържаме статуквото - за 13 години членство в ЕС страната ни е успяла да достигне
едва до 49 на сто от средната покупателна способност на европейците.
Случайни явления може да има, но безпричинни - никога. Факторите, които позволяваха страната да отчита някакъв ръст
на БВП, макар и недостатъчен, постепенно изчезват. Държавата влиза от скандал в скандал, инвестициите се сринаха,
инфраструктурата остава в плачевно състояние, нископлатените, но добри кадри отидоха да работят в чужбина за много
повече пари. България все още не успява да създаде завършен продукт, какъвто щеше да бъде автомобил "Фолксваген",
например.
Големият проблем е, че през последното десетилетие родната икономика се пристрасти към еврофондовете като към
дрога. Като свърши ефектът обаче, следва депресия, т.е. растежът пада. Най-катастрофалният резултат е, че икономиката
става все по-малко конкурентоспособна, бизнес средата мутира. Логично намалява и всякакъв вид активност на
предприемачите.
√ Първан Симеонов: Борисов е обиден и объркан като Живков през 89-а
Вместо да спечели играта на нерви, Борисов разгаря протеста, коментира политологът Първан Симеонов, изпълнителен
директор на „Галъп“, пред БНР. „Този протест вървеше към маргинализация. Борисов тъкмо печелеше играта на нерви с
протеста и сега го разгаря отново, като изважда наяве вътрешната си несигурност и вътрешния си диалог“, коментира той
в предаването "Преди всички".
„В цялата страна протестите, където ги има, вече по-скоро приличат на предизборна кампания на по-малки партии. В София
всеки би могъл да види и какво представляват палатковите лагери. Не че така на килограм трябва да се мерят, но това не
е онзи протест от средата на юли. И точно в този момент, когато като че ли Борисов направи заявка да изкара цял мандат,
изведнъж той излезе и започна да мисли на глас“, аргументира се политологът.
„Говориш като в някаква психотерапия. По този начин ти показваш, че не си сигурен, че не знаеш какво правиш и даваш
коз на протеста. Това в политиката е чиста грешка.“
Възможно е да има борба на мнения вътре в средите на ГЕРБ и Патриотите, а Борисов с вчерашната среща да се опитва да
тества идеите, да направи преслушване какво мисли активът и в известна степен да търси своеобразен вот от актива,
посочи още Симеонов.
Бойко Борисов и партньорите му трябва да направят проста калкулация и да видят какво е общественото мнение, отбеляза
Първан Симеонов. Някои от основните социологически агенции показват по думите му „проста картинка“ - голяма част от
хората симпатизират на протеста, но перспективата за предсрочни избори по-скоро отблъсква. „Борисов ще прави всичко
възможно да остане този път до края, да има един пълен мандат“, припомни една от тезите си политологът.
„Политическата логика – и за него, и за Патриотите, е да си дадат време да развият собствена кампания, за да могат да
овладеят инициативата. Това не става с катапултиране“, подчерта Симеонов.
„Ударил го е на чест. Много хора вчера видяха страх. То не е толкова страх. Струва ми се, че той изглежда обиден и объркан.
Малко като Живков 89-а", коментира още Първан Симеонов пред БНР.
Bloomberg TV Bulgaria
√ България е с най-голям спад на продажбите на дребно в ЕС през юни
Обемът на продажбите на дребно в еврозоната се възстановява до предпандемичните нива
България е държавата в Европейския съюз (ЕС) с най-силен годишен спад на продажбите на дребно през юни, пише
Investor.bg, базирайки се на данни на европейската статистическа служба Евростат.
През юни продажбите на дребно у нас се свиват с 18,1% на годишна база. Все пак спадът се забавя след отчетеното
понижение от над 20% през май и над 19% през април.
Месечните данни показват плахо възстановяване на продажбите на дребно у нас с 0,9% ръст през юни спрямо май след
1% увеличение през май спрямо април.
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Същевременно обемът на продажбите на дребно в еврозоната се възстановява през юни до нивата, регистрирани през
февруари, преди налагането на блокировки в Европа за овладяване на коронавируса, става ясно от данните на Евростат.
Продажбите в еврозоната нарастват с 5,7% през юни спрямо май. Разходите за дрехи и гориво за автомобили стоят в
основната на увеличението.
Ръстът на продажбите все пак е по-малко от прогнозата на анкетираните от Ройтерс икономисти, които очакваха ръстът да
достигне 5,9 на сто на месечна база.
√ АББ: Очаква се ръст на депозитите у нас и забавяне на кредитната активност
В края на юни 2020 г. общата сума на депозитите в банковата система достига 86,32 млрд. лева, като отбелязват
годишен ръст от 8,3%
Депозитите в банките ще се увеличават през следващите месеци заради несигурността в макроикономическата среда,
причинена от коронавируса, а кредитната активност ще се забавя. Това е един от изводите в бюлетина на Асоциацията на
банките в България за второто тримесечие на годината, съобщава Investor.bg.
В края на юни 2020 г. общата сума на кредитите за неправителствения сектор (нефинансови предприятия и домакинства),
отчитани като салда според паричната статистика на БНБ, забавя своя ръст до 4,9% и възлиза на 59,02 млрд. лева спрямо
прираст от 7,1% до 58,72 млрд. лева в края на март на 2020 г.
Към края на второто тримесечие на 2020 г. обемът на необслужваните кредити (с просрочие над 90 дни; без централни
банки и кредитни институции) спада дo 3,825 млрд. лева от 3,969 млрд. лева тримесечие по-рано. Делът на
необслужваните кредити средно за банковата система спада до 5,71% от 5,92%, колкото бе в края на март 2020 г., показват
данни на БНБ.
Депозитите, привлечени от банките, продължават да нарастват. В края на юни 2020 г. общата сума на депозитите в
банковата система достига 86,32 млрд. лева, като отбелязват годишен ръст от 8,3% на фона на ниските лихвени проценти.
Прирастът на спестяванията е по-бърз в сравнение с отчетените 7,8% на годишна база към края на март 2020 г.
През второто и третото тримесечие на 2020 г. БНБ очаква лихвените проценти по депозитите да останат на достигнатите
ниски нива, като основни фактори за това ще бъдат високата ликвидност в банковата система и предвижданото понататъшно 23 увеличаване на депозитите на резидентите в среда на повишена несигурност. Същевременно БНБ допуска,
че лихвените проценти по новоотпуснатите кредити на домакинства и нефинансови предприятия могат да се повишат.
Банките отчитат спад на нетната печалба за периода април-юни 2020 г. от 64% на годишна база и 26% спрямо предходното
тримесечие до 219,1 млн. лева, посочва се в анализа. Основният натиск върху резултата идва от забавянето на кредитната
активност, по-ниските приходи от такси и комисиони, по-ниските лихви, разходите за обезценки, както и управлението на
разходите за дейността и качеството на кредитния портфейл, посочва се в документа.
За първата половина на годината банките в България отчитат 515,2 млн. лева печалба, което е 43,9% спад на годишна база.
От Асоциацията коментират, че спадът би бил по-голям, ако не са някои еднократни ефекти при отделни банки, сред които
получени дивиденти, валутни разлики, положителен резултат от отписване на финансови активи и пасиви.
Към края на юни нетният доход от такси и комисиони на банките намалява с 11,1% на годишна база, или 60,7 млн. лева,
до 484,2 млн. лева. Спрямо предходното тримесечие спадът достига 15%.
√ Фонд на фондовете гарантира кредити до 50 хил. евро за социални предприятия и стартъпи
УниКредит Булбанк ще отпуска заемите за срок до 10 години
Социални и стартиращи предприятия ще могат да получават микрокредити при облекчени условия, гарантирани от Фонда
на фондовете (ФнФ). Избраният чрез обществена поръчка посредник – УниКредит Булбанк, ще отпуска заеми до 50 000
евро или тяхната равностойност в левове с максимален срок 120 месеца. Средствата ще могат да се използват за
инвестиционно и оборотно финансиране.
Кредитната институция сключи с ФнФ споразумение за гаранции на стойност 5 млн. лв.. Очаква се на базата на
гаранционното покритие банката да отпусне микрокредити със собствени средства на обща стойност 25 млн.
лв. Гаранцията от ФнФ покрива 80% от кредитния риск на банката по всеки индивидуален микрокредит до достигане на
таван на загубите от 25% по гарантирания портфейл.
Чрез финансовия инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране“ ФнФ ще улесни достъпа до
финансиране на стартиращи и на социални предприятия, които трудно получават заеми от банките. Причина е високият
им рисков профил - липса на финансова история, неблагоприятна кредитна история, недостатъчни приходи и възможност
за обезпечение или други негативни фактори. С такива кредити могат да реализират своите бизнес идеи също
предприемачи от уязвими групи като лица с увреждания, безработни повече от шест месеца и младежи до 29-годишна
възраст.
Заемите ще се отпускат при облекчени условия - по-нисък лихвен процент, по-малки изисквания за обезпечения,
възможност за гратисен период.
Финансовият инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране“ е поредният продукт на ФнФ,
осигурен със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от
Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост. Той ще се изпълнява наред с действащите и в момента
финансови инструменти за микрокредити със споделяне на риска, отпускани от Първа инвестиционна банка, „Микрофонд“
АД и „Сискредит“ АД.
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√ Силно възстановяване в еврозоната през юли благодарение на ръст в търсенето

Възстановяването в еврозоната през юли надмина очакванията на икономистите. Графика: Bloomberg
Възстановяването на бизнеса в еврозоната надминава очакванията на икономистите през юли, като производството
нараства за пръв път откакто мерките срещу коронавируса замразиха икономиката през март, съобщава Bloomberg.
Общият индекс на мениджърите по поръчките PMI за производствения сектор и сектора на услугите нараства до 54,9
пункта - най-високото му ниво от две години насам и над очакванията на анализатори. Поръчките се увеличават за пръв
път от пет месеца насам, а ръст на активността е отчетен и в двата сектора.
Въпреки това икономиката на региона остава далеч от пълното си възстановяване. Компаниите са преминали към
допълнителни съкращения на служители през миналия месец, според IHS Markit, което води до несигурност относно
устойчивостта на възстановяването.
√ Провизиите на европейските банки за лоши кредити достигнаха 28 млрд. долара
Около половината от 20-те най-големи кредитора в Европа заделят далеч повече провизии през второто тримесечие
спрямо първото
Банките в Европа са заделили около 28 млрд. долара за покриване на лоши кредити през второто тримесечие,
включително HSBC Holdings и Lloyds Banking Group и кредитори за клиенти физически лица като Banco Santander, съобщава
Bloomberg.
Около половината от 20-те най-големи кредитора в Европа заделят далеч повече провизии през второто тримесечие
спрямо първото, докато другата половина предвижда приблизително същата сума или по-малка, което отразява
различията във възгледите за икономическите ефекти на пандемията върху техните пазари.
И въпреки това европейските банки все още изостават от колегите си от Wall Street, които заделиха далеч повече провизии
през тази година. Този факт отразява, както по-големите печалби на кредиторите в САЩ, така и тежестта на пандемията в
най-голямата икономика в света.
В рамките на Европа кредиторите във Великобритания, където пандемията достигна своя пик по-късно, доведе до
провизиране през второто тримесечие. Шестте най-големи банки в страната заделиха тази година сума, която е
приблизително равна на пазарната стойност на Barclays – ход, който е в резултат на опасенията за това как британските
домакинства ще се справят с най-лошия спад в икономиката от 300 години според оценката на Английската централна
банка.
В останалата част на Европа, където бизнесът започна да отваря отново, няколко банки заявиха, че кредитополучателите,
които са изтеглили кредитни линии през първите дни на пандемията, след това са ги изплатили или рефинансирали.
Кредиторите, включително ING и Deutsche Bank, сигнализираха, че провизиите вероятно са достигнали своя най-голям
връх.
В САЩ осем от най-големите кредитори заделиха общо 41,5 милиарда долара за бъдещи лоши кредити през последното
тримесечие. Това е над заделените около 32 милиарда долара през първите три месеца на годината.
Банките в САЩ обикновено са по-печеливши и затова могат да си позволят да поемат по-голям удар от своите колеги в
Европа, които се сблъскаха с години на рекордно ниски и дори отрицателни лихвени проценти. Обръщайки внимание на
проблема, някои европейски регулатори предоставиха на банките по-голяма гъвкавост при провизирането, като
същевременно ги помолиха да запазят капитала си като не изплащат дивиденти на акционерите си.
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√ Постави ли пандемията окончателния край за бизнес пътуванията?
Дистанционната работа печели все повече привърженици и коронакризата не е единствената причина
В момент, в който повечето хора работят отдалечено, пътуванията по командировка изглеждат като полет до Марс, пише
BBC.
Откакто коронавирусната пандемия удари, бизнес пътуванията са замразени. Неотложните разговори се изместиха в Zoom,
летищата останаха празни и хората се научиха как да общуват с колегите си по цял свят, без да им се налага да използват
самолет.
Въпросът е обаче дали това ще бъде новото нормално.
Кога бизнес пътуванията ще бъдат подновени?
Заедно с неизвестните около ваксината, колко бързо ще е икономическото възстановяване и колко скоро страните ще
отворят границите си, експертите се сблъскват с множество неясни въпроси.
“Изпитваме затруднения да разберем колко бързо пътуванията могат да се възстановят, защото коронавирусната
пандемия е безпрецедентна”, посочва експерт на Phocuswright.
Възстановяването след скорошните събития, като атаката от 11 септември в САЩ и глобалната финансова криза, отне
между две и три години, но тези събития не доведоха до подобни мерки, каквито имаше в разгара на пандемията.
Тревогата за здравето на хората също не е била факт по време на нито едно от тези събития, което затруднява прогнозите
колко скоро пътуващите могат да се чувстват сигурни отново да се качат на самолетите.
“Тази криза е наистина нещо ново по отношение на силата на влиянието ѝ”, посочва експерът на Phocuswright.
В изследване от юли, проведено сред над две хиляди членове на Глобалната асоциация за бизнес пътувания - 44процентен дял посочват, че очакват вътрешните бизнес пътувания в САЩ да се възстановят през следващите два до три
месеца. Около една трета от членовете на асоциацията очакват това да се случи в рамките на между шест и осем месеца,
докато 15% отговарят, че не могат да направят прогноза.
Авиокомпании като Qantas вече отмениха всички международни полети, докато затварянията на границите пречат на
повечето от пътуващите да се движат свободно по света. Новите коридори за пътувания - като тези, предложени между
Виетнам и Южна Корея или Нова Зеландия и Австралия, могат да предоставят известна подкрепа за някои регионални
бизнес пътувания.
Иска ли някои да пътува по работа?
Въпреки че Zoom може да замести много от възможностите на разговорите на живо, за някои хора нищо не е като срещите
лице в лице, особено когато те изграждат отношения, договарят финални детайли по сделка или трябва да разберат как
работи даден бизнес в дълбочина.
Изследване на Oxford Economics установява, че всеки долар, инвестиран за бизнес пътуване, увеличава печалбата на
компанията с 12,50 долара. В Европа пътуващите обаче вече смениха самолетите за сметка на влакове, особено такива,
които предлагат спално обслужване и индивидуални купета. В САЩ ранните индикатори показват, че клиентите не се
завръщат толкова бързо към самолетите, колкото би се искало на авиокомпаниите.
Според Международната асоциация за въздушен транспорт пътуванията няма да се възстановят до предпандемичните
нива до 2024 г.
Как ще изглеждат пътуванията след пандемията?
От 2017 г. насам разходите за бизнес пътувания в световен мащаб надхвърлят по 1,3 трилиона долара всяка година, като
Китай и САЩ са двата най-големи пазара. Може да отнеме години, докато секторът отново се възстанови до тези мащаби,
ако изобщо някога го направи.
„Мисля, че бизнес пътуванията никога няма да се завърнат към това, което бяха преди”, коментира Сюзън Лихтенщайн,
управляващ партньор в базираната в САЩ DigiTravel. Тя очаква, че търсенето може да се възстанови до около 75% от нивата
през 2018 г. до 2022 г.
В дългосрочен план, според нея, може да се очаква пътуващите по работа да комбинират няколко срещи в рамките на
едно пътуване, особено като се има предвид вероятното увеличение на разходите за билети. След първоначалния ценови
шок цените на билетите биха могли да се повишат с 54%, сочат оценки на Международната асоциация за въздушен
транспорт.
Клуб Z
√ Теодор Славев: Борисов обяви началото на края на този кабинет
ГЕРБ да излезе в опозиция дълго, за да се изчисти, отрезви и да намери себе си, казва политологът
Теодор Славев е доктор по политология. Работи като старши анализатор в Българския институт за правни инициативи.
Занимава се с провеждане на изследвания и проучвания в областта на политическия процес и съдебната система.
Г-н Славев, близо месец граждани протестират срещу управлението с искане за оставки не само на премиера, но и на
главния прокурор. Какво остава невидимо?
Не мисля, че има невидими неща, а по-скоро биха могли да се правят интерпретации и да се подчертаят някои акценти,
които правят този протест по-различен. На първо място, протестът е като един голям котел, в който се изсипват различни
съставки, но произвежда хомогенна сплав под формата на ясно, категорично и недвусмислено искане – оставка на
премиера и главния прокурор. На площада може да видите несъвместими иначе политически хора, които осъществяват
някаква форма на общуване – те изграждат социален капитал. Пренесено на политическото поле – това е кошмарът на
Борисов, защото прави възможно обединението всички срещу ГЕРБ.
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Интерес от това имат и тези, чиито интереси той обслужва в момента, защото по този начин те държат още един лост, чрез
който да го направляват, ако реши да действа на своя глава. На второ място, протестът очертава едни ясни граници на
политическото действие – като от една страна, окомплектова премиера и главния прокурор. В общественото съзнание
прокуратурата е вече втъкана като част от изпълнителната власт с други средства. Третият въпрос е за протестната стратегия
– какво ще стане оттук нататък с протеста. За мен успешният модел е разширяването му с още и още социални групи, които
да поставят в този котел своята енергия. Общ протестен фронт срещу тоталната капитулация на институциите в ръцете на
шепа хора.
Последните години нито един кабинет не си е отивал под натиска на площадната демокрация. Какъв е смисълът
тогава от протести до дупка?
Протестите са най-силното хапче срещу една опиянена и самозабравила се власт. Един от непосредствените и най-явни
резултатите е, че протестът ясно построи барикадите – от коя страна застават в момента различни групи и хора е
показателно. Той задължава тези, които утре ще влязат в парламента, да не извършат предателство чрез безпринципни
коалиции, защото всички знаем, че властта е най-силният опиат.
Имат ли полезни ходове управляващите, за да спасят властта, и какви са те?
Ясно трябва да си дадем сметка, че в момента правителството е просто параван за разпределяне на публичния ресурс в
ръцете на олигархично малцинство. Дори и оставката му не гарантира, че това няма да спре и краденето да продължи, но
с други аватари. Това, което ми се струва, че прави властта в момента, е да програмира кризи, така че следващо служебно
или редовно правителство да бъде изправено пред невъзможност да управлява. Подобно опасно поведение може да
повлече цялото общество след себе си, което да стане заложник на хаотични политики. В момента се раздават пари без
никаква цел. Хазната се опразва, а времето да се изтегли заем намалява.
Ако до зимата не е започнал процесът за нови избори, ние ще изпаднем в състояние на повсеместна институционална и
политическа нелегитимност, икономическа и здравна криза. Стратегията за програмираните кризи е опасна, защото има
много подводни камъни и може да се обърне срещу стратезите си. Това, което е ясно, е, че ГЕРБ са в панически страх да
оставят правителство на Радев да организира избори. Най-малко им трябва време да заметат следите след себе си.
Това в някаква степен се потвърди и днес на събранието на ГЕРБ. Борисов намекна, че може да се върви към вариант за
друг министър-председател в рамките на този парламент. Опит за купуване на време, нагласяне на сметки, замитане на
следи, задоволяване на интересите на коалиционните партньори, на които е ясно, че това е последният път, в който вкусват
от властта.
Когото и да се опитат да сложат в момента като формален титуляр за премиер, единствено ще налее масло в протеста.
Това е ефектът на тоталната пропаднала легитимност. Борисов може да пробва да си откъсне опашката сам и да бъде
опозиция на себе си на едни предсрочни избори, но това няма как да се получи на "патриотите" и те го знаят. Мисля, че
днес Борисов обяви началото на края на този кабинет.
Успя ли премиерът Борисов да отблъсне впечатленията, че ДПС е „студеният резерв на властта“, като смени
министрите Владислав Горанов и Емил Караниколов? Какви ще бъдат дългосрочните последици от тези влияния?
ДПС са официална опозиция и се питам защо и те не са на площада? Отговорът е ясен – защото са в управлението. Когато
ДПС слезе на площада, ще е ясно, че с правителството е свършено. Нелепата от политическа гледна точка рокада в кабинета
очевидно удовлетворява интересите на Доган и целия бизнес зад тях. Никакви влияния не са се нарушили и корупционният
баланс е запазен. Това, от което има нужда ГЕРБ като партия, е да бъде в опозиция, и то достатъчно дълго, за да може да
се изчисти, отрезви и да намери себе си. Надявам се там да има хора, които ясно да си дават сметка за случващото се и за
имиджовата щета върху тяхната партия. За мен е необяснимо как може да излязат снимки на председателя на партията, в
която той е сниман с милиони, злато и оръжие до възглавницата, и никой от партията му да не му поиска оставката. Това
не е нормално.
Какво е политическото бъдеще на президента Румен Радев?
Пред Румен Радев има три варианта. Първият е да се яви на президентските избори и да поиска втори президентски
мандат, който изглежда най-логичен. Вторият е да започне да работи върху собствен политически проект, за което вече е
закъснял, а и му липсва организационен и човешки ресурс. Третият вариант е един следващ фрагментиран парламент да
го издигне за министър-председател на коалиционно правителство, тъй като той има качествата на тази компромисна и
популярна фигура.
В момента Радев е най-високата публична трибуна, която отчетливо посочва проблемите в държавното управление и
съдебната власт. Лично на мен ми се струва, че е искрен. Но Радев имаше възможност да предотврати избора на Гешев,
като форсира институционална криза и откаже да подпише указа за назначаването му дори и с риск от процедура по
импийчмънт. Въобще не е ясна и неговата позиция, неговите предложения за конституционна реформа, за мястото на
прокуратурата и функциите и правомощията на главния прокурор. Времето не е на негова страна.
Защо БСП не успява да бъде припозната като управленска алтернатива на ГЕРБ?
Ако трябва да бъдем честни, трябва да се признае, че Корнелия Нинова е последователна в отношението си към ГЕРБ и
продължава да не приема някаква балканска версия на немската голяма коалиция, която ни се предлагаше. Но част от
елита на БСП е затънал в същите зависимости, срещи които протестират гражданите. Нали именно с председателя на
пловдивската организация се среща тайно Цацаров като главен прокурор, за което Инспекторатът на ВСС не видя проблем.
Част от парламентарната група подкрепи патрона на Гешев, Цацаров, за шеф на КПКОНПИ. Другата причина е идейната –
БСП се лута и не може да намери образа си.
Според последното проучване на „Алфа рисърч“ при избори сега ще има шарен парламент, като
"Обединени патриоти" и "Воля" може и да не влязат. Как това ще се отрази на политическата стабилност в
страната?
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Политическа стабилност е фабрикувано клише наред с политическа воля, които целят да оправдават властови безчинства.
На България не й е нужна политическа стабилност, ако под това разбираме оставането на власт заради облагите от властта.
България има нужда от политически прогрес, от бягане на бързи обороти, а не застой в същото блато. Изключването на ОП
и "Воля" от управлението ще се отрази така, както изчезнаха формациите около Яни Янев, Николай Бареков и т.н.
По отношение на социологическите сондажи нека имаме едно наум. Само преди няколко месеца рейтингите бяха
преобърнати, а властта изглеждаше непоклатима. В динамичното гражданско време нагласите на хората са изкривени и
непостоянни.
√ Тръмп ще приеме републиканската номинация с реч от Белия дом
Било най-лесно от гледна точна на сигурността
Доналд Тръмп заяви, че смята да произнесе речта, с която приема номинацията на Републиканската партия за
президентските избори на 3 ноември, от Белия дом, нарушавайки дълга традиция, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Смятаме, че това би било най-лесно за гарантиране на сигурността", заяви Тръмп по телевизия "Фокс нюз".
Доналд Тръмп трябваше първоначално да поеме официално ролята на кандидат на Републиканската партия на 27 август
пред многобройни активисти в Шарлът, Северна Каролина.
Заради пандемията той трябваше да се откаже от масовото събитие, коетое официален старт на предизборната кампания,
и направи опит да прехвърли републиканската конференция във Флорида.
В САЩ президентите, които се кандидатират за втори мандат, трябва да разграничават служебната дейност, финансирана
от държавата, от предизборната.
Произнасянето на речта, с която се приема кандидатурата, рискува да размие тази разделителна линия, но милиардерът
републиканец, който вече редовно използва президентската трибуна, за да атакува съперника си демократ Джо Байдън,
изтъкна логистичните предимства на този вариант.
"Това е мащабна операция, мисля да я организираме от Белия дом, защото няма да има придвижване на хора, ще бъде
лесно за изпълнение. И декорът е превъзходен", аргументира се той.
Това определено е и най-евтиният вариант, каза още Тръмп, като подчерта, че решението още не е взето.
"Ако по някаква причина някой има проблем с това, бих могъл да отида другаде", добави президентът.
Коронавирусът, който взе над 156 000 жертви в САЩ, напълно обърка предизборната кампания, като направи
предизборните митинги невъзможни. Демократите се готвят за конференция, която почти изцяло ще бъде виртуална. Тя
ще се състои от 17 до 20 август в Милуоки, щата Уисконсин.
Мениджър
√ Има ли още епидемия, питат от асоциацията на заведенията
"С оглед на масовото неглижиране на наложените правила и събирането на групи без да се спазва дистанция, настояваме
да отпадне изискването за служителите ни, които работят на открито, да носят маски". Това се казва в позиция Българската
асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България.
"Вече напълно безпредметно е и изискването на една маса да стоят максимум четирима души, тъй като скупчване на много
повече хора на малки пространства е доста честа практика извън заведенията. Това изискване води единствено до загуби
за бранша и намалени обороти, поради което бихме желали то също да бъде преразгледано", се казва още в позицията.
"Може и да не сме разбрали, но май коронавирусът си е отишъл. Или поне в България, като че ли го няма. Множество хора
непрестанно се събират на групи без да спазват каквато и да било дистанция или да използват маски. Претендираме, че
следим информационния поток, но не сме видели новина, че у нас вече няма COVID-19. Възможно е и да сме я изпуснали,
защото неглижирането на мерките става все по-масова практика. В същото време нашите служители са задължени да носят
маски, за което редовно сме проверявани от компетентните институции. Дори на открити пространства и при близо 40гадусови жеги", аргументират се от бранша.
"Затова молим, ако наистина в България вече няма вирус и мерките са отпаднали, да ни уведомите официално",
призовават в позицията си Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България.
√ ВАС прекрати делото на Инерком по сделката за ЧЕЗ
Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на "Инерком България" ЕАД във връзка със сделката за
покупка на електроразпределителната компания „ЧЕЗ“ и прекрати производството по делото, съобщиха от институцията.
Според ВАС жалбоподателят "Инерком България" ЕАД няма правен интерес от продължаване на производството по
обжалване на решението на КЗК. Това налага жалбата да бъде оставена без разглеждане, а образуваното въз основа на
нея съдебно производство - прекратено. Причината е, че междувременно компаниите "ЧЕЗ" а. с. и "ЧЕЗ Бългериън
Инвестмънтс" Б.В. са сключили договор за продажба с друг купувач - "Еврохолд България" АД.
Предмет на административно делото беше решение от 19 юли 2018 г. на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). С
него антимонополната комисия забранява покупката на ЧЕЗ от страна на „Инерком“ поради концентрацията между
предприятията, която ще се осъществи чрез придобиване на контрол от страна на "Инерком България" ЕАД върху
предприятията от групата на "ЧЕЗ" в Република България. Инерком поиска да придобие ЧЕЗ през 2018 г. Българската
компания получи два отказа от КЗК – веднъж защото Инерком има соларни централи и втори път – след като собственикът
Гинка Върбакова обяви че излиза от този бизнес – с аргумента, че не е приключил обжалването по предишния отказ.
Определението подлежеше на обжалване пред ВАС.
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Междувременно през есента на 2019 г. КЗК забрани и на Еврохолд да придобие ЧЕЗ. Наскоро Административният съд на
София-област отмени решението на Комисията за защита на конкуренцията от 2019 г., с което се забранява придобиването
от „Еврохолд България“ АД на бизнеса на ЧЕЗ у нас и задължи КЗК да извърши нова проверка на сделката.
√ COVID-19 стимулира ръста на дигиталните разплащания в България
Общо 35 на сто от потребителите в страната се доверяват на дигиталните портфейли за изпращане на парични средства на
приятели и семейство, а при 32 на сто от българите парите в брой, с които разполагат, са намалели. Това сочат данните от
ежегодното проучване "Изгубени в транзакциите" на компанията за специализирани разплащания Paysafe, проведено
сред потребителите в седем държави, включително България, в периода март-април 2020 г., информира БТА.
COVID-19 значително промени начина, по който много хора живеят, работят и комуникират. Това се отрази и на методите
за разплащане - не само за стоки и услуги, но също и при парични преводи към приятели и семейство, е изводът на база
проучването.
Близо 30 на сто от всички 8000 респонденти в проучването споделят, че през първия месец след въвеждането на мерките
за социално дистанциране се е наложило да дават пари на приятелите и семейството си поне веднъж. Около 20 на сто от
всички запитани са го правили два или повече пъти, а 1 процент - минимум 11 пъти. Предпочитаният метод за това обаче
не са парите в брой, тъй като около 43 на сто от запитаните са ограничили употребата им от хигиенни съображения.
В резултат, дигиталните портфейли като Skrill се превръщат в основно средство за сигурни парични трансфери по целия
свят. С необходимостта от международни парични преводи, заради продължаващите и днес глобални рестрикции в
движението на хора, 35 на сто от анкетираните българи и 32 на сто от всички респонденти заявяват, че биха се доверили
на дигиталните портфейли като най-бърз, ефективен и удобен начин за изпращане на пари в чужбина. Само 6 на сто от
българите заявяват, че все пак биха предпочели физически метод на плащане, за да изпратят пари в чужбина по време на
пандемията. За сравнение този процент за всички отговорили е 15 на сто.
Проучването на Paysafe посочва ясно промяната в нагласите към дигиталните методи за плащане, като 48 процента от
всички респонденти заявяват, че в близко бъдеще ще намалят използването на пари в брой в ежедневието си. Освен това,
38 на сто от потребителите споделят, че ще заложат на онлайн пазаруването заради удобството - дори след края на
ограниченията.
"COVID-19 продължава да бъде катализатор за промяна в индустрията, свързана с разплащания. Изглежда потребителите
преминават към дигитални методи за трансфер на пари, което е сигнал за нуждата от лесни и безпроблемни начини на
плащане. Дори след вдигането на рестрикциите и възможността за превод на пари в брой, предпочитанията към
дигиталните методи ще се запазят", смята Лоренцо Пелегрино, изпълнителен директор на Skrill, NETELLER и Income Access
в Paysafe.
По думите му, продуктите за дигитални парични преводи са далеч по-рентабилни от традиционните банкови преводи, като
се превръщат в предпочитано решение за хората по цял свят, особено по време на кризата с COVID-19.
"Доколкото доверието на потребителите и информираността за предимствата на дигиталните международни парични
преводи продължават да нарастват, очаква се това да доведе до стабилно развитие на индустрията на паричните преводи",
допълва Пелегрино.
*Методология: Резултатите са част от ежегодното проучването на Paysafe Изгубени в трансакциите /Lost in
Transaction/ и са изготвени от Sapio Research. То се провежда онлайн сред потребители в седем държави - Обединеното
кралство, САЩ, Канада, България, Германия, Италия и Австрия. Броят на респондентите от всички държави е 8000,
от които за България - малко над 1000, а периодът - март-април 2020 г.
√ Гърция затваря всички сухопътни гранични пунктове, освен Кулата-Промахон
Гърция ще затвори всичките си сухопътни гранични пунктове, освен Кулата-Промахон на нашата граница. Това съобщи
говорителят на кабинета, предаде БТА. Решението е част от мерките срещу разпространение на коронавируса.
Междувременно премиерът Мицотакис предупреди, че може да се стигне до повторно карантиниране на населението и
то, в най-строгата форма, приложена тази пролет, когато се разрешаваше излизане от вкъщи под строг контрол с есемеси.
В сряда Гърция забрани преминаването в нощните часове през ГКПП "Какавя" на границата с Албания, но от утре тази
мярка се разширява и спрямо останалите гранични пунктове без "Промахон".
По отношение на увеличените случаи на коронавирус, Пецас заяви, че на този етап са установени три основни огнища,
които будят безпокойство. Първото е от честите преминавания на гърци и на постоянно пребиваващи в Гърция лица от
други балкански страни.
"Мнозина от тях продължават да влизат и излизат, все едно няма нищо", заяви правителственият говорител. Второто
огнище е вследствие на струпванията на правостоящи клиенти, особено в баровете, но и на сватби, кръщенета и други
събирания. Третото огнище е от средствата за масов транспорт.
Всеки преминаващ границата с Албания на пункта Какавия ще трябва да се самоизолира за 7 дни. Пунктът не работи между
11 часа вечерта и 7 часа сутринта, за да се ограничи допълнително броя на хора, които ще трябва да се следят дали спазват
карантината.
√ Турската лира с нов негативен рекорд, изгуби 20% от началото на годината
Стойността на турската лира се понижи до рекордно ниска стойност, като всички мерки на централната банка на страната
не помогнаха да се спрат разпродаванията, предаде Блумбърг.
Само в рамките на деня лирата поевтиня с цели 3,2% и достигна 7,278 лири за долар. Предишният й негативен рекорд
беше през май тази година. Поради високата стойност на еврото (и съответно на лева) поевтиняването на лирата към
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единната валута е още по-голямо. От началото на годината турската валута изгуби 20% от стойността си към еврото и около
17% към долара. За сравнение инфлацията в Турция за същия период е около 12%.
Съответно премията срещу фалит по държавните ценни книжа на страната достигна 4,8%, което е най-високото й ниво за
последните три месеца. Що се отнася до стабилността на валутата и доверието на пазарите в държавните книжа Турция се
представя най-зле спрямо останалите държави в сектора на бързоразвиващите се пазари, посочва агенцията.
Основните причини за поевтиняването на лирата са притесненията относно валутните резерви на Турция, както и
въвеждането на агресивен цикъл на количествени облекчения, който обаче води до отлив на чуждестранен капитал.
Властите в страната продължават да разчитат на държавните банки да пазят лирата с продажби на долари, вместо да
повишат лихвения процент или да свият достъпа до кредитиране.
√ Световните цени на храните бележат ръст за втори пореден месец
Световните цени на храните отбелязват оптимистични резултати за втори пореден месец след резкия спад заради
пандемията от новия коронавирус. Това става ясно от редовния доклад на Организацията по прехрана и земеделие (FAO)
към ООН, който следи промените при кошница с 55 основни стоки.
Индексът на цените на храните се е увеличил с 1.2% до 94.2 пункта спрямо 93.1 пункта през месец юли.
Индексът на цените на зърнените култури остава почти непроменен, отчитайки повишение от 0.4%. Цените на царевицата
и соргото регистрираха рязко увеличение, докато тези на ориза паднаха. На пазара на пшеницата, въпреки колебанията
при щатския долар и опасенията отновно перспективите за производство в Европа, региона на Черно море и Аржентина,
забавената търговска активност и ранните очаквани за възстановяване на производството в Австралия запазиха средната
стойност през юли на нивата от предишния месец, с почти 2% по-високи спрямо година по-рано.
Индексът на цените на растителните масла има 7.6-процентов ръст, с което достига петмесечен връх, дължащ се основно
на палмовото, соевото и рапичното масло. Влияние върху цената им оказа по-голямото глобално търсене на внос и
притесненията около недостига на работна ръка в Малайзия. Международните цени на соевото масло значително се
повишиха заради затягането на доставките от Бразилия, един от водещите износители в света. Стойностите на рапичното
масло се поддържаха от търсенето от сектора на биодизела и хранителната индустрия в ЕС.
Индексът на цените на млечните продукти се покачи с 3.5% спрямо юни, достигайки стойност от 101.8 пункта. През юли
котировките за всички продукти растат нагоре за първи път от периода преди пандемията от COVID-19. Конкретно при
млякото на прах тази тенденция се дължи на силното търсене на внос от азиатските държави с известни опасения относно
евентуалния размер на експортните наличности в Океания през производствения сезон 2020/2021. Позитивни са
резултатите и при животинското масло и сиренето, при които продължава да има стабилно търсене.
Индексът на цените на месните продукти бележи спад от 1.7% спрямо миналия месец. Цените на свинското и говеждото
намаляват, главно защото обемът на търсенето на внос в световен мащаб остана под възможностите за износ, независимо
от предизвиканите от новия коронавирус процеси. Котировките за птиче месо регистрираха възстановяване след 5 месеца
на последователен спад, до голяма степен свързани със съкращаването на производството в Бразилия заради високите
разходи за фуражи.
Индексът на цените на захарта нараства с 1%. Повишаването на цените на енергията, съчетано с по-ниските перспективи
за производство на захар заради сушата в Тайланд, вторият най-голям износител на захар в света, бе в основата на
движението на цените на захарта през юли.
√ Понижения на борсите в Европа, след като АЦБ остави лихвата си без промяна
Основните индекси на водещите европейски фондови борси записаха понижения в ранната търговия вчера, след като
Английската централна банка остави лихвата си без промяна и предупреди, че свалянето и в отрицателна територия крие
рискове, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 1,73 пункта, или 0,47%, до 363,43 пункта. Индексът на суровинните
компании SXPP падна с 2,01%, след като Glencore обяви, че няма да изплаща дивиденти и ще се фокусира върху
намаляването на своя дълг. Британско-швейцарският добивен гигант Glencore отчете загуба от 2,6 млрд. за второто
тримесечие спрямо печалба от 226 млн. долара през същия период на миналата година. Акциите на компанията
поевтиняха с 4,98%
Немският DAX отчете спад от 10,04 пункта, или 0,08%, до 12 650,21 пункта. Акциите на Siemens с 1,27%. Индустриалния
концерн отчете нетна печалба от 535 млн. евро за тримесечието, завършило през юни.
Френският CAC 40 изтри 33,28 пункта от стойността си, или 0,68%, достигайки ниво от 4 900,06 пункта. Акциите на
застрахователя AXA поевтиняха с 3,61%„ след като компанията се отказа от прогнозата си за печалба за 2020 г. и обяви, че
няма да изплаща допълнителни дивиденти през четвъртото тримесечие. Компанията отчете спад на нетната печалба за
първата половина на годината до 1,43 млрд. евро спрямо 2,33 млрд. за същия период на 2019 г. Общите приходи са
паднали с 10% до 52,4 млрд. евро.
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се понижи с 81,63 пункта, или 1,34%, до 6 023,09 пункта, след като
Английската централна остави без промяна водещата си лихва на ниво от 0,1% и запази обема на програмата си за покупки
на облигации на стойност 745 млрд. паунда.
„От опита на Япония и Европа знаем какви щети може да нанесат отрицателните лихви върху банковата система. Те могат
да отслабят британският финансов сектор още повече и да дестабилизират икономиката“, коментира Майкъл Хюсън от
CMC Маркетс.
Акциите на петролните гиганти BP, Royal Dutch Shell иTotal поевтиняха съответно с 2,69%, 1,28% и 1,77%, след като записаха
силен ръст във вторник.
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Книжата на Adidas поскъпнаха с 1,58% след като компанията отчете загуба от 333 млн. евро за тримесечието и продажби
за 3,579 млрд. евро. Анализаторите очакваха загуба от 290 млн. евро и продажби на стойност 3,3 млрд. Компанията обаче
обяви, че очаква възстановяване на печалбата през първото тримесечие. По-рано конкурентите и Nike и Puma също
отчетоха загуби..
Книжата на Lufthansa поскъпнаха с 6,84%, въпреки че компанията отчете оперативна загуба от 1,7 млрд. долара периода
април-юни и загуба от 2,9 млрд. за първото полугодие.
До момента 65% от компаниите от STOXX 600 са представили отчетите си за тримесечието, като 60% са надминали
сравнително ниските очаквания на анализаторите, сочат данни на Refinitiv
Повишения в САЩ
Основните борсови индекси на Уолстрийт записаха ръст в сряда, след като силният отчет на Disney за тримесечието и
надеждите за намиране на ваксина срещу коронавируса подкрепиха пазарите, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones напредна с 373,05 пункта, или 1,39%, до 27 201,52 пункта. Широкообхватният показател
Standard & Poor’s 500 отчете ръст от 21,26 пункта, или 0,64%, до 3 327,77 пункта. Индексът на високотехнологичните
дружества Nasdaq се повиши с 57,23 пункта, или 0,52%, до 10 998,4 пункта, достигайки нов рекорден връх, след като за
кратко дори прескочи прага от 11 хил. пункта. Това е четвърта поредна сесия на ръст за Dow и S&P 500 и шеста за Nasdaq.
След тези резултати S&P 500 вече е само на 2% под рекордното си равнище от 19 февруари. Широкият измерител напредна
с над 50% от дъното си от 23 март, воден от ралито в технологичния сектор, където акциите на Facebook, Amazon, Netflix,
Apple, Alphabet и Microsoft поскъпнаха значително.
Акциите на Disney поскъпнаха с 8,8%, след като печалбата на компанията за тримесечието надмина прогнозите на
анализаторите. Disney обяви печалба от 8 цента на акция при очаквана загуба от 64 цента на акция. Приходите на
компанията обаче останаха под прогнозата – 11,78 млрд. долара спрямо прогнозирани 12,37 млрд. долара. Фирмата също
така посочи, че нейните платени стрийминг платформи вече имат 100 млн. абоната.
Междувременно книжата на Johnson & Johnson поскъпнаха с 0,80%, след като компанията обяви, че е сключила сделка с
американското правителство за производството на 100 млн. дози от нейния кандидат за ваксина срещу коронавируса, ако
тя бъде одобрена. Сделката е на стойност 1 млрд. долара.
Акциите на Novavax поскъпнаха с 10,38%, след като компанията съобщи, че първата фаза от тестовете на нейната ваксина
за COVID-19 е демонстрирала позитивни резултати.
Книжата на авиопревозвачите поскъпнаха, след като републиканците в Сената обявиха, че подкрепят отпускането на
допълнителни 25 млрд. долара в подкрепа на сектора. Акциите на United, Delta и American Airlines поскъпнаха с 4,46%,
3,12% и 9,50%.
Смесени резултати в Азия
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион не успяха да намерят единна посока в
четвъртък въпреки ръст на Уолстрийт.
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 96,7 пункта, или 0,43%, до 22 418,15 пункта. Toyota
обяви 74-процентов спад на печалбата за второто тримесечие до 1,5 млрд. долара. Този резултат обаче е по-добър от
очакваната загуба от 630 млн. долара
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 8,9 пункта, или 0,26%, до 3 386,45 пункта, докато помалкият показател Shenzhen Composite отчете спад от 14,4 пункта, или 0,62%, до 2 304,52 пункта. Хонконгският индекс Hang
Seng изтри 171,96 пункта от стойността си, или 0,69%, достигайки ниво от 24 930,58 пункта.
В Южна Корея индексът Kospi напредна с 30,75 пункта, или 1,33%, до 2 342,61 пункта.
Австралийският бенчмарк ASX 200 се повиши с 40,9 пункта, или 0,68%, до 6 042,2 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Бенчмаркът SOFIX
отчете спад от 0,84 пункта, или 0,19%, до 433,81 пункта. BGBX40 се понижи с 0,29 пункта, или 0,30%, до 95,70 пункта. BGTR30
изтри 0,73пункта от стойността си, или 0,16%, достигайки ниво от 466,63 пункта. BGREIT отчете ръст от 0,15 пункта, или
0,11%, до 130,96 пункта.
Cross.bg
√ Сачева: Не обсъждаме друг вариант освен мандат докрай с премиер Борисов
В правителството и с коалиционните партньори не е обсъждан друг вариант, освен Кабинетът да изкара мандата си докрай,
и негов премиер да остане Бойко Борисов. Това каза в интервю за БГНЕС министърът на труда и социалната политика
Деница Сачева.
"Мисля, че днес, както и вчера по време на срещата с членовете на партията и симпатизанти, най-отговорната позиция в
случая е тази: да се завърши мандата, да се вземат под внимание всички тези мерки, които бяха обсъдени вчера, защото
иначе не бихме могли да влезем в един много труден сезон, в който и политиците, и гражданите, ще имат нужда от това
да имат повече сигурност. Когато говорим за политиците, говорим и за изборите, защото те трябва да бъдат организирани
законосъобразно, и в този смисъл промени в Изборния кодекс са необходими, за да е ясно недвусмислено кой купува
машините за изборите и какви трябва да бъдат тези машини така, че да не може да има след това каквито и да било
съмнения за начина, по който са проведени изборите. Само така няма да се влиза в една непрекъсната спирала.
Ключово важни са и актуализацията на Бюджета за 2020 г., както и приеманено на Бюджета за 2021 г. Само така при
изпълнение на тези задачи може да се счита, че правителството е постъпило отговорно спрямо всички, завършило е
основните и най-важни задачи, и бихме могли да говорим за това да се върви към избори", съобщи още Сачева.
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По думите й няма нови варианти, които са били или могат да бъдат обсъждани.
"Правителството трябва да довърши мандата си с премиер Бойко Борисов, и да изпълни основните задачи, които има до
края на годината с актуализацията и приемането на новите бюджети", подчерта Сачева.
Тя беше категорична, че преди да се изпълнят задачите по организирането на изборния процес и актуализацията на
Бюджета, отиването на избори би било крайно безотговорно.
√ „Фридрих Еберт”: Гневът на българите към Европа
От седмици има масови протести срещу българското правителство. Средствата от Европейския съюз задълбочиха още
повече широко разпространената в страната корупция.
„Къде е Баце?" е хаштагът, от който в момента се получава информация за местоположението на премиера в България.
Защото иначе преекспонираният от медиите „Баце" („голям брат") Бойко Борисов буквално изчезна от екрана. Преди
всичко не е там, където страната ври политически, пише Хелене Кортлендер - ръководител на представителството на
фондация „Фридних Еберт" в България, в материал, публикуван в „Международни отношения и общество".
Вече четири седмици българите излизат всяка вечер по улиците с искане за оставка на правителството и на главния
прокурор. Размяната на четирима много взаимозаменяеми министри не успя да успокои масите. Напротив. Това
предизвика недоверие и възмущение, че правителството очевидно смята да се измъкне толкова евтино.
Не става въпрос само за протести срещу правителството на Борисов. Гневът е насочен срещу съмнителните правила на
политическата игра в България, срещу мощни мрежи от политици и частни предприемачи, които си предоставят взаимно
публични средства и договори, както и срещу съдебната система, която прикрива тези процеси. Става въпрос за натиск
върху независими журналисти и корупция на най-високо ниво.
Става обачеа въпрос и за ЕС и надеждите, които не се осъществяват след повече от десет години членство в ЕС - обещание
за нарастващ просперитета, но и за функциониращи институции, върховенство на закона и модерно държавно управление.
Надежди, че Брюксел няма да бъде само дружелюбният чичо, който изпраща пари, но и контролен орган за корумпираните
елити. Парите течаха, но нямаше контрол. Има горчива ирония във факта, че европейските пари задълбочиха корупцията
в България - защото тя процъфтява там, където има какво да се разпределя.
Българите са проевропейски настроени. Нито една национална институция не получава толкова одобрение, колкото ЕС,
особено сред младите хора. И дълго време битуваше очакването, че ЕС може да спаси българите от онова, което те наричат
мафия - картел от политически обвързани олигарси с връзки в организираната престъпност. Сега поне стана ясно, че никой
не възприема сериозно ситуацията в България. Даже по-лошо - никой не иска да я възприеме. А парите от Брюксел
продължават да текат, въпреки следващите един след друг скандали.
Демонстрантите скандират „ЕС - слепи ли сте?" „ЕС, елате и вижте как харчат парите ви!". Партньорите от ЕС трябва да имат
по-малко илюзии относно правителството на Борисов и използването на еврофондовете в България - злоупотребите са
твърде очевидни и непрекъснати. Не без основание държавите-членки продължават да отлагат влизането на България в
Шенген и в еврозоната. Механизмът за сътрудничество и проверка на Европейската комисия, който трябваше да гарантира
непрекъснато развитие, стремящо се към върховенството на закона в България, се оказа неработещ. Шестмесечните
доклади за напредъка нямат нищо общо с това, което се случва в България в действителност. Брюксел се самозаблуждава
с удоволствие.
България печели добри политически дивиденти от добрите си отношения с ЕС. Борисов обича да се показва заедно с
колегите си, особено с Ангела Меркел, която описва като „по-голямата си сестра".
„Не ви ли е неудобно от корумпирания тип, госпожо Меркел?", пише на плакати на Орлов мост в София - един от
центровете на протестите. Очевидно не достатъчно неудобно. В позиция на Манфред Вебер - ръководителят ЕНП, се казва,
че „Бойко Борисов се ползва с пълната му подкрепа в борбата срещу корупцията". Това прозвуча като подигравка в ушите
на протестиращите, за много от които Борисов е фронтмен на мафията.
Иначе и Брюксел, и Берлин запазват мълчание. Европейските партийни семейства се борят да се справят с проблемни
членове в собствените си редици - идеологическите разлики често са огромни, но в Европейския парламент са необходими
всички гласове. Европейската народна партия излезе с ясна позиция спрямо „Фидес" на Виктор Орбан и то след колебания
и многобройни провокации. В сравнение с Фидес ГЕРБ на Борисов е пример за подражание - проевропейски,
конструктивен партньор в търсенето на европейско решение по бежанския въпрос и до голяма степен без агитация срещу
малцинствата. Освен това България също пази външната граница на ЕС, макар и понякога със съмнителни средства, и
поддържа добри отношения с Турция.
Борисов е удобен партньор в ЕС, защото той действа без гръмогласието на Виктор Орбан и без мачизъм в областта на
външната политика. При неговото управление демокрацията в България и нейните институции постепенно са изпразнени
от съдържание - независима съдебна система, свобода на медиите, критичното гражданско общество и даже парламентът
като коректив. Остава само фасадната демокрация - да бъде наблюдавана от европейските партньори.
Но България не трябва да бъде винаги удобна. Без нужните корективи без най-важната причина, поради която България
не е тръгнала досега по пътя на Унгария, е, че Бойко Борисов не е решил това. Поне още не.
Продължаващите протести дават лъч надежда, че България може да се справи с проблемите си със собствени сили.
Министър-председателят обяснява, че е готов да подаде оставка, но оставя решението за това в ръцете на кабинета и на
собствените си партийни структури.
Протестиращите нямат доверие в избори, които ще бъдат подготвени от действащото правителство, независимо с или без
Борисов. В същото време липсва алтернатива. На въпрос, кои от партиите, според тях, работят с „мафията", почти
половината от запитаните отговарят: „Всички!".
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В допълнение към общите и неясни ангажименти за върховенство на закона, борба с корупцията и разделение на властите,
се налага да попитаме: къде е Баце?
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Психология на протеста. Как ще се развие гражданското недоволство? Психологът Росен Йорданов;
Има ли изход от политическата криза? Слави Василев от Стратегическия съвет при президента;
Протестите и агресията срещу журналистите - председателят на СЕМ Бетина Жотева;
Как се справя обществото ни с пандемията COVID-19? Епидемиологът проф. Мира Кожухарова;
Нова телевизия, „Здравей България"
Възможно ли да е има кабинет на ГЕРБ и „Обединени патриоти" без Бойко Борисов? - говори лидерът на НФСБ
Валери Симеонов;
Каква е визията на президента за развитието на България? - говори членът на стратегическия съвет Румен
Гълъбинов;
Глутница бездомни кучета нападна малко дете;
Как предаването „Hell' s Kitchen" сбъдна мечтата на победителя Реджеб, който откри свой собствен ресторант?
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Хората скриха парите си, рекордни спестявания;
в. Труд - Кабинетът остава до изборите догодина;
в. Телеграф - Дрогата корона хит в дискотеките;
в. Монитор - Прогноза на асоциацията на търговските банки: Спестяваме повече, теглим по-малко заеми;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. Сега - Бюрото за защита - преторианската гвардия на Гешев;
в. Сега - В БСП не спорят за труда и капитала, а кой е по-близък с Пеевски;
в. 24 часа - "Отровното трио" мина етичната граница с ковчег;
в. 24 часа - Седем искат да са лидер на БСП, днес ще е ясно кой остава в играта;
в. Труд - Проверяват болницата във Велико Търново;
в. Труд - Радев представи Национален стратегически документ;
в. Телеграф - Избраникът на Решетников Радев със стратегия по опорките на задкулисието;
в. Телеграф - Гурбетчия без книжка уби ученичка с голф;
в. Монитор - София на бунт срещу метежниците, внесоха жалба в прокуратурата;
в. Монитор - Пуснаха ЛиЛана под домашен арест, но под условие;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Янаки Стоилов член на Националния съвет на БСП: БСП не показва категорична решимост да скъса със
зависимостите, които й тежат;
в. Труд - Вера Иванова, "Системата ни убива", пред "Труд": Зад нас стоят единствено децата ни;
в. Телеграф - Асен Александров, директор на 51-о СУ: 13 ученици в клас заради пандемията;
в. Монитор - Дияна Видева, психолог: Делата за домашно насилие трудно се доказват в съда;
Водещи анализи
в. Сега - Финалният трик - Борисов хем изчезва, хем остава в играта;
в. Сега - Бандитите в униформа крепнат под началнически чадър;
в. Сега - С мутрите свършва 100-годишната гражданска война в България;
в. 24 часа - Толкова ли е сложно да се препише френски закон?;
в. Труд - Кризата от 2008 г. не се повтаря, много по-тежка е;
в. Телеграф - Имал бол пари, дал;
в. Монитор - Манджата на баба във всяко меню.
√ Предстоящи събития в страната на 07 август
София
От 18.30 часа в галерия „Квадрат 500" камерният състав на Софийската филхармония ще направи разходка из
музикалните стилове с програма от произведения на Моцарт, Големинов и Г. Стрезов.
***
Асеновград
От 9.00 часа чрез мобилен кабинет на площад „Академик Николай Хайтов" ще се проведе акция за безвъзмездно
кръводаряване.
***
Благоевград
От 10.30 часа в конферентната зала на Областна администрация - Благоевград ще се проведе заседание на
Областен оперативен щаб за борба с коронавируса.
От 16.00 часа в зала „22 септември" ще се състои извънредно заседание на Кризисния щаб във връзка с
разпространението на коронавируса в областта и повишаването на новорегистрираните случаи.
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***
Бобошево
От 10.00 часа пред читалище „Лоза" ще се проведе събитие от информационната кампания за популяризиране
на дейностите по проекта за проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на битови
отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на регион
Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево.
***
Варна
От 16.30 ч. в Щаба на ВМС ще започне тържествена церемония по отбелязване на 141-ата годишнина от
създаването на Военноморските сили.
***
Добрич
От 11.00 часа в конферентната зала в Окръжен съд - Добрич ще се състои събитие за представяне на Център по
медиация и за популяризиране на културата за разрешаване на спорове по доброволен начин.
***
Стара Загора
От 10.00 часа в Регионалния исторически музей ще се проведат летни занимания.
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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