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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
  
В. Стандарт 
 
√ 4 проекта за енергетика в Плана за възстановяване 
Санирането е намалено като обем, но остава в програмата, казва Васил Велев, председател на УС на АИКБ, пред 
"Стандарт" 
- Г-н Велев, как гледате възможността корпоративният данък да се вдигне на 15%? Наистина ли няма да ни засегне? 
- Това се отнася за интернационални компании, с продажби над 20 млрд.евро в единия случай, в другия – 750 млн.евро, 
като има и други прагове за процент от персонала, който трябва да е в други страни. Ние нямаме такива компании, които 
да попаднат в обхвата на това решение. За съжаление, бих казал, защото нямаме такива мощни компании като Аmazon, 
Microsoft. 
- С какво новият вариант на Плана за възстановяване и устойчивост е по-добър от първоначалния, с какво е надграден? 
- Сега се обсъждат нови дванайсет проекта, като планът не беше внесен към датата, на която трябваше да се внесе – 30 
април. Ние изпуснахме първата възможност да бъде одобрен през юни и през юли да получим аванс. Сега следващият 
прозорец, който се отваря и не трябва да се изпуска, е октоври. За да стане одобрението от Съвета на Европа през 
октомври, трябва през тези два месеца Европейската комисия да го е огледала и одобрила, тоест трябва да го внесем най-
късно края на юли, началото на август. След като и без това сме изпуснали първата възможност, разбира се е по-добре 
новият да е по-добър. 
- Кои са новите проекти? 
- Четири от тях да в енергетиката. Два са по-малки, административни -  за модернизиране на Агенцията по заетостта и 
Агенцията за социално подпомагане. Има и два в здравеопазването, които са за хеликоптер спешна помощ и за лечение 
на инсулти в „златния час“, ще се направят седем такива центъра в страната. Има и проект за национален център за STEM, 
за подготовка на учители да работят в тази среда и по тази методика, както и за подготовка на таланти в областта на 
природо-математическите и техническите науки. Парите за Програмата за техническа трансформация се увеличават от 900 
млн.лв на 1,2 млн.лева, с тенденция да станат 1,3 млн.лева, което е добре.  
- Има ли нещо, което не одобрявате? 
- Това, което ние не одобряване, не само ние, а нито една бизнес организация, пък май и синдикатите, че се намалява 
пряката подкрепа, а парите се разпределят поравно между гаранционни фондове, фондове за инвестиране и пряка 
подкрепа. Ние смятаме, че финансовите инструменти трябва да са сметка на заемен ресурс. Защото ние по Плана изобщо 
не използваме кредити, което е лошо. Има, закръглявам, 12,5 млрд. лева безвъзмезден ресурс. Има и 9 млрд.лева кредити. 
Част от тези кредити могат да се използват за техническата трансформация, а друга част да се използва за енергийна 
ефективност. Защото и в двата случая средствата са възстановими. 
- Ще има ли средства за саниране?  
- Санирането е намалено като обем, но остава в програмата. То е и изискване на Европейската комисия. Предвижда се 
някакво незначително самоучастие. Ние казваме, че трябва обратното – да се увеличи обемът на енергийната ефективност 
за сметка на кредитен ресурс. По-голямата част да е кредитен ресурс с малка част безвъзмездни средства, които да служат 
по-скоро за насочване и за създаване на интерес. За 30 години този кредитен ресурс може да се превърти два и три пъти. 
Сметките се възстановяват с по-малките сметки за енергия. Това не означава, че хората от входа ще теглят кредит. Това е 
смисълът на финансовия инженеринг да има междинни финансови звена. Те ще вземат кредит, ще направят санирането и 
по-малките сметки ще върнат парите.  
Копирано от standartnews.com 
 
НОВА ТВ 
 
√ Велев: България отделя най-много пари за полицията и съдебната система 
"България отделя от БВП по-малко пари за пенсии от средноевропейското – 8%, а в Европа е 11%, но 12 държави отделят 
по-малко от нас". Това заяви в "Офанзива с Любо Огнянов" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил 
Велев. 
"За съдебната власт и полицията сме на първо място по отделяне на средства.  1,4% ние - 0,9%. По отношение на 
отделените пари за образование сме почти на дъното - има само две държави има след нас", обясни той.  
Васил Велев направи и важни пояснения за пенсиите. 
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"Пенсията се получава като средния осигурителен доход към момента на пенсиониране се умножи по сумата от 
съотношението на личния осигурителен доход към средния осигурителен доход за всеки месец трудов стаж. И всичко това 
се умножава по 1.2% за всяка година трудов стаж", каза той. 
По думите му у нас ръстът на доходите е в пъти по-висок от инфлацията. 
Според него ако искаме да въведем съответствие между осигурителния принос и получаваната пенсия и да ограничим 
стимулите за сива икономика, трябва да приемем преизчисляване на пенсиите с осигурителен доход 2018 г. или 2019 г. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
Off News 
 
√ Васил Велев: Хора, които са работили и са се осигурявали при еднакви условия, трябва да имат еднакви пенсии 
Ако има съответствие между осигурителния принос и получаваната пенсия, ще ограничим стимулите за сивата 
икономика, смята председателят на Асоциацията на индустриалния капитал 
Справедливо е да се преизчислят пенсиите, за да могат хора, които са работили и са се осигурявали при еднакви условия, 
да имат еднакви пенсии. Ако има съответствие между осигурителния принос и получаваната пенсия, ще ограничим 
стимулите за сивата икономика. 
Това каза по Нова телевизия председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
Той обясни и защо според него се е натрупала несправедливост в размера на пенсиите с времето: 
"Пенсията се формира като средния осигурителен доход към момента на пенсиониране се умножи по сумата от 
съотношението на личния осигурителен доход към средния осигурителен доход за всеки месец трудов стаж. Всичко това 
се умножава по коефициент от 1,2% за година трудов страж. Ако приемем такъв опростен модел, за да може всеки да го 
сметне приемаме, че цял живот човек се е осигурявал на средния осигурителен доход и вземем предвид средния 
осигурителен доход в момента на пенсионирането му това се умножава по 1,2% за 40 години трудов стаж. За 2008 година 
средния осигурителен доход е бил 500 лв. Към 2008 г. пенсията му би била около 276 лв. През годините обаче тази пенсия 
е индексирана всяка година по швейцарското правило – половината от ръста на осигурителния доход и половината от 
ръста на инфлацията. У нас е в пъти по-висок ръста на доходите от инфлацията." 
Според Велев по този начин една пенсия от около 200 лв. през 2008 индексирана всяка година, към 2020 би станала 456 
лв. Но ако през 2020, при същите условия се е пенсионира човек, би получил 513 лв пенсия. 
"Абсолютно същия принос за осигурителната система, а накрая получава по-висока пенсия заради швейцарското правило. 
Затова е справедливо да се преизчислят пенсиите, за да могат хора, които са работили и са се осигурявали при еднакви 
условия да имат еднакви пенсии. Ако приемем варианта просто да се увеличи коефициента, всички ще получат по-високи, 
но тази несправедливост ще се запази." 
По думите на Велев, ако има съответствие между осигурителния принос и получаваната пенсия, ще се ограничат стимулите 
за сивата икономика. 
Председателят на АИКБ коментира, че България отделя от БВП по-малко пари за пенсии от средноевропейското ниво, но 
е горе-долу в средата 8%, при 11% средно ниво за Европа. След нас има още 12 държави. 
"Не сме навсякъде под средноевропейското – например за съдебната власт и за полицията сме на първо место. Там ние 
отделяме най-много средства от бюджета от целия ЕС, примерно за полицията 1,4% при 0,9 средно в Европа, за разлика 
от образованието, където сме сред най-изоставащите и само две държави има след нас", посочи Велев. 
 
24 часа 
 
√ Васил Велев: България отделя най-малко пари за пенсии 
"България отделя от БВП по-малко пари за пенсии от средноевропейското. У нас са  8%, а в Европа е 11%, но пък 12 държави 
отделят по-малко от нас". Това заяви в "Офанзива с Любо Огнянов" председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал Васил Велев. 
"За съдебната власт и полицията сме на първо място по отделяне на средства, а по отделените пари за образование сме 
почти на дъното - има само две държави има след нас", обясни той. 
"Пенсията се получава като средния осигурителен доход към момента на пенсиониране се умножи по сумата от 
съотношението на личния осигурителен доход към средния осигурителен доход за всеки месец трудов стаж. И всичко това 
се умножава по 1,2% за всяка година трудов стаж", каза той. 
По думите му при нас е в пъти по-висок ръста на доходите от инфлацията. 
Според него, ако искаме да въведем съответствие между осигурителния принос и получаваната пенсия и да ограничим 
стимулите за сива икономика, трябва да приемем преизчисляване на пенсиите с осигурителен доход 2018 г. или 2019 г. 
 
В Стандарт 
 
√ Отделяме по-малко пари за пенсии от средното в ЕС 
"България отделя 8% от БВП за пенсии, а в Европа е 11%, но пък 12 държави отделят по-малко от нас", заяви в "Офанзива 
с Любо Огнянов" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев."Пенсията се получава 
като средния осигурителен доход към момента на пенсиониране се умножи по сумата от съотношението на личния 
осигурителен доход към средния осигурителен доход за всеки месец трудов стаж. И всичко това се умножава по 1,2% за 
всяка година трудов стаж", каза той. 

https://nova.bg/news/view/2021/07/10/333128/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/
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Според него, ако искаме да въведем съответствие между осигурителния принос и получаваната пенсия и да ограничим 
стимулите за сива икономика, трябва да приемем преизчисляване на пенсиите с осигурителен доход 2018 г. или 2019 г. 
"За съдебната власт и полицията сме на първо място по отделяне на средства, а по отделените пари за образование сме 
почти на дъното - има само две държави има след нас", обясни той. 
 
Epicenter.bg  
 
√ Васил Велев: Ръстът на доходите е в пъти по-висок от инфлацията 
"България отделя от БВП по-малко пари за пенсии от средноевропейското – 8%, а в Европа е 11%, но 12 държави отделят 
по-малко от нас". Това заяви в "Офанзива с Любо Огнянов" по NovaNews председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал Васил Велев. 
"За съдебната власт и полицията сме на първо място по отделяне на средства. 1,4% ние - 0,9%. По отношение на отделените 
пари за образование сме почти на дъното - има само две държави има след нас", обясни той. 
Васил Велев направи и важни пояснения за пенсиите. 
"Пенсията се получава като средния осигурителен доход към момента на пенсиониране се умножи по сумата от 
съотношението на личния осигурителен доход към средния осигурителен доход за всеки месец трудов стаж. И всичко това 
се умножава по 1.2% за всяка година трудов стаж", каза той. 
По думите му у нас ръстът на доходите е в пъти по-висок от инфлацията. 
Според него ако искаме да въведем съответствие между осигурителния принос и получаваната пенсия и да ограничим 
стимулите за сива икономика, трябва да приемем преизчисляване на пенсиите с осигурителен доход 2018 г. или 2019 г. 
 
Frog News 
 
√ Васил Велев: За съдебната власт и полицията сме на първо място по отделяне на средства 
За съдебната власт и полицията сме на първо място по отделяне на средства. 1,4% ние - 0,9%. По отношение на отделените 
пари за образование сме почти на дъното - има само две държави има след нас. Това заяви по Нова нюз председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
"България отделя от БВП по-малко пари за пенсии от средноевропейското – 8%, а в Европа е 11%, но 12 държави отделят 
по-малко от нас", обясни той. 
Васил Велев направи и важни пояснения за пенсиите. 
"Пенсията се получава като средния осигурителен доход към момента на пенсиониране се умножи по сумата от 
съотношението на личния осигурителен доход към средния осигурителен доход за всеки месец трудов стаж. И всичко това 
се умножава по 1.2% за всяка година трудов стаж", каза той. 
 По думите му при нас е в пъти по-висок ръста на доходите от инфлацията. 
Според него ако искаме да въведем съответствие между осигурителния принос и получаваната пенсия и да ограничим 
стимулите за сива икономика, трябва да приемем преизчисляване на пенсиите с осигурителен доход 2018 г. или 2019 г. 
 
Fakti.bg 
 
√ Васил Велев: България отделя най-много пари за полицията и съдебната система  
По отношение на отделените пари за образование сме почти на дъното - има само две държави има след нас 
"България отделя от БВП по-малко пари за пенсии от средноевропейското – 8%, а в Европа е 11%, но 12 държави отделят 
по-малко от нас". Това заяви в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по Нова телевизия председателят на Асоциацията 
на индустриалния капитал Васил Велев. 
"За съдебната власт и полицията сме на първо място по отделяне на средства. 1,4% ние - 0,9%. По отношение на отделените 
пари за образование сме почти на дъното - има само две държави има след нас", обясни той. 
Васил Велев направи и важни пояснения за пенсиите. 
"Пенсията се получава като средния осигурителен доход към момента на пенсиониране се умножи по сумата от 
съотношението на личния осигурителен доход към средния осигурителен доход за всеки месец трудов стаж. И всичко това 
се умножава по 1.2% за всяка година трудов стаж", каза той. 
По думите му у нас ръстът на доходите е в пъти по-висок от инфлацията. 
Според него ако искаме да въведем съответствие между осигурителния принос и получаваната пенсия и да ограничим 
стимулите за сива икономика, трябва да приемем преизчисляване на пенсиите с осигурителен доход 2018 г. или 2019 г. 
 
БТВ 
 
√ Васил Велев: Очакваме от новата власт единство около целите за ускорено приемане на еврото, влизане на страната 
в Шенген и приемането на България в ОИСР 
Тези прословути милиарди, 50-60 милиарда, които имат много източници, трябва приоритетно да бъдат безвъзмездни 
средства към бизнеса и към предприятията, за да могат те да повдигнат тяхната конкурентоспособност (…) малките фирми 
и семейните фирми да оцелеят и да дадат на хората работа и добри заплати. Това заяви в специалното студио на bTV 
президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
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„Не бих казал, че политиците използват икономиката за оръжие. По-скоро дават обещания в социалната сфера, които не 
винаги могат да бъдат изпълнени или могат да бъдат аргументирани с логиката на икономиката. 
В предизборния дебат като цяло тази тема отсъстваше, добави той. 
„Това, което се говореше беше предимно за Плана за възстановяване и устойчивост, което беше добре. Там имаме 12 нови 
проекта, които предлага служебното правителство. Няколко от тях ние подкрепяме, за други имаме известни притеснения, 
но затова след изборите сигурно следващата седмица ще продължим. Изключително важен въпрос, който трябва да даде 
допълнителни възможности за икономиката като цяло“, допълни синдикалистът. 
На въпроса дали открива в програмите концепция за по-доброто бъдещето на бизнеса, председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев заяви, че повечето послания са насочени към избирателите, които са в по-
социално слаба позиция, които разчитат повече на държавата, които знаят, че могат да очакват от държавата повече. 
„По-малко от посланията са насочени към това как да се осигури този приход в бюджета, да се осигури този ръст в 
икономиката, така че да се изпълнят тези обещания. Не сме имунизирани от популизъм като държава и политици. Това, 
на което ние разчитаме и се надяваме, че ще има в новия парламент едно единство около целите за ускорено приемане 
на еврото, влизане на страната в Шенген, приемането на България в Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие и то не като самоцел, а като изпълнени стандарти, за да попаднем в тези клубове. Това би осигурило в добра 
степен и изпълнение на обещанията, които са насочени към по-добър стандарт. 
Пламен Димитров заяви, че преобладаващото мнение е, че трябва да има правителство в следващия парламент, което да 
се заеме с няколко неща: 
„На първо място с актуализация на бюджета, за да могат да продължат мерките за подкрепа на бизнеса, на заетостта и на 
доходите, както на пенсионерите, така и на социално уязвимите групи до края на 2021 г. Да се направи смислен бюджет 
за 2022 г., който да продължи някои от тези мерки и там трябва да се дадат ясни отговори на това как ще се интегрират 
европейските пари, които идват от края на тази година и следващата. 
За повече информация вижте видеото. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Бизнесът към новата власт: Повече подкрепа, еврото и Шенген  
Какво очакват работодателските организации от новата власт. Председателят на Българската стопанска камара Радосвет 
Радев казва, че не ни интересува персоналният състав, на който и да е кабинет, въпросът е той да е полезен за бизнеса. 
Според Радев важните неща са: „да осъзнаят, че България е на последно място от страните-членки на ЕС по подкрепа на 
българския бизнес, на 27-мо място съобразно мерките срещу COVID кризата, да осъзнаят, че българският бизнес е такъв, 
не заради, а въпреки държавата. И да осъзнаят, че ако искат да рапортуват щастливо на коледните тържества ръст на 
Брутния вътрешен продукт над 5-6-7%, това може да го направи бизнесът, а не администрацията“. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев заяви, че повечето послания са насочени 
към избирателите, които са в по-социално слаба позиция, които разчитат повече на държавата, които знаят, че могат да 
очакват от държавата повече. 
"По-малко от посланията са насочени към това как да се осигури този приход в бюджета, да се осигури този ръст в 
икономиката, така че да се изпълнят тези обещания. Не сме имунизирани от популизъм като държава и политици. Това, 
на което ние разчитаме и се надяваме, че ще има в новия парламент едно единство около целите за ускорено приемане 
на еврото, влизане на страната в Шенген, приемането на България в Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие и то не като самоцел, а като изпълнени стандарти, за да попаднем в тези клубове. Това би осигурило в добра 
степен и изпълнение на обещанията, които са насочени към по-добър стандарт", коментира Васил Велев пред bTV.  
Според президента на КНСБ 50-60 милиарда, които имат много източници, трябва приоритетно да бъдат безвъзмездни 
средства към бизнеса и към предприятията, за да могат те да повдигнат тяхната конкурентоспособност, малките фирми и 
семейните фирми да оцелеят и да дадат на хората работа и добри заплати. 
"Важното е да подхванем дневния ред на обществото, такъв, какъвто е. Много бързо да се заемем с Плана за 
възстановяване и устойчивост, в който има да се свършат някои неща, бюджетът чука на вратата за следващата година", 
казва пък ръководителят на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов.  
 
Dir.bg 
 
√ Заплатите могат да се повишат с между 10 и 12% тази година, според АИКБ 
Реалистично е да очакваме между 10 и 12% увеличение на заплатите през тази година - още от прогнозата на 
изпълнителния директор на Асоциацията на индустриалния капитал Добрин Иванов, ще чуете в подкаста. Очаквайте и 
резултата от днешната ни анкета, в която ви питахме "Според експерти идва скок на заплатите. А според вас?" 
За повече информация чуйте файла. 

 

 
 
 
 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/plamen-dimitrov-tezi-50-60-mlrd-trjabva-da-badat-bezvazmezdni-sredstva-kam-biznesa.html
https://dnes.dir.bg/dir-podcast/aikb-zaplatite-tazi-godina-mogat-da-se-povishat-s-mezhdu-10-i-12
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНР 
 
√ При 95% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС 23,91%, ИТН - 23,66 на сто  
Коалицията ГЕРБ-СДС води с малко на партията на Слави Трифонов "Има такъв народ" (ИТН) при обработени 95,22 
процента от протоколите на Секционните избирателни комисии в РИК.  
Според данните в сайта на ЦИК ГЕРБ-СДС е с 23,91%, следвана от ИТН с резултат 23,66 на сто, следвана от коалицията  
БСП за България е трета политическа сила с 13,63%, а четвърта е коалицията "Демократична България" - 12,55 
процента.  ДПС получава 10,59 на сто. 
Шестата формация с резултат над 4 процентния праг за влизане в Народното събрание е "Изправи се! Мутри, вън!" с 5,04% 
от гласовете 
Под бариерата остават коалицията "Българските патриоти" с 3,21 процента, партия "Възраждане" – 2,91%  и гражданска 
платформа "Българско лято" с 1,80 процента подкрепа. 
 

 
 
Обработени са и 55,23 на сто от протоколите на секциите зад граница. 
Там най-голяма подкрепа засега регистрира ИТН - 33,26% от гласовете, следва ДПС с 19,84 на сто, като в Турция за 
Движението са гласували близо 90 на сто от отишлите до урните. Трета в чужбина е "Демократична България" – 18,50%, 
следват ГЕРБ–СДС със 9,24 на сто, партия "Възраждане" -  5,96 процента, , "Изправи се! Мутри, вън!" - 3,70%, БСП за 
България - 3,66 на сто, "Българско лято" с 2,60%. 
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√ Кънчо Стойчев: Ще се върви към правителство на малцинството - по-пъстро и по-експертно 
Изборите завършват с фотофиниш, трети вот би ударил сериозно партиите на промяната, смята социологът 
Интервю на Лора Търколева с Кънчо Стойчев 
Съставянето на редовно правителство е неизбежно. Какъв ще бъде неговият хоризонт е друг разговор. Това мнение изрази 
пред БНР социологът Кънчо Стойчев. 
„Струва ми се, че няма да се мине през излъчване на коалиция, а ще се върви към по-скоро правителство на малцинството, 
подкрепено в парламента. Ще имаме изпълнителна власт, която ще бъде под постоянен, много силен парламентарен 
контрол. Ще имаме възстановена роля на българския парламент.“ 
Такъв кабинет ще тръгне с някакви приоритети, но не би могъл да се нагърби с целия комплексен товар на българското 
общество, поясни Стойчев. 
Твърде вероятно е служебният кабинет на президента Радев да се окаже прототип, прогнозира Стойчев в предаването 
„Преди всички“. 
„Най-вероятно така ще изглежда едно ново правителство – доста по-експертно, доста по-пъстро, доста по-технократско.“  
Сред картите на политическата маса нови избори съществуват, отбеляза още социологът. Едно бързо потретване на 
изборите обаче ще удари сериозно партиите на промяната, смята той. 
По думите му ГЕРБ не е залязваща формация, но ще престане да бъде онази партия, която назначава и уволнява всичко, 
„поради наличието на парламент, който е гумен печат“. 
Запитан дали ИТН не е тръгнала по същия път на партия хегемон, Стойчев посочи, че ще бъдем свидетели на много грешки 
и лъкатушения, защото става дума за съвсем млада формация от граждански тип. 
„Излизаме от един много дълъг период, повече от десетилетие, през който беше направена подмяна на думата 
„управление“ с думата „властване“. 
Според Стойчев българите демонстрират зрелищен тип участие в политиката и трябва да се откажем от подобен тип 
участие, като гласуваме по-ефективно. 
„Как ще завършат изборите – виждаме, че ще е с фотофиниш.“ 
Гласуването беше нормално. В страната нямаше напрежение, заяви още социологът за парламентарния вот вчера. По 
думите му решително е бил ограничен купеният вот и въпреки че той продължава да съществува под уродлива форма – 
дали няма да бъдеш уволнен, постепенно ще тръгне да изчезва. 
Кънчо Стойчев открои няколко основни причини за ниската избирателна активност. На първо място той посочи сериозното 
ограничаване на стимулирания вот -  около 200 хиляди не са отишли да гласуват, защото не им е било платено. На летния 
сезон пък се дължи отливът на други 200 000 гласоподаватели. Третата причина – не са гласували и онези, които са 
преценили, че нещата вече са решени на 4 април и страната е тръгнала по пътя на промяната. 
Стойчев отбеляза като слабост в организацията на отминалите избори това, че не са били изчистени избирателните 
списъци. Той допълни, че на фона на реалния брой хора с право на глас в страната, делът на гласувалите вчера е около 
50%. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  

https://bnr.bg/post/101497463
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√ "Ройтерс": Вторите избори в България не излъчиха ясен победител  
Вторите парламентарни избори в България за последните три месеца не излъчиха ясен победител, коментира агенция 
"Ройтерс". 
Резултатите отразяват дълбоките разделения в най-бедната държава от Европейския съюз относно наследството от 
управлението на Бойко Борисов през последните десет години, пише още агенцията. 
Много хора гласуваха за антисистемните или антикорупционните партии с желание за по-решителна борба срещу 
корупцията, обвинявайки Борисов, че си е затварял очите или дори е подкрепял олигарси. 
ГЕРБ обаче продължава да има обществена подкрепа заради усилията за модернизиране на  рушащата се инфраструктура 
и пътната мрежа и за повишаване заплащането в държавния сектор, отбелязва "Ройтерс". 
 
√ Започва поставянето на новите екостикери на автомобилите до 3,5 тона  
От днес започва поставянето на новите екостикери на автомобилите до 3,5 тона. Той ще се получава след преминаване на 
технически преглед. 
Стикерът с вграден чип  ще се поставя от вътрешната страна на предното стъкло на автомобили - зад  огледалото за задно 
виждане. 
В електронния чип ще се съдържа цялата информация за самия автомобил - марка, модел, регистрационен номер, шаси и 
километраж. На екостикера ще се отбелязва еко-категорията на автомобила. 
Най-високата 5-а група ще включва електрически, хибридни автомобили, които не замърсяват околната среда. 
Останалите ще бъдат групирани от първа до четвърта - в зависимост от датата на първата регистрация, екологичната норма, 
определена от завода производител. Категория Евро-6 попада в четвърта екологична група. 
 
√ Само България, Малта и Нидерландия не са представили в ЕК плановете си за възстановяване  
Само 3 страни-членки все още не са представили плановете си за възстановяване - България, Малта и Нидерландия, 
съобщи говорителката на Европейската комисия Марта Виечорек. 
Досега са одобрени 16 плана, които трябва да получат зелена светлина и от Съвета.  
Очаква се това да стане с повечето от тях на Съвет "Икономически и финансови въпроси" следващата седмица.  
В момента Комисията анализира 8 плана, като 5 страни-членки са поискали удължаване на времето за тяхното разглеждане 
- Полша, Естония,  Румъния, Швеция и Финландия.  
Комисията очаква пояснения и от Унгария.  
 
√ ЕС приветства "победата за данъчна справедливост" на срещата на Г-20  
Европейският съюз приветства постигнатото в събота от членовете на Г-20 споразумение за глобалния минимален 
корпоративен данък, определяйки го като "безпрецедентен консенсус, който ще доведе до пълна реформа на 
международната корпоративна данъчна система". 
ЕС отбеляза, че техническите подробности за споразумението ще бъдат договорени през следващите месеци "с оглед 
привеждане на всички 139 членове на приобщаващата рамка до окончателно споразумение през октомври", тъй като три 
членки на Европейския съюз все още не са се съгласили със сделката. 
"Днес Г-20 одобри безпрецедентното глобално споразумение за корпоративна данъчна реформа, постигнато миналата 
седмица и подкрепено сега от 132 юрисдикции. Направена е смела стъпка, която малцина биха сметнали за възможна 
само преди няколко месеца. Това е победа за данъчната справедливост, за социална справедливост и за многостранна 
система. Но нашата работа не е завършена. Имаме срок до октомври, за да финализираме това споразумение. Оптимист 
съм, че ще можем да постигнем консенсус между всички държави членки на Европейския съюз по това време този ключов 
въпрос", каза европейският комисар по икономиката Паоло Джентилони. 
 
√ Г-20: Вариантите на коронавируса заплашват глобалното възстановяване  
Надигане на новите варианти на коронавируса и лош достъп до ваксини в развиващите се страни застрашават глобалното 
икономическо възстановяване, предупредиха в събота финансовите министри и шефове на централни банки на 20-те най-
големи икономики в света, съобщава Ройтерс. 
Срещата на Г-20 в италианския град Венеция беше първата среща на министрите лице в лице от началото на пандемията. 
Взетите на нея решения включват одобряване на нови правила, насочени към спиране на мултинационалните компании 
да пренасочват печалбите към убежища с ниски данъци. 
Това проправя пътя за лидерите на Г-20 да финализират нова глобална минимална ставка на корпоративния данък от 15% 
на срещата на върха в Рим през октомври, което може да върне стотици милиарди долари в държавни хазни, напрегнати 
в условията на коронавирусната криза. 
В комюникето след срещата се казва, че глобалните икономически перспективи са се подобрили след преговорите на Г-20 
през април благодарение на въвеждането на Covid ваксини и на пакети за икономическа подкрепа, но в същото време се 
признава за наличието на нестабилност с оглед на вариантите на коронавируса като бързо разпространяващия се Делта 
вариант. 
"Възстановяването се характеризира с големи различия между и в рамките на страните и остава изложено на отрицателни 
рискове, по-специално разпространението на нови варианти на вируса Covid-19 и различни темпове на ваксинация“, пише 
в заключителното комюнике от срещата. 

https://bnr.bg/post/101496457
https://bnr.bg/post/101496457
https://bnr.bg/horizont/post/101492209
https://bnr.bg/horizont/post/101492209
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Докато страните от Г-20 обещаха да използват всички политически инструменти за борба с Covid-19, италианските 
домакини на срещата заявиха, че има и съгласие за избягване на налагането на нови ограничения върху хората. 
"Всички сме съгласни, че трябва да избягваме да въвеждаме отново каквито и да било ограничения за движението на 
гражданите и начина на живот на хората“, каза италианският министър на икономиката Даниеле Франко, чиято държава е 
ротационен председател на Г-20 до декември. 
В комюникето, макар и да се подчертава подкрепата за „справедливо глобално споделяне“ на ваксините, не се предлагат 
конкретни мерки, а просто се отчита препоръка на МВФ, Световната банка, Световната здравна организация и Световната 
търговска организация за финансиране на нови ваксини за 50 милиарда долара. 
Италианският домакин заяви, че Г-20 ще се върне към въпроса за финансирането на ваксините за бедните страни преди 
срещата на върха в Рим през октомври и че новите коронавирусни варианти са област, която трябва да се разгледа. Той 
обаче не даде повече подробности. 
Данните на Ройтерс за новите инфекции с Covid-19 показват, че те нарастват в 69 страни, като дневният процент е във 
възходящ тренд от края на юни и сега достига 478 000. 
Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева заяви, че светът е изправен пред „влошаващо се възстановяване 
на две скорости“, отчасти обусловено от различията в достъпа до ваксини. 
Най-голямата политическа инициатива по време на преговорите беше споразумението за световната корпоративна 
данъчна ставка, ограничаващо осем години спорове по въпроса. 
 
√ Г-20 с мерки срещу прехвърляне на печалби на мултинационалния компании в офшорки  
Финансовите министри от Г-20 се споразумяха да спрат прехвърлянето на печалби от многонационални компании в 
офшорни данъчни убежища. Пандемията от коронавирус застрашава възстановяването на световната икономика, 
предупредиха също експертите от най-развитите държави в света. 
Данъчното споразумение е най-големият пробив във финансовата политика след осем години интензивни преговори. То 
предвижда минимален корпоративен данък от поне 15% в световен мащаб, така че големите компании да не изнасят 
сметките си в страните с най-ниска данъчна ставка. 
Очаква се националните лидери да приемат окончателно документа на срещата си в Рим през октомври, изтъкна 
германският финансов министър Олаф Шолц. 
Финансовите министри се обединиха и около нуждата от по-бързо разпространение на ваксините, лекарства и тестове 
срещу Covid-19, но без да посочват конкретни стъпки за това, сочи черновата на заключителното изявление от срещата им 
във Венеция. 
Страните от Г-20 са отговорни за над 80% от брутния вътрешен продукт на света, 75 на сто от световната търговия и 60 
процента от населението на планетата. 
Италианският министър на икономиката Даниеле Франко заяви, че споразумението на Г-20 относно глобалния 
корпоративен данък означава, че "ние определяме за първи път правилата в световен мащаб за големите компании". 
Той обясни, че сделката включва две правила, подробностите за които ще бъдат доразвити на следващата среща на върха 
на Г-20 през октомври. 
Първото правило се занимава с разпределението на печалбите на големите мултинационални предприятия, като 
установява, че компаниите с оборот над 20 милиарда долара ще видят част от печалбата си над 10% от оборота да бъде 
разпределяна за другите страни, в които те работят. 
Второто правило определя минимална данъчна ставка от 15% за мултинационални предприятия с над 750 милиона долара 
оборот. 
"Това е историческо споразумение, защото тези правила ще се прилагат в световен мащаб и ще увеличат данъчната 
сигурност за мултинационалните компании, опериращи в редица страни", посочи италианският икономически министър. 
 
√ МВФ призовава Г-20 да запази стимулиращата парична политика  
Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева призова в събота държавите членки на 
Г-20 "да прилагат здрави макроикономически политики", включително да поддържат стимулиращата парична политика, 
"тъй като инфлационният натиск вероятно ще бъде временен". 
Ако обаче нарастването на инфлацията продължи, "централните банки ще трябва да съобщават ясно политическите си 
намерения, за да избегнат неблагоприятни ефекти, а МВФ ще бъде готов да подпомогне своите членове, за да гарантира, 
че възстановяването ще остане в ход", посочи Георгиева. 
Шефът на МВФ също така призова Г-20 да увеличи ваксинацията срещу Covid-19 по целия свят, за да обхване поне 40% от 
населението във всяка страна до края на 2021 г. и 60% до средата на 2022 г. 
"Чрез осигуряване на по-бърз достъп до ваксини за високорисковите популации, тази година могат да бъдат спасени 
повече от половин милион животи. А нормалното връщане към икономическата активност навсякъде може да добави 9 
трилиона долара към глобалната икономика до 2025 г. ", заяви тя. 
Кристалина Георгиева също така поиска от Г-20 да увеличи помощта за уязвимите страни, като даде възможност на МВФ 
"да предостави финансова подкрепа с нулеви лихви на страни с ниски доходи в средносрочен план". 
 
√ Мая Санду: Ще сложим край на управлението на крадци  
Президентът на Молдова Мая Санду обеща, че "ще сложи край на управлението на крадци", след като нейната Партия на 
действието и солидарността спечели над 47 на сто от гласовете в предсрочните парламентарни избори при 90 процента 
преброени бюлетини.  

https://bnr.bg/post/101496457
https://bnr.bg/post/101496457
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На изборите миналата година Санду победи, но не успя да събере мнозинство за самостоятелен кабинет в 101-местния 
парламент на страната и бе съставено коалиционно правителство. 
През април тя разпусна парламента с надеждата на последвалия вот партията ѝ да събере мнозинство за прокарване на 
реформи. 
 
БНТ 
 
√ АДФИ: Констатирани са непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки за близо 30 млн. лв.  
През второто тримесечие на 2021 г. финансовите инспектори на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) 
приключиха 124 финансови инспекции, което е с 21% повече спрямо предходния отчетен период. 
От април до юни са проверени 527 обществени поръчки, на обща стойност 499 894 704 лв. Инспектирани са 1639 договора, 
на стойност 716 529 768 лв. 
Финансовите инспектори са констатирали 99 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки, 
които са на обща стойност 29 800 777 лв. 
Установените нецелево разходвани средства са в размер на 497631 лв., от които по време на финансовите инспекции са 
възстановени 147817 лв. 
През отчетния период са съставени 377 акта за установяване на административни нарушения, което е с 31% повече спрямо 
предходното тримесечие, и са идентифицирани 7 "индикатора за измама" по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за държавната финансова инспекция. 
 
√ Отпускат 3 млн. лева в помощ на екскурзоводите чрез осигуряване на заетост  
Министърът на туризма Стела Балтова утвърди решението за избор на изпълнители на обществена поръчка, насочена в 
помощ на екскурзоводите. 
С поръчката ще бъдат ангажирани лицензираните екскурзоводи и планински водачи като външни експерти по проект 
BG16RFOP002-2.010-0002 "Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и 
функциониране на Организациите за управление на туристическите райони". 
Общата стойност на обществената поръчка е 3 млн. лв. с ДДС, като целта й е да бъдат подпомогнати екскурзоводите и 
планинските водачи в страната за справяне с последствията от пандемията от COVID-19 и насърчаване на вътрешния 
туризъм. 
В допълнение, с включването на екскурзоводите и работата им в онлайн пространството, ще се ускори и процесът към 
дигитализация и разширяване на обхвата на предоставяните от тях услуги, което напълно съответства на предвидените 
мерки за ускоряване на дигитализацията в туристическия сектор. 
Повече информация може да бъде открита на Профила на купувача на Министерство на туризма. 
 
√ В чужбина при обработени над 55% от протоколите "Има такъв народ" печели 33.26 процента  
В чужбина при обработени 55.23 процента от протоколите "Има такъв народ" печели с 33.26%, ДПС е на второ място с 
19.84%, "Демократична България" е на трето място с 18.50%. 
Извън страната данните показват още, че ГЕРБ-СДС са четвърти с 9.24%. 
"Има такъв народ" печели 29 014 гласа, ДПС - 17 304, "Демократична България" - 16 140, ГЕРБ-СДС - 8 058. 
 
Сега 
 
√ Произведената в България е-кола ще струва 20 000 евро 
Държавата ще подпомогне завода на германската Next.e.GO Mobile с 34 млн. евро след появата на първия автомобил  
Стартовата цена на произвежданата в България електрическа кола на германската Next.e.GO Mobile ще е 20 000 евро. Това 
съобщиха германските инвеститори при подписването на меморандум за сътрудничество с министъра на икономиката 
Кирил Петков и с Българската агенция за инвестициите. 
Next.e.GO Mobile ще построи завода си на територията на индустриалния парк в Ловеч и първите произведени автомобили 
се очакват в края на 2023 г. 
Електромобилът е разработен за движение в градска среда - достига 80 км в час, а с едно зареждане може да измине 200 
км. Това е 10 пъти повече от средния пробег в градска среда, заявиха от компанията. Предвижда се производство и на по-
мощен модел 4×4. 
"Голямо предимство на този модел е, че не се нуждае от специална станция за зареждане. Това може да стане от нормален 
контакт, например в гаража, и времето за зареждане е 6 часа", посочи министър Кирил Петков.  
След подписването на меморандума Петков лично се качи и подкара електромобила пред сградата на Министерството на 
икономиката. Дори заяви, че министерството трябва да инсталира електростанция на паркинга си и да се преименува на 
Министерство на икономиката и иновациите. 
Както вече е известно инвестицията на Next.e.GO Mobile е 140 млн. лв., а в завода в Ловеч ще бъдат разкрити 1000 работни 
места. 
"Горд съм, че тази германска компания на бъдещето предпочете България за основното си производство пред други три 
съседни държави", заяви министър Кирил Петков. По думите му везните са натежали в полза на България не толкова 
заради  финансовата подкрепа, която ще получат инвеститорите от държавата, колкото заради развития автомобилен 
клъстер в страната и многото доставчици на различни компоненти за това производство. 
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Алуминиевата конструкция на електромобила ще се произвежда от българската фирма "Етем", а кабелите - в завода на 
"Язаки" в Ямбол. Софтуерът на колата ще се изработва от българското звено на "Бош". Очаква се да бъдат включени още 
няколко български доставчика. 
Инвеститорът ще изгради завода изцяло със свои средства. Финансовата подкрепа от страна на държавата ще бъда 
задействана едва след произвеждането на първия електромобил. Според меморандума за сътрудничество стимулите в 
размер на общо 34 млн. евро ще се предоставят на три части - след производството на първата кола, след производството 
на първите 10 000 бройки, и след това на следващите 20 000. 
"Не даваме пари предварително. Ако до 7 години инвеститорът не покрие тези критерии, няма да получи стимули", посочи 
министър Кирил Петков. Според него обаче бизнес планът на германската компания е много амбициозен. "Реално от 
данъците, които инвеститорът ще плати и от осигуровките за работниците, държавата ще получи много повече от това, 
което ще даде", каза Петков. 
Министърът на икономиката се похвали с изключително краткото време за привличане на германската компания - само 5 
седмици е времето от първото писмо за намерение до днешното подписване на меморандума с държавата. "Малко 
помогна и това, че председателят на борда на директорите на Next.e.GO Mobile също е завършил Харвард", пошегува се 
Петков. 
 
√ Министър Денков: Няма как университетите да имат пълна свобода 
Идеята за напълно свободна конкуренция във висшето образование, в което държавата инвестира половин милиард 
лева годишно, е спорна, смята проф. Денков 
Просветното министерство наскоро публикува Национална карта на висшето образование у нас - тя показва кой регион от 
какви университети и кадри има нужда и дава препоръки при какви условия може да се разкрива нов универистет, филиал 
или специалност. Документът събира както подкрепа, така и критики от различни ректори и работодатели, които виждат в 
него ограничаване на свободната конкуренция. Провокиран от изразените мнения, просветният министър проф. Николай 
Денков отговори чрез в-к "Сега" на опасенията и предложенията на бизнеса и университетските шефове.  
"Всяка реформа се натъква на съпротива" 
"Нормално е да има съпротива при провеждане на важни реформи. По подобен начин преди няколко години имаше 
съпротива от ректорите при въвеждането и популяризирането на рейтинговата система и при промените в приема и 
финансирането на висшето образование. Сега всички сме убедени, че това са много полезни стъпки или елементи от 
реформата. Така ще стане и с Картата на висшето образование", казва проф. Денков. 
"Няма как да има пълна свобода" 
"Целта на картата е да покаже реалните нужди от висше образование по региони и направления и съществуващите 
дисбаланси. Много ректори изразиха подкрепа за нейното въвеждане", казва министърът. По думите му напълно 
естествено е ректорите да искат пълна свобода. Но също така е естествено държавата да регулира огромната инвестиция 
от над 500 млн. лв. годишно бюджетни средства, за да гарантира тяхната ефективност. "Картата ще позволи да се насочат 
средствата за развитие на нови направления и филиали там, където има най-голяма необходимост, а не където е най-
удобно на ректорите", казва той. 
"Привличането на чуждестранни студенти е политика на държавата и те неслучайно са се увеличили около 2 пъти за 
последните 5 години. Дават се целеви стипендии за чужди граждани с българска народност. Ще се обсъди дали е 
необходимо да се разшири обхватът на стипендиите. Но картата по никакъв начин не ограничава възможностите за 
привличане на чуждестранни студенти. От нея става ясно, че висшите училища имат капацитет за двойно повече студенти, 
отколкото имат сега. Те могат да го запълнят със студенти от чужбина", подчертава просветният министър.  
"Картата не пречи на здравословната конкуренция" 
Министър Денков посочва, че на проведените срещи с работодателските организации и при публичното обсъждане 
представители на АИКБ и БСК ясно са подкрепили Картата и са подчертали, че общественият интерес надделява над 
интереса на няколко частни висши училища. "Идеята за напълно свободна конкуренция във висшето образование, в което 
държавата инвестира половин милиард лева годишно, е спорна. Държавата е задължена да наложи правила за 
осигуряване на достъп до качествено висше образование и максимална ефективност на вложените публични средства", е 
категоричното мнение на проф. Денков. По думите му, в същото време картата не пречи на здравословната конкуренция 
чрез откриване на нови професионални направления, специалности и филиали там, където е осигурено високо качество и 
има обществена необходимост. 
С писмо до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от 09.10.2020 г. МОН е възразило срещу решението на КЗК от 
17.09.2020 г. (според което предвиденото в Закона за висшето образование създаване на Национална карта на висшето 
образование ограничава конкуренцията - бел.ред.) Според министерството разглежданите норми от Закона за висшето 
образование са извън обхвата на Закона за защита на конкуренцията и съответно извън правомощията на КЗК. "МОН смята 
за погрешен извода на КЗК, че висшите училища извършват стопанска дейност, която се подчинява на правилата на 
свободната стопанска инициатива. КЗК не отчита факта, че откриването, преобразуването и закриването на висши училища 
е предмет на държавна политика и със закон е предоставено в правомощията на Народното събрание. Висшите училища 
не са свободно функциониращи стопански субекти, а образованието, което те предоставят, е конституционно право и 
задължение на гражданите, а не стока или пазарна услуга", се казва в писмото на МОН до КЗК.  
В заключение министър Денков заявява, че предложената карта е важна стъпка в реформата на висшето образование и 
има препоръчителен характер. Тя допълва другите налични инструменти (прием, финансиране за качество, рейтингова 
система) и бързо ще се превърне в един от основните инструменти зя подобряване на висшето образование в страната. 
 

https://segabg.com/category-education/okolo-sofiya-uchat-94-000-studenti-na-severozapad-20-puti-po-malko
https://segabg.com/hot/category-education/rektori-i-biznes-ne-iskat-mon-da-im-se-mesi-za-novi-vuz-i-filiali
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√ Новите правила за ТЕЛК: Кой има право на пожизнена оценка 
Малките хора са недоволни от текстовете заради изискване за преосвидетелстване при определен ръст 
Новите правила в Наредбата за медицинска експертиза, с които се въвеждат пожизнен срок на оценката за 
неработоспособност за много необратими състояния, ще влязат в сила веднага и ще важат и за вече започнали процедури 
пред ТЕЛК. По стария ред ще бъдат довършени само започналите процедури в НЕЛК, която се произнася по жалби срещу 
решенията на ТЕЛК-овете. Хората, които вече са преосвидетелствани, но новите текстове са по-благоприятни за тях, ще 
имат право да поискат нова оценка в двумесечен срок от влизането в силата на изменените текстове. 
Това става ясно от варианта на проектопостановление за промяна на Наредбата за медицинската експертиза, публикуван 
на сайта на Националния съвет за тристранно сътрудничество (извънредно заседание от 6.07.2021 г.). МС гласува 
текстовете в сряда, но окончателните редакции още не са факт, а голяма част от новите текстове не бяха публикувани за 
обществено обсъждане. Това крие риск от евентуално оспорване на документа. Някои засегнати страни като малките хора 
вече се обявиха против правилата, защото ги считат за дискриминационни. 
Основната част от новите промени са свързани със срока на валидност на оценките при състояния, които са необратими. В 
момента наредбата изисква задължително преосвидетелстване на всеки три години, ако лицето има множество 
увреждания и някои от тях не се необратими. Така дори хора с липсващи крайници са длъжни да се явяват на повторна 
оценка, защото страдат и от други увреждания. Новите правила дават възможност хората с нелечими заболявания да 
поискат преосвидетелстване само за състоянието, което е дефинитивно и в този случай оценката ще бъде пожизнена.  
Изрично посочени в наредбата са и състоянията, които са дефинитивни и при които се полага пожизнен срок на оценката. 
Само веднъж вместо на всеки три години ще ходят на оценка хора с липсващи крайници, хора с трансплантирани органи, 
оперирани от различни злокачествени заболявания след 5-тата година от операцията, хора с много тежка степен на 
бъбречна недостатъчност. Пожизнен срок на оценките ще има и при хора със захарен диабет тип 1 с две и повече 
усложнения, както и при хора с генетични аномалии и тези с много тежки психични проблеми, с тежки заболявания на 
кръвта и др. Според здравния министър Стойчо Кацаров изричното изискване за пожизнен срок се въвежда за над 100 
диагнози. Повишават се и процентите за неработоспособност при други недефинитивни състояния.  
До промените в Наредбата за медицинската експертиза се стигна след повдигната дискусия, предизвикана от личния опит 
на автора на „Сега“ Ясен Бориславов "Няма такава гадост да си инвалид в България" и подновен натиск от омбудсмана 
Диана Ковачева след множество получени оплаквания. Омбудсманът приветства реакцията на служебния министър 
Стойчо Кацаров, но изтъкна, че не е редно наредбата да не е минала всички съгласувания и да не е публична. „Хора с 
увреждания ме сезираха, че не разполагат с достъп до проекта на Наредбата и че информацията с последните промени не 
беше обществено достъпна и по тях не бяха проведени обществени консултации”, коментира омбудсманът в рамките на 
проведено вчера заседание на Съвета за наблюдение на хората с увреждания. На заседанието присъства и председателят 
на националната организация „Малки български хора“ Светослав Чернев, който се оплака, че новата наредба 
дискриминира членовете на неговата организация заради 1 см разлика в ръста. При малките хора изискването за 
преосвидетелстване на три години остава при жени над 120 см и мъже над 125 см , пожизнен срок се въвежда за хората 
под този праг за височината. „Дискриминират се едни малки хора спрямо други малки хора, което е недопустимо, защото 
малки хора с ръст 119 см получават пожизнен ТЕЛК, а малки хора с ръст 120 см нямат такъв“, подчерта Чернев. 
РЕФОРМА  
"Подкрепяме измененията в Наредбата за медицинска експертиза, но ги считаме за абсолютно недостатъчни. Цялата 
система на социално включване, която в момента разчита единствено на процентите на ТЕЛК, трябва да се реформира", 
коментира Капка Панайотова от Центъра за независим живот. Според нея не е редно една единствена оценка - на 
трудоспособността, да се превръща в единствен критерий за достъп до публично подпомагане, без да се отчитат 
индивидуалните нужди на хората. Това улеснява институциите, но ограбва хората с увреждания - оценката за 
необходимостта от подкрепа трябва да е много по-широка  и да се извършва от Агенцията за хората с увреждания. Една 
разширена оценка ще служи като правно основание за осигуряване на реална подкрепа, а не отпускането само и 
единствено на помощи, считат от центъра.  
 
√ България най-сетне въвежда протокол за лечение на ковид  
Няма да има експерименти при очакваната нова вълна на коронавирусната епидемия или поне така обещава министерство 
на здравеопазването. Ведомството публикува Национален план за справяне с пандемията, който определя изисквания и 
правила за работа на различните подсистеми за справяне с пандемията. Въпреки големия обем в документа продължава 
да има тесни места - особено по линия на координацията, която бе едно от най-слабите места при предходните вълни. С 
какви мерки България се надява да посрещне по-подготвена нова вълна на вируса?   
Лекарите ще следват единни правила за лечение при COVID-19 
Липсата на ясни протоколи за лечение и лутането на лекарите при първите вълни се отчита като един от основните 
пропуски на здравната система у нас. От МЗ обещават наесен да не е така. Въпреки, че все още липсва ефективно 
противовирусно лечение, строгото прилагане на международните протоколи и препоръки намалява смъртността от 
коронавирус и съкратява продължителността на болничното лечение, изтъкват от ведомството. Оттам са 
изготвили систематизиран терапевтичен справочник за лечение на инфекцията, с препоръчителен характер. Документът 
съдържа „ядро“ - представящо на българските лекари водещия международен опит в диагностиката и лечението на 
пациенти с коронавирусна инфекция - и „експертна основа“ с препоръки за диагностика и терапия на уважавани 
наши експерти. В бъдеще може да бъде създадено и мобилно приложение /апликация/ на документа за пациенти. 
При спешната и доболничната помощ се разчита на натрупания опит   

https://saveti.government.bg/web/cc_13/1
https://saveti.government.bg/web/cc_13/1
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МЗ счита за успешна работата на Спешна помощ при предходните вълни, като се отчете ресурсната обезпеченост. Не се 
предвиждат големи промени в работата на системата, но екипите ще бъдат подсилени с нови лекари и други медицински 
специалисти, преструктурират се мобилни екипи. Осигурено е и защитно облекло. От МЗ дори са оптимисти, че мобилните 
спешни екипи могат да транспорторат и изписани, но подлежащи на карантина, пациенти от болничното лечебно 
заведение до дома. Не е ясно как ще се постига това при високи нива на заболеваемост и ситуации, в които линейки са 
принудени да отказват помощ. Имаше случаи на забавяния с часове, даже и с дни.  
Прегледите в извънболничната помощ ще са при "възможност"  
Няма голяма конкретика за подобряване на дейноста на извънболничната помощ. Хиляди болни бяха лекувани по 
телефона заради отказани клинични прегледи при първата вълна. В новия план отново се обяснява, че оценката на 
състоянието на болните ще се извършва "при възможност" с клиничен преглед, като по преценка на лекаря, при наличие 
на основателно съмнение, могат да се назначават допълнителни консултации и изследвания, в т.ч. PCR. Очевидно тук се 
разчита на натрупан опит, отколкото на нови мерки. "Следва да се отчете факта, че при нарастване на броя на случаите, 
възможността за допълнителна консултация със специалист по инфекциозни болести може да бъде затруднено", казват от 
МЗ, без да е ясно как ще се преодолее това.  
Полеви болници при над 750 на 100 000 души заболеваемост   
В организацията на болничната помощ новият екип в МЗ се опитва да избегне грешките, допуснати при първите вълни на 
коронавирурсната епидемия с липсата на готовност и обезпеченост с легла. Като задължително изискване се залага 
осигуряването на достъп до здравеопазване на хора с други диагнози, така че да не се позволява лечението на едно 
заболавяне да пречи на друго. МЗ е улеснило сериозно Регионалните здрави инспекции, като за всяка област е изготвило 
таблици с осигуреност с болнични легла в зависимост от 4 нива на заболеваемост. Така системата би следвало да е много 
по-наясно какво трябва да осигури като ресурси в зависимост от нивото на заболеваемост.  
При високи нива на заболеваемост от над 750 на 100 000 души се предвижда откриване на военнополеви болници, 
структури в обществени сгради, хотели и др. Заложена е и възможност за командироване на медицински специалисти. МЗ 
е подготвило европроект за подкрепа на 131 лечебни заведения за по-добра осигуреност при следваща вълна. Заложени 
са средства за апаратура за подобряване на дишането, монитори, легла и инвентар и т.н.   
Ще се купува още Ремдесивир и други лекарства  
Наличността на препарата "Ремдесивир" не е достатъчна, а договорът изтича. Ще бъдат предприети мерки за 
удължаването му с още 6 месеца за закупуване на 36 000 флакона (29,1 млн. лв. с ДДС). Ще се осигурят 2000 терапевтични 
курса с моноклонални антитела, за целта ще са необходими 7 462 000 лв. с ДДС. Ще се закупят изпреварващо хепарини, 
кортикостероиди, антибиотици за над 12 млн. лв.  
От МЗ отчитат, че основният ключ към по-лекото преминаване през нова вълна е ваксинацията. Оттам изтъкват течащата 
нова ваксинационна кампания като стъпка в тази посока, но числата показват, че България има драматични проблеми с 
темпото на ваксинация. Здравните власти ще трябва да са много по-проактивни, вместо да разчитат само на личния 
интерес на гражданите.  
ОБХВАТ НА ВАКСИНАЦИЯТА 
Лица над 18 г.    с една доза -16,2%    със завършена имунизация - 14,63% 
Лица над 60 г.    с една доза - 22,64%    със завършена имунизация - 20,18% 
Медицински персонал    със завършена имунизация - 20,6% 
Домове за възрастни и хора с увреждания    със завършена имунизация - 31,3% от обитателите  
НИВО НА КОЛЕКТИВЕН ИМУНИТЕТ 
Официално потвърдените случаи са 6.1% от цялото население на страната, като има много нерегистрирани случаи, отчита 
МЗ. Проведеното непредставително серологично проучване с включени 2625 лица с колектив на д-р Недялко Калъчев 
показа наличие на вирус-неутрализиращи тела (така се изключват случаите на изграден имунитет след ваксинация) при 
43.5% от изследваните. Ако се допусне, че поне 30% са преболедували, с вече ваксинираните не повече от 45-46% са 
защитени от следваща инфекция, смятат от министерството.  
 
√ Новите надзорници в ББР намалили заплатите на директорите  
Една от първите задачи на новите членове на Надзорния съвет на Българската банка за развитие (ББР) е била да намалят 
възнагражденията на изпълнителните директори на банката. Това заяви пред бТВ Стамен Янев, председател на Надзорния 
съвет на държавната финансова институция. 
Тези дни служебният министър на икономиката Кирил Петков разкри, че някои от шефовете на банката са получавали 
безумно високи заплати. В някои месеци те са стигали до 60 000 лв. 
Янев не посочи какви ограничения са наложили върху възнагражденията на членовете в борда на директорите на 
държавната банка, чиито регулярни заплати, както стана ясно, са около 30 000 лв. Самият той като член на Надзорния съвет 
обяви, че не получава заплата. "Законът не позволява висши държавни служители да получават възнаграждения от 
участието си в контролни органи на държавни фирми", каза Янев, който влезе в надзора на ББР като зам.-министър на 
икономиката, а сега е директор на Българската агенция за инвестиции. Това обаче не се отнася до останалите членове на 
надзора, които не са на висши позиции в държавната администрация. 
 
√ Държавната финансова инспекция е с нов директор 
Транспортният министър подмени ръководството на "Холдинг БДЖ" 
Рокадите в държавните институции и фирми продължават. 
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Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) има нов шеф. Начело на агенцията застава Стефан Белчев, съобщиха 
от финансовото министерство. 
Той заменя на поста Георги Начев, който бе освободен преди дни, след като дълго време служебният министър Асен 
Василев не успя да се свърже с него. Начев още от първия ден на служебното правителство е представил болничен лист за 
домашно лечение, но така и не бе открит на адресната си регистрация повече от месец. 
Министър Василев разпореди одит на дейността на АДФИ по сигнали за нарушения в дейността на структурата. Един от тях 
бе предоставянето на държавен имот – почивна база в к.к. "Албена", за стопанисване от сдружение на служители на АДФИ, 
основано на 10 август 2020 г., ремонтирана с пари от бюджета на агенцията.  
"Мотивите за промяна в ръководството са базирани на извършени проверки на ефективността на работата на АДФИ, по 
време на които е установено системно неизпълнение на задълженията по ръководство и контрол на дейността на 
агенцията и постигане в достатъчна степен на основната цел на държавната финансова инспекция – защита на публичните 
финансови интереси. Направените констатации се отнасят за пропуски в организиране на работните процеси в АДФИ и 
фактът, че по по-голямата част от получените сигнали, жалби и предложения от физически и юридически лица не са 
извършени финансови инспекции", посочват от финансовото министерство. 
Стефан Белчев има 25 години професионален опит в областта на вътрешния одит и финансовия контрол в публичния 
сектор. Завършил е магистърската си степен по икономика в СА „Д. А. Ценов“ гр. Свищов. Притежава научна степен „доктор 
по икономика“ с научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“. Започнал е 
трудовият си път през 1996 г. като финансов ревизор в Столично управление на „Държавен финансов контрол“. Поетапно 
е привлечен като финансов експерт в Главно управление на „Държавен финансов контрол“, като след това е работил като 
държавен вътрешен одитор в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол. От 2006 е директор на дирекция 
„Вътрешен одит“ в Министерството на финансите, а от 2016 - директор на дирекция „Методология на контрола и вътрешен 
одит“ в МФ. 
Ново ръководство има и държавния "Холдинг БДЖ". 
Георги Друмев е новият изпълнителен директор, а за председател на Съвета на директорите е избрана Маргарита Петрова-
Кариди. 
Двамата заемат местата Никола Василев и Григори Григоров, които бяха освободени от постовете си от служебния 
транспортен министър Георги Тодоров в края на юни. Мотивът за уволнението им беше влошените показатели на "Холдинг 
БДЖ" спрямо 2020 г., закъсненията на пътническите влакове, лошата организация на товарните превози, забавената 
модернизация на локомотивите и нарушения при обществени поръчки. 
Георги Друмев е специалист в областта на железниците с дългогодишен опит в системата, посочват от министерството на 
транспорта. За кратко време Друмев бе изпълнителен директор по време на служебния кабинет на Огнян Герджиков. 
Преди това - по времето на кабинета на Пламен Орешарски, Друмев беше управител на "БДЖ Товарни превози" в периода 
2013 - 2014 г. Сега основните му приоритети в неговата работа са да се подобри изпълнението на графика за движение на 
влаковете чрез осигуряване на надежден и безопасен подвижен състав и повишаване качеството на предлаганата услуга. 
Георги Друмев има управленски опит и в търговски дружества от ресора на Министерство на отбраната - бил е управител 
на оръжейните заводи "Терем Хан Крем" и "Терем Овеч", който вече е ликвидиран. 
В момента се провеждат конкурси за избор на нови членове, които да попълнят състава на Съвета на директорите на 
"Холдинг БДЖ" ЕАД, посочват от транспортното министерство. 
 
√ Шефът на фонд Земеделие: Чиновници се държат като феодали 
Има съмнения за корупция при проекти, които са били забавени с по 20-30 месеца, твърди Борис Михайлов 
Има съмнения за корупция и във Фонд "Земеделие". Това обяви новият шеф на структурата Борис Михайлов, цитиран от 
Би Ти Ви.Новото ръководство отчете, че над 2000 проекта за половин милиард лева са били забавени с месеци, понякога 
с 20-30 месеца дори. 
Експертите, които обработват различните документи на кандидати за финансиране, вече няма да са анонимни, обяви 
Михайлов. Според него в структурата работят служители, които се държат "като феодали, а на земеделските стопани се 
гледа като на крепостни селяни". 
„До Нова година ще изчистим всичко, което е забавено просто поради корупция, дайте да си го кажем направо - заради 
корупция, но това не мога да го докажа... От наша страна се иска тези, които са правили това, да си отидат. Може би ще си 
отидат и много други хора в бъдеще“, заяви Михайлов. 
В опит да се извършат телефонни измами на земеделци, чакащи плащания, се обаждат хора, които предлагат помощ, като 
искат съответен процент. От фонда предупредиха да не се вярва на подобни обаждания от румънски номера. 
 
√ Теодора Георгиева – първата българка в екипа на Кьовеши 
Юристката приема като огромно предизвикателство и отговорност работата си като европрокурор 
Не само късмет е нужен, за да постигнеш мечтата си. И много учене, работа и самоусъвършенстване. Ставаш все по-добър 
и по-добър в онова, което си избрал да е професията ти. Така се случва и с първия български европейски прокурор - 
Теодора Георгиева, която бе избрана миналата година в екипа на главния обвинител на ЕС Лаура Кьовеши.  
Теодора Георгиева е от Русе, където завършва Френската гимназия и заради силата ѝ в хуманитарните науки - литература 
и история, се насочва към правото. "Точните науки никога не са ми вървели особено. Виж, да напиша есе, да развия тема 
- с такъв хъс и лекота, а и с удоволствие го правех", споделя тя. След гимназията идва в София и кандидатства право в СУ 
"Св. Климент Охридски". Завършва юридическото си образование и за да продължи по-нагоре по професионалната стълба, 
влиза в Националния институт по правосъдие. Георгиева е от първия випуск, който се дипломира като младши прокурори. 
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Така на 28 години тя стъпва на следващото стъпало - Софийската районна прокуратура, която е една от най-натоварените 
в страната откъм дела. Тогава все още не бе въведена и унифицираната система за разпределение на делата, та работата 
беше по-затруднена, казва тя. В СРП по това време са малко и обвинителите. "Всичките дела не бяха много сложни, но 
някои бяха много обемни. Понеже си млад, ентусиазиран, гориш в работата си и някак всичко минава по-лесно", спомня 
си с носталгия Теодора Георгиева. 
Натрупва най-много опит в районната прокуратура,  
сблъсква се с най-различни случаи: "превърташ нещата" хиляди пъти, казва тя. След около 8 г. решава да смени 
обстановката, да се развива по-нагоре. Организира се конкурс за прокурор в градската прокуратура, тя кандидатства, но 
не успява да го спечели. Междувременно ръководител на СГП става Емилия Русинова и по нейно предложение Георгиева 
отива там на работа. Включена е в новосъздадения отдел "Антикорупция". "В него имаше доста интересни дела. Излизаш 
от "матрицата", в която си работил досега", споделя прокурорката. Спомня си, че едно от първите дела там е свързано с 
полицаи, които бяха уличени в покровителстване на групи, занимаващи се с наркотици.  
Междувременно Георгиева защитава докторска степен, а темата на докторантурата ѝ е административнонаказателни 
производства в българското законодателство. "Тя беше отново свързана с работата ми в СРП. Например - смятам, че не 
трябва да се водят тежки процеси за елементарни престъпления. Реално са административни нарушения, заради това 
прокурорите са заринати с преписки и с несъществена прокурорска работа", разказва тя. 
Появява се и следващото предизвикателство в кариерата ѝ. "Докато бях в СГП, отново бе обявен конкурс за 
административни съдии, кандидатствах, но бях под чертата. По тогавашните правила се пенсионираха съдии във ВАС и на 
тяхно място отидоха съдии от Административния съд, така се освободи бройка. Подадох молба и на мястото на освободен 
съдия бях назначена.  
Обикновено успявам от вторият път",  
казва Теодора Георгиева с усмивка. 
От 2017 г. започва да съдийства. "Едно е на теория, на практика съвсем друго. В съда липсваше динамиката на 
прокурорската работа, защото съдийската е самотно занимание. Непрекъснато си сам, не ти е позволено да контактуваш 
с никого", дава пример тя. После продължава разказа си: "Делата са много експертни, трябва да учиш, да дълбаеш в 
нещата, да четеш за подробности, които няма как да знаеш от обща култура. Едно непрекъснато четене и писане". Липсвал 
ѝ контактът с хората, разговорите с разследващи, със свидетели и др. Когато си прокурор, виждаш "всякакви образи и 
модели". 
След няколко години като съдия Теодора си задала въпроса дали иска да продължи в тази роля. "Докато се чудех какво да 
правя с живота си, видях обявлението на страницата на Висшия съдебен съвет, че новата Европейска прокуратура търси 
български прокурор", разкрива Теодора как се е насочила към позицията, която в момента заема в Люксембург. 
Едно от условията за европрокурор е да владееш отлично два езика, а тя знае френски и английски. Френския е научила в 
русенската гимназия, английския е усъвършенствала в езикова школа в Лондон. Работела там, издържала се и ходела на 
уроци по английски. "Когато си в езиковата среда, е много различно. Почваш да чуваш езика, много по-бързо го 
възприемаш", споделя тя. 
Кандидатстването за Европейската прокуратура не е било лесно. Минало интервюто, но процедурата бе отменена. 
Стартирала нова, появили се и още трима кандидати. Впоследствие Теодора е одобрена и миналото лято заминава за 
Люксембург, където са базирани и прокурорите от 22-те държави.  
Прокурорите, които сега главният европейски обвинител 
Лаура Кьовеши търси от България,  
са други - т. нар. делегирани прокурори. "Ние сме специализирани прокурори в Люксембург. Всеки отговаря за държавата 
си, но тъй като не е възможно да си на две места едновременно, са нужни и тези делегирани обвинители", разяснява 
Георгиева. У нас например разследванията, които се водят по измами с еврофондове, корупция, подкупи, злоупотреби от 
всякакъв вид с държавни средства, ще се правят от делегираните.   
Предизвикателството пред Теодора е голямо - буквално започва от нулата. Казва, че вече е изградена електронна система, 
чрез която да се случва обменът на информация между Люксембург и прокурорите от съответните страни. Чрез системата 
делото постъпва директно и се спестяват бумагите. "Не гледам сама дадено дело. То отива на камара и се разглежда от 
трима различни прокурори", обяснява българският европрокурор. Същото е и по отношение на Лаура Кьовеши, която 
"няма да гледа само български дела, а на случаен принцип ще минат през прокурорите от всички държави. За да е 
безпристрастно." Целта е да се избегнат конфликти на интереси, лобизъм, натиск и пр. Ако бъдат намерени достатъчно 
доказателства за нарушения или престъпления, се образува дело, което Европрокуратурата изпраща в съда на съответната 
държава.  
По отношение на делегираните прокурори Георгиева пояснява, че те 
не са подчинени на Иван Гешев, 
запазват независимост и всякакви интерпретации, че някой може да им държи сметка от тук или да им проверява 
разследванията, не са верни. 
Тъй като Люксембург е космополитен - в него живеят и работят хора от най-различни националности, двамата синове на 
Теодора се адаптирали много добре. Децата не се чувствали чужденци, бързо се вписали в обстановката, намерили 
приятели, а в училището изучавали предметите на родния български език. "Много е хубаво, защото не губят връзката с 
България", радва се майка им. Както на повечето хора, затварянето и работата от вкъщи не са ѝ се отразили добре. "Много 
по-добре се чувствам и по-организирана съм, когато знам, че трябва да се облека, да отида на място. Започнах да се 
обърквам кой ден е. За щастие, сега се върнахме на работа", споделя тя. И е готова да се впусне в новото изключително 
отговорно амплоа - да е част от екипа на главния европейски прокурор.   
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√ Politico: Европа вече е игрова площадка, а не играч  
Трансатлантическите отношения нямат бъдеще, ако партньорите в тях не са силни. А ЕС е слаб и все повече става не 
партньор, а васал на САЩ, пише Бруно Мацаес за ''Политико''. 
 Днес Европа е по-скоро игрова площадка, отколкото играч, а Вашингтон вече не смята за необходимо да обръща внимание 
на мненията или желанията на европейците. 
Концепцията за европейска стратегическа автономия все повече представлява заплаха за Запада като политическа 
общност - идеята, че Европа, независима от САЩ, ще се отклони от трансатлантическия алианс, още повече когато 
Вашингтон се готви да се изправи срещу Пекин. 
Бъдещето на континента често се свежда до един от двата сценария: в първия случай трансатлантическият съюз 
продължава да процъфтява и е в състояние да предотврати заплахите от Китай и Русия. Във втория случай западното 
партньорство увяхва, оставяйки Европа твърде слаба, за да избегне превръщане в Евразийски полуостров, контролиран по 
един или друг начин от гигантите на изток. 
Но има трети, по-малко обсъждан сценарий, който е еднакво опасен за Европа - този, за който бившият държавен секретар 
на САЩ и стар трансатлантически вълк Хенри Кисинджър предупреждава в своето визионерско есе: ако Европа загуби 
независимостта си не заради Москва или Пекин, а заради Вашингтон? При този сценарий трансатлантическата общност се 
разпада, но САЩ остават в Европа в качеството си на чужда сила, макар и само за да попречат на големите си конкуренти 
да влязат в нея. 
Както ми каза тази седмица Пиер Вимон, първи генерален секретар на Европейската служба за външна дейност, 
европейците са свикнали да казват „не“, когато е необходимо. Липсата на инвестиции в отбраната и спадът в 
технологичното и финансовото влияние обаче ги накара да не желаят или да не могат да повлияят на американските 
сметки. Вимонт се опасява, че „концепцията за Европа като васал става все по-възприета“. 
Всъщност все по-често се създава впечатлението, че позицията на САЩ спрямо техните съюзници се е превърнала в точно 
обратното на това, което някога е била. Азия и Европа смениха местата си. По време на Студената война Вашингтон не се 
поколеба да упражни властта си по-открито в отношенията си с Япония, Индонезия или Филипините. Имаше смисъл да се 
демонстрира сила, ако тя може да предотврати комунистическия преврат в Джакарта или Манила. 
Редица фактори обясняват защо Вашингтон вече не смята за подходящо да обръща внимание на мненията или желанията 
на европейците. Джъстин Вайс, бивш директор на политическото планиране във френското министерство за Европа и 
външните работи, ми напомни, че тези фактори са били очевидни през 2013 г. при Барак Обама. Първо, тъй като Китай 
замени Русия като основен конкурент на САЩ, Европа вече е далеч от центъра на събитията. За разлика от това Япония и 
Индия придобиха по-важно значение. Второ, както би посочил Вимон, Европа е загубила както икономическия, така и 
военния си потенциал. Ако Европа е застрашена от нападение от Русия или Китай, кой може да ги спре? Не и самите 
европейци. Трето, днес Вашингтон се чувства по-уязвим, отколкото по време на Студената война. Съветският съюз никога 
не е надвишавал 40% от икономическото производство на Америка. Китай вече е на 70% и тази разлика може напълно да 
изчезне за по-малко от две десетилетия. Появата на равен съперник ще доведе до факта, че Америка ще стане по-малко 
щедра и много по-меркантилна. 
В последните си месеци като германски канцлер Ангела Меркел изглежда е била заета с въпроса за европейската слабост 
и изглежда много желае да направи това прощално предупреждение към своите колеги от ръководните органи на ЕС. 
Когато президентът на САЩ Джо Байдън се срещна с руския президент Владимир Путин в Женева, тя бързо обяви, че 
Европа трябва да говори със собствен глас по въпроси, за които на карта е заложена нейната сигурност и просперитет. 
Според един от присъстващите на срещата на върха на Европейския съвет, където това беше обсъдено, Меркел се е 
изказала по този въпрос необичайно емоционално. И все пак, когато тя се присъедини към френския президент Еманюел 
Макрон в подкрепа на среща на върха между Европейския съюз и Русия, френско-германското предложение бързо се 
удави в море от обвинения между други европейски лидери. 
Както ми казаха редица дипломати от Централна и Източна Европа, Байдън може да счита Путин за намиращ се в позиция 
на силата. Европейският съюз по-скоро в позиция на слабост. С този модел на капитулация, ЕС трябва просто да се примири 
със съдбата да бъде политически и икономически зависим от новата американска империя. 
Но не бива да си правим илюзии: подобен изход не би означавал преформатиране на Запада; той би означавал смъртта 
му. И както много в Париж и Берлин, не мога да се отърва от усещането, че малко популярният сценарий на Кисинджър е 
неизбежен. 
 
√ Молдова бори политическата криза с избори  
В Молдова започнаха предсрочните парламентарни избори. Очаква се те да разрешат политическата криза в 
парламентарната република, която бе провокирана след победата на прозападния политик Мая Санду на президентските 
избори през 2020 г., предава БГНЕС. Наблюдателите също така обръщат внимание на факта, че резултатите могат да 
повлияят на позицията на Кишинев по отношение на Москва. 
Разпускането на парламента бе провокирано от първата жена президент на Молдова, която сега се интересува от 
установяване на контрол над парламента и правителството, за да постигне политическите си цели. Според проучвания на 
общественото мнение, създадената от Санду Партия за действие и солидарност (PDS) може да формира най-голямата 
фракция след тези избори. Основният конкурент на тази партия е Изборният блок на комунистите и социалистите, 
оглавяван от бившите президенти Владимир Воронин и Игор Додон.  
Основният приоритет в програмата на PDS е задълбочаването на политическия и стратегическия диалог с Европейския съюз 
(ЕС), участие в програмата на Източното партньорство. Партията възнамерява да засили стратегическото взаимодействие 
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с Румъния, с която възнамерява да изгради "специални отношения, основани на общи културни ценности и връзки". Сред 
стратегическите партньори е откроена Украйна, както и САЩ, с които партията счита за необходимо да „рестартира 
отношенията“.  
По време на шестмесечното си президентство Санду направи официални посещения в Румъния, Украйна, Франция, 
Германия, Италия, Полша и Брюксел и прие президентите на Литва и Румъния. Отговаряйки на въпросите на журналистите 
за плановете на посещение в Москва, ръководителят на републиката обръща внимание на необходимостта от практическо 
попълване на такова пътуване. 
По време на предизборната си кампания миналата година Санду обеща да се бори с корупцията в Молдова, по примера 
на Михаил Саакашвили в Грузия, както и да укрепи отношенията на републиката със западните страни.  
За Москва ситуацията след изборите в Молдова може да създаде сериозни проблеми, до влошаване на ситуацията около 
Приднестровието, където служат руските миротворци. Молдовският политолог Корнелиу Чуреа смята, че бъдещето на 
руско-молдовските отношения зависи от баланса на силите в бъдещия парламент.  
Гласуването ще бъде наблюдавано от над 2,4 хиляди наблюдатели, включително над 600 представители на чужди държави 
и организации. Сред тях са граждани на 17 държави, както и наблюдатели от Службата на ОССЕ за демократични 
институции и права на човека (СДИПЧ), ЕС, ОНД, Междупарламентарната асамблея на ОНД, Европейската мрежа от 
организации за наблюдение на избори, САЩ Национален демократичен институт за международни отношения и други 
организации. 
 
Мениджър 
 
√ БЕХ обяви преход към нисковъглеродна енергетика  
„Български енергиен холдинг“, който обединява държавните енергийни дружества, обяви, че стартира преход към 
нисковъглеродна енергетика. 
В държавната институция е създадена работна група „Иновации в енергетиката“ със заповед на изпълнителния директор 
Валентин Николов. Нейната цел ще е засилено развитие на иновационния потенциал на енергийните дружества в 
България. Основен фокус се поставя върху внедряването на иновативни енергийни технологии, цифровизация и 
осигуряването на плавен енергиен преход към използване на чиста и нисковъглеродна енергия. 
Форматът ще идентифицира подходящи проектни идеи и ще съдейства в изготвянето на проектни предложения до 
финансиращи институции и организации за реализация на енергийни иновации и изследвания с цел постигане на 
конкурентоспособност и висока добавена стойност в енергийния сектор в страната ни. 
В състава на работната група са включени представители на енергийните дружества от групата на „Български Енергиен 
Холдинг“ ЕАД, като се предвижда привличане на заинтересовани страни, участващи в национална, европейска и 
международна екосистема, с цел обмяна на опит, експертиза, знания, добри практики и ноу-хау в областта на енергийните 
иновации. 
Както е известно, дивиденти от печалбата на АЕЦ „Козлодуй“ и на Електроенергийния системен оператор формират 
положителния финансов резултат на БЕХ от 270 млн. лв. за първото тримесечие на 2021 г., докато работещият на въглища 
ТЕЦ Марица Изток – 2 генерира загуба за периода от 81 млн. лв. 
 
√ Подем на търговията на дребно у нас през май  
Оборотите в търговията на дребно (без продажба на автомобили) регистрират ръст през месец май, сочат данните на 
Националния статистически институт (НСИ). Повишение се наблюдава както на годишна, така и на месечна база. 
Според предварителните сезонно изгладени данни през май 2021 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без 
търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 1,4% спрямо предходния месец. 
През май 2021 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е с 23.9% над 
равнището на същия месец на 2020 година. 
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Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ (2015 = 100)  

 
 
Месечни изменения 
През май 2021 г. се наблюдава увеличение на оборота при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с 
автомобилни горива и смазочни материали (с 0,6%), докато при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и 
тютюневи изделия и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали е отчетено намаление съответно 
с 1,5 и 1,2%. 
По-значително повишение на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива 
и смазочни материали е регистрирано при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 3,3%, и 
търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 2,6%, а по-съществено намаление - при търговията на 
дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 5,6%, и търговията на дребно с компютърна и комуникационна 
техника - с 3,7%. 
 

Изменение на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“  
спрямо предходния месец (Сезонно изгладени) 

 
 
Годишни изменения 
През май 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. е отчетен ръст на оборота при: търговията на дребно с 
нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 32,0%), търговията на дребно с 
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автомобилни горива и смазочни материали (с 26,9%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи 
изделия (с 13,1%). 
Ръст на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали 
спрямо май 2020 г. е регистриран във всички групи, като най-голям e при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки 
и кожени изделия - със 113,9%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 43,9%, и търговията на 
дребно с компютърна и комуникационна техника - с 31,4%. 
 

Изменение на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“  
спрямо съответния месец на предходната година (Календарно изгладени) 

 
  
√ Политико: Резултатите в България потапят страната в още по-дълбока несигурност 
Западни медии пишат за произведените вчера предсрочни парламентарни избори в България. 
Без ясен победител на изборите. Резултатите потапят балканската страна в още по-дълбока несигурност след предишния 
вот през април, който не излъчи управляващо мнозинство, пише американското издание "Политико", цитирано от БТА. 
Медията се пита дали тези избори възвестяват края на една ера или вещаят нови тревоги. "Политико" цитира анализатори, 
които казват, че е малко вероятно бившият премиер Бойко Борисов да се върне на власт, но прогнозират, че следващото 
правителство може да е нестабилно и краткотрайно. 
Радио Свободна Европа/Радио Свобода пише, че първоначалните резултати дават предимство на антиелитната партия 
"Има такъв народ" (ИТН) пред партия ГЕРБ на Бойко Борисов. Нови обвинения в злоупотреба с държавни средства от 
администрацията подкопаха подкрепата за ГЕРБ. ИТН, либералната "Демократична България" и ориентираната към 
реформи "Изправи се! Мутри, вън!" обаче може да не получат необходимото мнозинство и да бъдат принудени да търсят 
подкрепата на някои членове на Българската социалистическа партия или на Движението за права и свободи, допуска 
базираната в Прага медия, финансирана от правителството на САЩ. 
Германското държавно радио и телевизия Дойче веле пише на сайта си, че десноцентристката партия ГЕРБ и 
антисистемният й опонент ИТН, оглавяван от телевизионния водещ, превърнал се в политик, Слави Трифонов са рамо до 
рамо в проучванията. Вторите за три месеца парламентарни избори в България отново не излъчиха ясен победител, 
отбелязва медията и цитира анализатори, че шансовете на ГЕРБ да формира ново правителство са нищожни. 
Изборите в България възвестяват парализа, прогнозира британският ежедневник "Файненшъл таймс". Изданието 
отбелязва, че това се дължи на факта, че протестните партии не са успели да спечелят заедно мнозинство. 
Певецът Слави печели парламентарните избори в България, извежда в заглавие френският вестник "Монд". Изданието 
пише, че българският певец звезда и бивш телевизионен водещ е успял да направи това без или почти без да води 
предизборна кампания. 
Загубата на Бойко Борисов обаче оставят след себе си в България един разпокъсан както никога досега политически 
пейзаж, на фона на рекордно ниска избирателна активност, в който няма да е лесно да бъде формирана управляваща 
коалиция, прогнозира "Монд". 
Швейцарският вестник "Тан" пише, че "популистката партия на Слави Трифонов прави пробив". Изданието цитира думите 
на лидера на "популистката партия" ИТН, че е време за довършване на започнатата задача "да се промени изцяло модела 
на управление". 
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√ Сметните палати на България, Хърватия и РСМ с общ проект за икономически силни Балкани  
Върховните одитни институции (ВОИ) на България, Хърватия и Република Северна Македония работят за обединени и 
икономически силни Балкани, което гарантира просперитет и по-добър живот на гражданите на нашите страни. Това заяви 
председателят на българската Сметна палата Цветан Цветков при официалното представяне в Скопие на втория туининг 
проект "Подобряване на външния одит и парламентарния контрол", финансиран с европейски средства, съобщиха 
от Сметната палата. Бенефициенти по проекта са Върховните одитни институции и Народното събрание на Република 
Северна Македония. Българската Сметна палата работи по него като младши партньор, а водеща е Върховната одитна 
институция на Хърватия. При първия туининг проект, който двете одитни институции осъществиха съвместно за Република 
Северна Македония, водеща бе българската Сметна палата. 
Изпълнението на новия туининг проект ни предоставя възможност да продължим сътрудничеството си и със съвместните 
усилия да превърнем нашите Върховни одитни институции в модерни и силни пазители на обществения интерес, 
работещи ефективно за общественото благо, каза Цветков. Убеден съм, че ще постигнем дълготрайни резултати, 
гарантиращи спазването на принципите за добро управление и прозрачност на изразходване на публичните финанси и по 
този начин ще помогнем да се ускори реализирането на стратегическата цел за присъединяването на Северна Македония 
към ЕС, каза още председателят на българската Сметна палата. 
Посланикът на Делегацията на Европейския съюз в Република Северна Македония Дейвид Гиър посочи, че Върховните 
одитни институции и парламентът на Северна Македония имат значима роля за мониторинга върху изразходването на 
публичните средства и изрази задоволството от осъществяването на проекта, което е в интерес на гражданите. 
Подходът към одитните доклади трябва да бъде еднакъв и обективен, независимо кой е на власт, с високо ниво на зрялост 
при четенето, разбирането и вземането на решения във връзка с тях, и това трябва да се превърне в постоянно действие, 
смята председателят на Народното събрание на Северна Македония Талат Джафери. 
Като се има предвид, че членството в ЕС е основен приоритет на Република Северна Македония, опитът на ВОИ на страните 
членки на ЕС е от съществено значение за осигуряване на оперативната и финансова независимост на Македонския 
Държавен завод за ревизия (ДЗР) чрез укрепване на правната рамка за държавен одит, каза главният държавен одитор 
Максим Асевски. 
Важната роля на ВОИ за подобряването на обществената отчетност изтъкна и заместник-главният държавен одитор на 
хърватската Върховна одитна институция Неда Рогошич. ДЗР трябва да гарантира, че дейността му добавя стойност и има 
въздействие, което е от значение за парламента и другите заинтересовани страни. Затова е необходимо да се осигури 
оперативна, финансова и функционална независимост на ДЗР и на нейния главен държавен одитор чрез съответни 
разпоредби, подчерта тя. 
Ръководителите на проекта от българска, хърватска и македонска страна Вяра Ангелова, Мартина Юревич и Таня Яневска 
представиха основните параметри на туининг проекта, неговите цели, задачи и компоненти. Представители на различни 
институции в Скопие - на парламента, правителството, прокуратурата, антикорупционната комисия и на посолствата на 
Хърватия и България, както и експерти от ВОИ на Хърватия, България, Естония и Германия, проследиха срещата онлайн. 
Туининг проектът е на стойност 1.5 млн. евро и е продължение на реализацията на препоръките от първия - да се подобри 
външният одит в Северна Македония и неговата ефективност, включително чрез ползотворно сътрудничество на ВОИ с 
парламента, да продължи хармонизирането на нормативната уредба, да въведе информационните технологии в одитния 
процес. Целта е също да бъдат разгледани най-добрите практики на държавите членки на ЕС на базата на международните 
одитни стандарти на ВОИ, да се разгърнат междуинституционалното и международното сътрудничество и ефективната 
комуникация с парламента, одитираните обекти, НПО, обществеността и в крайна сметка да се допринесе за прозрачност, 
отчетност и по-добро управление на публичните средства, се посочва в прессъобщението на българската Сметна палата. 
 
√ Европейските борси се оцветиха в зелено след вчерашните разпродажби  
Европейските акции регистрираха повишения в ранната търговия в петък, след като инвеститорите излязоха на лов 
за  сделки след вчерашната мащабна разпродажба, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 4,1 пункта, или 0,91%, до 455,71 пункта. Бенчмаркът е на път да запише 
малък седмичен спад след загубите в предходните сесии на фона на нарастващия брой на заразените с COVID-19 по света, 
и по-специално в Азия, както и по-слабите от очакваното икономически данни от САЩ и Китай, които повдигнаха въпроси 
относно силата на икономическото възстановяване. 
Немският показател DAX се напредна със 111,86 пункта, или 0,73%, до 15 532,5 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 се повиши с 51,33 пункта, или 0,73%, до 7 081,99 пункта. Френският измерител CAC 40 записа ръст от 100,46 
пункта, или 1,57%, до 455,71 пункта. 
„Този тип тревоги не са нещо ново за пазарите. Понижението на доходността на облигациите обаче ни казва, че 
възстановяването е или в опасност, или просто се забавя“, казва Майкъл Хюсън от CMC Markets. 
„Много неща зависят от плановете за разпространение на ваксините и от скоростта, с която те ще достигнат страните, 
където ръстът на случаите е най-голям“, добави той. 
Европейският туристически индекс SXTP напредна с 1,49%, като акциите на авиопревозвачите IAG, easyJet и Ryanair 
поскъпнаха с 1,70%, 1,77% и 2,13% на фона на плана на Обединеното кралство да премахне карантината за напълно 
ваксинираните посетители на страната през идните седмици. 
Цената на книжата на производителя на самолети Airbus скочи с 3,10%, след като компанията отчете 52% скок на 
доставките през първото тримесечие на годината. 
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Книжата на Burberry поскъпнаха с 2,87%, след като Goldman Sachs повиши рейтинга на акциите на компанията за луксозни 
стоки на „купувай“. 
Фокусът на инвеститорите вече е насочен към започващия следващата седмица сезон на отчетите. Анализаторите очакват 
109-процентов ръст на печалбата на компаниите от STOXX 600 за второто тримесечие, сочат данни на данните на Refinitiv 
IBES. 
Загуби на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха понижения в четвъртък на фона на опасенията относно 
световното икономическо възстановяване от пандемията, предаде Си Ен Би Си. Загубите на пазара бяха регистрирани, след 
като Япония обяви извънредно положение в Токио за предстоящите Олимпийски игри. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 259,86 пункта, или 0,75%, до 34 421,93 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 37,31 пункта, или 0,86%, до 4 320,82 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq изтри 105,28 пункта от стойността си, или 0,72%, завършвайки деня при ниво от 14 559,79 пункта. S&P 
500 и Nasdaq достигнаха рекордни нива предходната сесия, подкрепени от силното представяне на технологичните акции. 
На пазара повлияха и последните данни за заетостта, като от Министерството на труда отчетоха неочакван ръст до 373 хил. 
на боря на подадените за първи път заявленията за помощи при безработица през седмицата до 3 юли. Икономистите, 
анкетирани от Dow Jones, очакваха 350 хил. заявления. 
Компаниите, които са най-зависими от икономическото възстановяване, записаха загуби. Акциите на операторите на 
круизни кораби Carnival, Norwegian Cruise Line и Royal Caribbean поевтиняха съответно с 1,50%,1,15% и 1,26%, a тези на 
авиопревозвачите United Airlines и Delta Airlines – с 1,275 и 1,10%. 
В червено се оцветиха и акциите на производителите на чипове, като цените на книжата на Micron, Qualcomm, Intel и 
Applied Materials се понижиха с 1,42%, 1,20%, 1,02% и 1,74%, а Nvidia се раздели с 2,3% от стойността си. Акциите на 
технологичните гиганти Microsoft, Apple, Facebook и Alphabet поевтиняха с 0,9%, 0,92%, 1,38% и 1,13%. Amazon обаче успя 
да се задържи в зеления сектор, цената на книжата на компанията нарасна с 0,94%. 
Дотук се стигна, след като инвеститорите пренасочиха вниманието си към държавните облигации, като доходността по 10-
годишните държавни ценни книжа достигна 1,25% - най-ниското ниво от края на февруари. 
Въпреки възстановяването на икономиката и ускоряването на инфлацията, доходността по 10-годишните държавни ценни 
книжа продължава да върви надолу. В началото на юли тя бе 1,58%, а през март достигна връх от 1,78%. Търговците не 
знаят каква е причината за това движение, като мнозина отбелязват, че е възможно то да се дължи на притесненията, че 
пикът на икономическото възстановяване вече е зад нас. 
На този фон акциите на Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs и JPMorgan Chase поевтиняха съответно с 2,46%, 2,49%, 
2,37% и 1,73%. 
Понижения в Азия 
Основните индекси на борсите в Азиатко-тихоокеанския регион записаха предимно понижения в петък на фона на 
тревогите около коронавируса, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 отчете спад 177,61 пункта, или 0,63%, до 27 940,42 пункта, след 
като стана ясно, че Олимпийските игри в японската столица ще се проведат без зрител 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 1,42 пункта, или 0,04%, до 3 524,09 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite напредна с 1,64 пункта, или 0,7%, до 2 436,84 пункта. Хонконгският измерител Hang 
Seng се повиши със 191,41 пункта, или 0,7%, до 27 344,54 пункта. 
Националното статистическо бюро на Китай съобщи, че индексът на потребителските цени е нараснал с 1,1% на годишна 
база през юни, докато очакванията бяха за ръст от 1,3%. В същото време индексът на производствените цени е нараснал с 
8,85 на годишна база, отговаряйки на прогнозите. 
Южнокорейският показател Kospi регистрира спад от 34,73 пункта, или 1,07%, до 3 217,95 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 се понижи с 68,1 пункта, или 0,93%, до 7 273,3 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
ръст 8,27 пункта, или 1,49%, до 563,36 пункта. BGBX40 се повиши с 1,18 пункта, или 0,95%, до 124,75 пункта. BGTR30 
напредна с 5,94 пункта, или 1%, до 601,59 пункта. BGREIT се повиши с 0,58 пункта, или 0,37%, до 155,88 пункта. 
 
√ Петролът поевтиня на фона на опасенията за глобалната икономика  
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в понеделник, след като опасеният за забавянето на световния 
икономически растеж засенчиха потенциалното затягане на доставките на фона на спора в рамките на ОПЕК+, предаде 
Ройтерс. 
Към 8:35 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,21 долара, или 0,285, до 75,34 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,19 долара, или 0,25%, до 74,37 долара за барел. 
Разпространението на варианти на коронавируса и неравния достъп до ваксини заплашват глобалното икономическо 
възстановяване, предупредиха в събота финансовите министри на страните от Г-20. 
Според данни на Ройтерс броят на заразените с COVID-19 в 69 страни, като на ден вече се заразяват по 478 хил. души. 
„Все още не сме видели въздействието от този ръст, но рано или късно то ще се отрази на търсенето“, коментира търговец 
на петрол, базиран в Сингапур. 
Цените на петрола се сринаха миналия вторник, след като Организацията на страните износителки на петрол и на техните 
съюзници, начело с Русия, известни като групата ОПЕК+, не успя да постигне споразумение за доставките от месец август. 
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Дотук се стигна, след като Обединените арабски емирства отхвърлиха предложението за удължаване с 8 месеца на 
съществуващите в момента съкращения на добива. 
„Цените ще останат волатилни, докато този спор не бъде разрешен“, коментира Хауй Лий от OCBC bank. 
„На пръв поглед изглежда, че това трябва да подкрепя цените, но остава риск, че пропадане на споразумението ще доведе 
до ценова война, подобна на тази от миналата година“, добави той, като подчерта, че вероятността да се стигне до такава 
е ниска. 
 
Cross.bg  
 
√ Предстоящи събития на 12 юли 
София 

- От 12.00 ч. в централата на АБВ ще се проведе пресконференция 
- От 13.00 до 16.00 ч. ще се проведат „Дни на отворените врати" във Военната академия „Г. С. Раковски". 
- От 14.30 ч. в зала „Мусала" на Хотел Хилтън ще се проведе пресконференцията на международните наблюдатели 

на изборите. 
- От 20.30 ч. на Лятната открита сцена в "Нов театър" НДК ще се проведе представлението на театрално-музикалния 

пърформанс "Част от колекция". 
*** 
Бургас 

- От 11.30 ч. в Административен съд предстои заседание по делото „Алепу". 
- От 18.00 часа в Експозиционен център „Флора" ще започне концерт „Акустично" на група „Горещ пясък" 
- От 21.00 часа на Летния театър ще започне юбилеен концерт на Веско Ешкенази. 

*** 
Варна 

- От 21.15 ч. в Археологическия музей във Варна ще се състои музикално-драматичния и визуален пърформанс 
„Портрети на неизвестното". 

*** 
Ловеч 

- От 17.00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет. 
*** 
Русе 

- От 10.00 ч. в Синия салон на хотел „Дунав" ще се проведе кръгла маса на „Да подготвим децата си за бъдещето!". 
*** 
Смолян. 

- От 9.30 ч. до 12.30 ч. в експозиционните зали на Регионален исторически музей „Стою Шишков" - Смолян ще се 
проведе Лятна ученическа школа „Ваканция в музея - научи българското". 

*** 
Стара Загора 

- От 10.00 ч. в Детски отдел на библиотека „Родина" ще се проведе забавно лято в библиотеката. 
- ОТ 10.30 ч. в Руски център на Регионална библиотека Захарий Княжески" ще се състои творческа работилница. 
- От 21.00 ч. в Лапидариума на РИМ - Стара Загора ще се състои постановката „Лъжци по неволя". 

 
√ Преглед на вестниците  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 4 варианта за кабинет, но 3 - реални, и 5-има диалогични за премиер 
в. Монитор - ГЕРБ и ИТН с по 61 депутати 
в. Монитор - Цената на хляба нагоре заради скока на тока 
в. Телеграф - Фотофиниш между ГЕРБ и ИТН 
в. Труд - Тайсън кючек спечели вота 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Нова смяна депутати 
в. 24 часа - 56 машини - под 0, 5% от всички, дадоха дефект 
в. Монитор - Четирима загинаха, 8 са обгазени в дом за възрастни 
в. Телеграф - Газът поскъпва рекордно 
в. Труд - 150 000 екостикери лепят no автомобилите от днес 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Любомир Нейков продуцент и актьор: България има нужда от съвет на старейшините - опитни, мъдри, доказани, 
обичани, които да дадат най-правилните съвети 
в. Монитор - Проф. Радостина Александрова, д-р по вирусология към БАН: В края на август 90% от заразените в Европа ще 
са от Делта варианта 
в. Телеграф - Академик Георги Марков: Преди 100 години са наказвали селата, гласували за опозицията 
в. Труд - Дерматологът доц. Весела Райкова пред "Труд": Появата на косопад след COVID-19 е голям проблем 
Водещи анализи 
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в. 24 часа - Защо кризата ще продължи и след изборите 
в. Монитор - Избирателите предпочетоха да останат зрители 
в. Телеграф - Партиите на протеста трябва да потърсят подкрепа за кабинет 
в. Труд - Икономиката ни няма да е готова за еврозоната 
  
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ Денят започва. 

- Как премина изборната нощ - преки включвания на репортерите на БНТ от цялата страна и чужбина 
- Имаше ли сериозни изборни нарушения - анализ на експертите Тихомир Безлов и Калин Славов 
- Изборните формули - как резултатите ще подредят следващия парламент и какви са възможностите за 

правителство - Боряна Димитрова и Андрей Райчев 
- Изборните резултати и политическите сметки - Николай Хаджигенов от "Изправи се! Мутри вън!" и Георги 

Свителнски от "БСП за България" 
Нова телевизия, „Здравей, България" 

- България избра - кои са новите депутати? За победителите и победените след нощта на вота: на живо от цялата 
страна и горещите точки от вота в чужбина. 

- Кой ще управлява? Ще се състави ли този път правителство? Коментар на Първан Симеонов, Димитър Ганев, Мира 
Радева, Татяна Буруджиева, Харалан Александров и Мира Баджева. 

- Футболна еуфория след изборната жега. На живо от „Уембли" за новия шампион на UEFA EURO 2020. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 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 2020 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966

