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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
АИКБ 
 
√ СТАНОВИЩЕ НА АИКБ ПО ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
(НКВОРБ) 
ДО 
ПРОФ. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ, 
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
 
ОТНОСНО: Проект на Национална карта на висшето образование в Република България (НКВОРБ), разработена в 
съответствие със Закона за висшето образование и Стратегията за развитие на висшето образование в Република  
България за периода 2021 – 2030 година 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 
С приемането на последните промени в Закона за висшето образование през 2020 г. беше утвърдено разработването и 
въвеждането на Национална карта на висшето образование на Република България (НКВОРБ). От друга страна – 
Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 година предвижда 
информацията от Картата да се използва за балансирано развитие на мрежата от висши училища според потребностите на 
регионите, както и за допълнително развиване на системата за контролиран от държавата субсидиран прием в държавните 
висши училища, в съответствие с националните и регионални потребности и с прогнозите за бъдещо развитие на пазара 
на труда. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепи въвеждането на НКВОРБ още чрез подкрепата на промените 
в Закона за висшето образование като инструмент, който да даде актуална картина на състоянието на висшето образование 
в България – неговата териториална структура и да идентифицира потребностите от специалисти на национално и 
регионално ниво, да насочва държавния план-прием във висшите училища в съответствие с потребностите на икономиката 
и обществото и да послужи за разработването на политики и мерки за постигане на поставените цели. Именно затова и в 
рамките на отворената процедура за обществено обсъждане АИКБ изразява своята подкрепа за своевременно приемане 
на НКВОРБ. Ние оценяваме усилията на ръководения от Вас екип за обективна и широка дискусия по предложените 
параметри на Методиката и на самата карта, като се обърнахме към нашите членове с молба за даване на предложения и 
бележки за подобряване на качеството на документа. 
Оценяваме работа, която е извършена до момента от назначения от Вас екип, но считаме, че са налице някои слабости, 
които водят или могат да доведат до неправилни политически решения и да поставят редица висши училища в неизгодна 
ситуация противно на обществения интерес. От друга страна, тези слабости могат да предизвикат необосновано 
увеличение на държавния план-прием по някои специалности за сметка на намалението на други такива, които са жизнено 
важни за функционирането на българската икономика. Следва да имаме предвид, че висшето образование (платено от 
държавата т.е. от данъкоплатците) не е самоцел, а инструмент за задоволяване на определени потребности най-вече в 
областта на пазара на труда и повишаване шансовете на младите хора за качествена заетост. 
В тази връзка отправяме следните предложения и коментари, които бихме желали да бъдат взети предвид във 
финалния вариант на НКВОРБ, или в краен случай при нейното актуализиране след година: 

1. Следва да се добавят критерии в Методиката за разработване на картата, които да дават реална връзка с 
потребностите на пазара на труда. В момента картата дава една моментна картина на работни места, заети от 
висшисти, но не дава яснота дали те реално са заети по специалността си, нито какви са изискванията за заемане 
на тези работни места. Следва да се добавят критерии, които представят, от една страна, броя студенти по 
специалности, а от друга – броя и вида на работните места, които са заети в момента и изискват конкретна 
специалност от професионалните направления на висшето образование. Този критерий, тази съпоставка ще даде 
възможност да се направи оценка на работните места, които в следващите години ще се освободят (поради 
пенсиониране) и на необходимия брой студенти от съответната специалност, които могат да ги заемат. В момента 
близо 130 000 работни места, по данни на МТСП, изискващи средно образование, се заемат от висшисти по 
различни причини. В същото време има незадоволено търсене на инженери. Това се дължи основно на липсата 
на работни места, изискващи определени специалности, за сметка на други, които остават свободни поради 
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липсата на дипломирани студенти по определени специалности. Липсата на описания критерий само би 
задълбочила описания проблем. Същевременно има специалности, които са уникални за едно висше училище, но 
съгласно настоящата методика не се предвижда увеличаването на план-приема по тях, а може да се стигне и до 
намаляване. Това засяга някои от техническите висши училища, които попадат в район от тип Г. 

2. Вторият съществен проблем в методиката е средното изчисляване на осигурителния доход на работещите в 
различните населени места. Избраният критерий деформира получените резултати, тъй като по например 
търсени специалности, по които повечето от завършилите студенти се реализират в малки населени места, 
полученият по-нисък доход определя по-лошо класиране на съответната специалност. Необходимо е поставянето 
на коефициент, чрез който да се постигне адекватно сравнение. Такъв критерий може да бъде „коефициент на 
покупателната способност“ или чрез съотнасяне на осигурителния доход към средния за региона. Осредняването 
на осигурителните доходи може да създаде допълнително негативни нагласи у кандидат-студентите за тяхната 
последваща реализация и съответно избор на професия. 

3. Направеното от нас предложение в т. 1 е изключително важно да бъде отразено в кратък срок – то е съществено 
за подобряване качеството на Методиката и ако не бъде направено сега, то перспективата това да бъде направено 
след 5 години може да доведе до редица негативни последици. Затова заложеното актуализиране на Методиката 
на 5-годишен период е твърде много време, през което могат да настъпят редица фактори, които да доведат до 
промяна в нуждите на пазара на труда. Предлагаме да се прави актуализация на Методиката ежегодно. 
Причините за това са, че в следващата една година предстои да видим до какви резултати ще доведат дадени 
насоки и как ще се използва самата карта като инструмент. Това ще даде и насоки за последващо развитие на 
Методиката, за което не бива да се изчаква още 5 години. 

За да изпълни поставените цели, НКВОРБ следва да отразява факта, че структурните несъответствия на пазара на труда не 
са индикатор за евентуална безработица или спиране на производството в даден отрасъл, а индикатор за известно 
разминаване между наличния човешки капитал и необходимия в отделните икономически сектори. Тенденцията към 
работни места на всички нива, които изискват засилено прилагане на нерутинни умения, ще продължи и много от 
традиционните работни места, доскоро изискващи прилагане на физически или рутинен труд, ще бъдат изместени от 
такива, свързани с нови компетентности основно от областта на инженерните и природоматематическите науки. 
Затова освен предложените промени в Методиката, следва да се добави в Раздел 4 на картата и насока за повишаване на 
интереса и привлекателността на търсени от бизнеса специалности съвместно със социалните партньори и браншовите 
организации. Стъпка в тази посока са стартиращите проекти по ОП НОИР 2014 – 2021 за модернизация на висшите училища, 
но тази насока следва да бъде припозната от Министерство на науката и образованието и да се превърне в устойчив 
механизъм за привличане на кандидат-студенти към специалности, необходими на българската икономика. От това зависи 
не само устойчивостта на сега действащите предприятия, но и увеличаване на потенциала на България за привличане на 
чуждестранни инвестиции и превръщането на българската икономика в конкурентна. България е на последно място според 
Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото, като основно причина за това са ниските 
нива на дигитални умения и знания на населението. Считаме, че чрез НКВОРБ ще имаме още един работещ инструмент за 
преодоляване на този проблем, но за целта следва да се приеме наистина обективен и работещ механизъм, който отразява 
всички неравновесия и специфики на регионалните пазари. 
Разчитаме, че направените предложения и дадени аргументи ще предизвикат преразглеждане на настоящата Методика и 
чрез отразяването им (сега или при актуализацията й след година) постепенно ще се постигне реална регулация на висшето 
образование, съобразено с нуждите на българската икономика и общество. 
 
С УВАЖЕНИЕ, 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АИКБ 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ Държавен вестник обнародва резултатите от изборите и разпределението на мандатите  
В Държавен вестник е обнародвано решението на Централната избирателна комисия от 14 юли за обявяване на 
резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и шестото Народно събрание. 
С публикуването на официалното решение на сайта на ЦИК с окончателните резултати са ясни и броят мандати, които 
партиите получават. 
Когато кандидат е избран в два многомандатни изборни района, той е длъжен в еднодневен срок от узнаването писмено 
да заяви в ЦИК в коя листа желае да остане избран. До неделя комисията трябва да обяви и имената на избраните народни 
представители. Това е и срокът, който политическите формации имат, за да премахнат плакатите от улици и билбордове. 
Партия "Има такъв народ" ще има 65 депутати, а ГЕРБ - СДС - 63. 
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Парламентарната група на "БСП за България" ще бъде от 36-ма народни представители, на "Демократична България" - от 
34-ма, на ДПС – от 29, на "Изправи се! Мутри вън!" - от 13. 
Броят на действителните гласове с отбелязан вот в квадратчето „Не подкрепям никого“ е 35 201. Няма избрани независими 
кандидати. 4-процентната бариера за влизане в парламента е 109 266,8 гласа. 
 
√ Премиерът Стефан Янев ще посети Варна  
Премиерът Стефан Янев ще посети Варна, където се провежда националното военноморско учение "Бриз 2021" с участието 
на военнослужещи и техника от 14 държави. 
Демонстрирани ще бъдат умения за преодоляване на последствията от инцидент с търговски кораби и операция по 
спасяване на бедстващи хора на море и ликвидиране на нефтен разлив. 
 
√ От ИТН ще дадат пресконференция за решението да оттеглят проектокабинета  
Политическото ръководство на партия "Има такъв народ" и Николай Василев, който беше номиниран за премиер от лидера 
на партията Слави Трифонов, ще дадат пресконференция. Очаква се да отговорят на въпросите във връзка с вчерашното 
решение да бъдат оттеглени вече направените номинации.  
С публикация в личния си фейсбук профил Трифонов обяви вчера, че заради негативната реакция на предложения 
проектокабинет и твърденията, че Николай Василев е проводник на ДПС, което не отговаряло на истината, е решил да 
оттегли "кандидатурата на един достоен човек, защото никой не е по-важен от проблемите на обществото". 
"Като партия, спечелила изминалите избори, ще предложим съвсем скоро нов министър-председател с ревизиран състав 
на Министерски съвет", анонсира Трифонов. 
Решението му предизвика разнопосочни реакции. Лидерът на "Изправи се, мутри вън" Мая Манолова приветства обрата 
в позицията на "Има такъв народ", но Николай Хаджигенов изрази съмнение, че Трифонов все повече заприличва на 
бившия премиер Бойко Борисов.  
От "Демократична България" обявиха, че ще коментират едва след като научат какви са новите предложения. 
 
√ За месец безработицата се е понижила до 5,2 на сто  
5,2 на сто е равнището на безработицата през юни. От Агенцията по заетостта посочват, че спрямо месец май понижението 
е с половин процент, а на годишна база с над 3 пункта. Така през юни се повтаря исторически най-ниската стойност на 
регистрираната безработица, отчетена някога от институцията. 
Регистрираните безработни са 170 716, работа са започнали 26 000 - с 4 хиляди повече от предходния месец. Общо 8000 
лица от рисковите групи са започнали работа на субсидирани работни места. 
Най-много безработни са били наети в преработващата промишленост, хотелиерство и ресторантьорство.  
 
√ Още около 500 компании получават безвъзмездна помощ  
Още близо 500 компании получиха безвъзмездна помощ по третата и последна фаза на програмата за оборотен капитал, 
съобщават от Националната агенция за приходите. Компаниите получават общо над два милиона и половина лева. 
Над 2 800 дружества са поискали подкрепа заради ограничена активност, свързана със заповедите за частично затваряне 
на обекти в края на март и през април. Поисканата помощ надхвърля 30 милиона лева. 
 
√ Декларирането и плащането на данъци за второто тримесечие - до 2 август  
До 2 август се декларират и плащат дължими данъци за второто тримесечие на 2021 г., припомнят от Националната агенция 
за приходите. 
Съобщението се отнася до предприятия и самоосигуряващи се, които са платци на доходи извън трудов договор - т.е. 
доходи по граждански договор.  
Физическите лица, които са получили доходи от наем, както и от друга стопанска дейност или от други източници, 
изплатени през второто тримесечие, също обявяват в този срок дължимите от тях авансови данъци.  
От НАП съветват това да стане чрез ПИК или електронен подпис и да се използва възможността за плащане чрез виртуален 
ПОС терминал. 
 
√ Средният осигурителен доход за страната за май е 1179 лв.  
Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец май тази година е 1179,80 лв., съобщават от Националния 
осигурителен институт. 
На годишна база от 1 юни 2020 г. до 31 май тази година средномесечният осигурителен доход е 1117,14 лв. 
Показателят служи за изчисляване на новоотпуснатите пенсии през юни тази година, уточняват от НОИ. 
 
√ Агенцията по горите води над 100 дела заради заменките  
Над 100 дела, свързани със заменките на гори, води в момента Изпълнителната агенция по горите, съобщи председателят 
й Александър Дунчев. И призова въпросът със заменките да бъде решен политически, защото според него, това е 
единственият начин държавата и бизнесът да спрат да губят пари: 
"То няма как по административен път всички тези дела. Сега трябва да се издават нови актове след решенията на съда, 
които пак ще бъдат обжалвани и така 20-30 години. Да горите може да бъдат запазени, обаче създаваме една огромна 
тежест за съдилищата, за администрацията, за бюджета, от което и бизнесът губи, защото той си е блокирал 1 млрд. лева, 
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защото Законът за горите  забранява застрояването и ползването на тези заменени гори. Примерно, Екоминистерството 
наложи забрана за застрояването на Камчийски пясъци – една от най-скандалните заменки на близо 3000 дка". 
 
√ Опожарените земеделски площи се считат за временно неподходящи за субсидиране  
Репортаж на Веселина Миланова в предаването ''Преди всички'' 
С покачването на температурите се увеличава рискът от пожари, като най-сериозна е опасността за горите и за 
земеделските земи. От дълги години експертите отчитат, че практически всички пожари в горите се дължат на човешка 
грешка или умишлено действие. Запазва ли се тази тенденция, продължават ли фермерите да горят стърнища и по този 
начин безотговорно да изпепеляват околните гори, кой контролира и кой санкционира такъв тип поведение? 
Пожароопасният сезон е открит, каза за БНР инженер Борад Шекиров от Агенцията по горите: 
"От началото на годината до настоящия момент са възникнали около 90 броя пожари в горските територии на страната, 
засегнатите площи са над 1600 декара. За сравнение през изминалата година за същия период са възникнали около 233 
броя пожари в горските територии и са опожарени площи от над 11 хиляди и 90 декара". 
При 99% от пожарите причината е бездействие или небрежност. 
„Има и умишлени пожари, но тази причина е трудно доказуема в настоящия момент. Съгласно законодателството в 
страната и във всички случаи, касаещи умишлено причинен пожар, са уведомени компетентните разследващи органи от 
страна на стопанисващите и управляващите горски територии. 
Паленето на стърнища е забранено и в българското, и в европейското законодателство, припомня Александър Цветков от 
Фонд "Земеделие". 
"За изминалата 2020 година са засегнати от пожари над 130 земеделски стопани, като площта, която е обхваната от тези 
пожари, е над 1800 хектара". 
"Опожарените земеделски площи се считат за временно неподходящи за субсидиране, от съответната година се водят за 
недекларирани. Това е по директни плащания. Налагат се и санкции, когато става дума за опожаряване на стърнища от 
зимни и пролетни култури със слята повърхност, пшеница, ръж, овес и ечемик. Това се отразява при проверката за 
кръстосано спазване и се отбелязва като нарушение на национален стандарт 6. Което означава, че се налага нова санкция, 
която се изчислява в процента на намаление. Зависи от тежестта, степента и продължителността на установеното 
неспазване". 
Повече можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Как ще се отрази влизането на еврото на ипотечните и потребителските кредити 
Проф. Красимир Петров: Не очаквам през следващата година движение на лихвите в посока нагоре 
Тихомир Тошев: Жилищният пазар от последните 3 години е балон! Икономиката в дълбоката си основа е болна  
Как ще се отрази влизането на еврото на ипотечните и потребителските кредити?  
Проф. Красимир Петров, икономист, и Тихомир Тошев, кредитен консултант, коментират темата в "Нашият ден": 
Тихомир Тошев: "Аз лично не очаквам да има някакво сериозно отражение върху ипотечните кредити, тъй като сега ние 
имаме възможността заради ситуацията на нашия пазар да имаме едни от най-ниските лихви в региона – Румъния, Сърбия, 
Гърция, Турция, Северна Македония. Естествено, влизането в еврозоната ще ни даде предимството да имаме пряк и по-
добър достъп до ресурс от Европейската централна банка. В дългосрочен план това най-малкото ни гарантира, че лихвите 
ще се запазят добри, ниски и близки до средноевропейските.   
Засега на българския пазар няма такава индикация, че лихвите ще тръгнат нагоре. Депозитите нарастват – вече са над 65 
млрд. лв. – в същото време раздадените ипотечни кредити са под 13 млрд. лв., потребителските кредити също са под 13 
млрд. лв. Т.е. имаме свъхликвидност в банковата система, доста конкурентна среда и аз лично не очаквам през следващата 
година движение на лихвите в посока нагоре. Естествено, те невинаги ще останат толкова ниски. Лихвите по депозитите 
невинаги ще стоят нула. Напоследък се говори и че ще трябва да плащаме такси, ако държим по-големи суми като 
депозити.  
Но сегашната пазарна ситуация, с голямата ликвидност, с голямото търсене и конкурентност между банките – очаквам 
лихвите да останат такива и през следващата година. Не виждам нищо обезпокоително в пазарната ситуация. Засега 
пазарът е изключително стабилен. Виждаме в един наистина много активен, доста горещ пазар на имоти, и търсене на 
ипотечно кредитиране, но все още това не изглежда като балонно търсене и не е притеснително." 
Проф. Красимир Петров: "Аз бих противоречил за жилищния пазар. Жилищният пазар не сега от момента, а от последните 
3 години е балон! Нашият пазар е на нива осезаемо по-високи от пика на предходния балон от 2008 г. Няма как експерти 
да твърдят, че един ръст на жилищата от 25 до трийсет и няколко процента годишно не е балон. Няма как да противоречат, 
че това не е пренагряване на пазара.  
Второто, на което обръщам внимание, е, че това, че ние не очакваме лихвите да се качат догодина, не означава, че не 
трябва да се притесняваме. Когато човек взема ипотека, той не го прави за 1 или 2 години, а за 10-15-20 и повече години. 
И както е тръгнала вече инфлацията в България и в Европа, ако лихвите се качат с 3-4-5% от тук нагоре, и се удвоят 
плащанията по ипотечните кредити, ще може ли кредитополучателят да обслужва двойна ипотечна сума.  
Тази инфлация (вече между 10 12%) е симптом на икономически проблем, симптом на икономическа 
нестабилност. Икономиката в дълбоката си основа е болна. Ние печатаме колосално количество пари, макар и в рамките 
на закона. Т.е. паричната маса се качва приблизително с 1 млрд. на месец (над 10 млрд. за последната година. Това е 
симптом, че ние маскираме някакви фундаментални проблеми в икономиката. Това не може да продължава твърде 
дълго." 

https://bnr.bg/post/101499253/opojarenite-zemedelski-ploshti-se-schitat-za-vremenno-nepodhodashti-za-subsidirane
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Още съвети за ипотечните и потребителските кредити, коментар на репликата на Бойко Борисов, че ни очаква глад, ще 
има ли всеобщо обедняване на българския народ – чуйте подробно от звуковия файл. 
 
√ Около 70% от европейците възнамеряват да пътуват поне веднъж през следващите 6 месеца  
Интервю на Мила Младенова с Люблена Димова в предаването ''Хоризонт до обед'' 
Най-силните притеснения на туристите са свързани с това да не бъдат карантинирани по време на ваканция, както по и 
отношение на административните изисквания за различни документи по време на пътувания. Това отказва много хора от 
желанието да прекосяват граници. Дестинациите с прекалено много рестрикции и голям брой заболели също са 
отблъскващи за хората, които избират място за своята ваканция. Повече от половината от европейците се чувстват по-
спокойни от бързите темпове на ваксинация и въвеждането на единния дигитален covid-сертификат. Пътуванията на 
преобладаващата част от европейците в следващите месеци ще бъдат в рамките на Европейския съюз и много малък ще 
бъде броят на хората,  които ще пътуват извън  Европа. 
Това показват последните данни на Европейската туристическа комисия, която направи мониторинг на настроенията, 
двигателите за поведенията за пътувания в 10 големи европейски пазари, между които Германия, Великобритания, 
Франция, Холандия. 
"Covid-19 със сигурност не е зад нас, но европейските правителства са в много по-добра позиция да насърчат пътуванията 
в региона и в по-голямата част от Европа текат различни форми на икономическо възстановяване. С по-осезаемите 
премахвания на ограниченията за пътуване очакваме да видим нарастваща потребителска активност в следващите 
месеци. Нашето изследване показва, че около 70% от европейците възнамеряват да пътуват поне веднъж през следващите 
6 месеца, като най-популярни са летните месеци юни, юли, август и септември. Един от всеки двама европейци 
възнамерява да посети друга европейска държава, било тя съседна или не“, каза за БНР Люблена Димова мениджър 
проучвания в европейската туристическа комисия. 
36% от анкетираните имат силен интерес към пътуване в рамките на собствената си държава. 
"Процентът на европейците, плануващи да пътуват извън Европа, остава относително малък - около 10% и в тази посока 
последните прогнози показват, че вътрешноевропейските пътувания ще представляват около 83% от всички входящи 
пристигания в Европа през 2021", допълни Люблена Димова. 
Според нея бързият темп на ваксинирането срещу Covid в Европа, съчетан с въвеждането на европейския дигитален Covid-
сертификат вероятно са най-важните фактори, които засилват духа на  пътуване това лято. 
"Според нашето проучване около 57% от анкетираните европейци подкрепят въвеждането на сертификат. Когато става 
въпрос за въздействие на ваксината, 57% от хората се чувстват генерално по-оптимистично относно планираните пътувания 
през следващите месеци и година. Докато 54% възнамеряват да резервират пътуване скоро, след като са се ваксинирани 
срещу Covid-19" 
Люблена Димова съобщи, че поляците са най-ентусиазирани да осъществят пътувания. 
„Около 82% от тях възнамеряват да пътуват през следващите месеци, испанците също така, около 75% от французите, които 
сме анкетирали, възнамеряват да пътуват през следващите месеци, италианците, австрийците". 
Повече можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Без карантина за пристигащите от България в Англия и Шотландия  
Отпада изискването за карантина за пристигащите от България в Англия и Шотландия, считано от 4:00 часа на 19 юли 2021 
г., понеделник. 
По информация на посолството ни в Лондон това става възможно, след като днес бяха обявени промени в списъците на 
т.нар. светофарна система на ограничения за пътувания до Англия и Шотландия, като България е включена в „зеления“ 
списък. Това съобщиха от МВнР.  
Това означава, че от 19 юли 2021 г. българските граждани, които през последните 10 дни преди пътуването им до Англия 
са били или пътуват от държава или територия на „зеления списък“, няма да бъдат поставяни под 10-дневна карантина 
при пристигане в Англия. 
Преди отпътуване за Англия българските граждани е необходимо да 
-  попълнят формуляр за локализация на пътници (PLF) 48 часа преди пътуването; 
-  направят тест за Covid-19 до 72 часа (3 дни) преди заминаването; 
-  резервират и заплатят тест за Covid-19 за следващите 2 дни след пристигането. 
След пристигането в Англия не трябва да си направят тест за Covid-19  на първия или на втория ден. 
Ще бъдат поставени под карантина, ако резултатът от теста е положителен. Ще трябва да се самоизолират и, ако 
приложението  „NHS Test & Trace“ информира, че са пътували с някого, който е с положителен тест за коронавирус. 
По информация на посолството ни в Лондон същите правила важат и за Шотландия. 
При необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с  посолството ни в Лондон на телефони: +44 
20 7581 3144; +44 20 7584 9400 или дежурни телефони в извънработно време: + 442075813144; + 442075849400. 
 
√ Великобритания обмисля поставянето на Франция в "червения списък"  
Британски министри обмислят поставянето на Франция в "червения списък" за ограничения във връзка с коронавируса 
заради опасения, свързани с т.нар. южноафрикански вариант, предаде Ройтерс като се позова на информация на вестник 
"Дейли телеграф". Според информирани източници предложението е било обсъждано в сряда като част от 
преразглеждането на рестрикциите за пътуване. Изданието посочва, че министрите са се споразумели да следят 
ситуацията. 

https://bnr.bg/post/101499288
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Съгласно изискванията, британците, посещавали страните от т.нар. "червен списък", са задължени да се карантинират в 
хотел при завръщането си. В момента Франция се намира в "оранжевия списък" на държавите със средно ниво на риск. 
 
√ Гърция постави Миконос, Санторини, Парос и Крит в зона с по-висок Covid риск  
Властите в Гърция поставиха няколко популярни туристически дестинации в зоната с по-висок на риск от заразяване с 
коронавирус. 
В актуализираната Covid карта попадат островите Миконос, Санторини,  Парос и Крит, съобщиха здравните власти в Атина. 
По техни данни на Миконос броят на случаите на новозаразенни с Covid-19 се е утроил за седмица, а на Санторини - два 
пъти. 
 
√ Покачва са броят на новозаразените с Covid-19 в САЩ  
След няколко месеца спад на заболелите от Covid-19 в САЩ броят им отново започва да се покачва. През последните 3 
седмици новозаразените са се удвоили заради по-заразния Делта вариант, забавяне на ваксинирането и летните 
събирания, смятат здравните власти. 
Според данни на Университета „Джонс Хопкинс“ потвърдените случаи на  към 23 юни са били средно по 11 300 за 
денонощие, но тази седмица са се покачили на 23 600. 
Всички щати с изключение на Мейн и Южна Дакота отбелязват повишаване на заболелите в последните 2 седмици. 
Все по-голям дял заема Делта вариантът. 
До момента според центровете за контрол и превенция на  болестите 55.6% от всички американци са получили най-малко 
една доза ваксина. 
Констатацията обаче е, че Мисури, 45.9%; Арканзас, 43%; Невада, 50.9%; Луизиана, 39.2%; и Юта, 49.5%, които са имали по-
малък брой ваксинирани сега са  петте щата с най-голям двуседмичен скок на заболелите на глава от населението 
Въпреки всичко, дори и с новото покачване на заболелите, броят им не се доближава до бройката от четвърт милион 
достигната през януари. Но изискванията за пристигащи от щатите с увеличени болни на места вече са променени. 
В Чикаго например пристигащите от Мисури и Арканзас трябва да бъдат под карантина за 10 дни или да имат отрицателен 
тест за Covid-19 . Чикагкските здравни власти предупреждават, че броят на заболелите след 6 седмици на спад сега има 
покачване. 742 са новите случаи. 
 
√ САЩ и Германия: Няма да позволим на Русия да използва енергетиката като оръжие  
Американският президент Джо Байдън и германският канцлер Ангела Меркел са се обединили около решението да се 
противопоставят на Русия в използването на енергетиката като оръжие, въпреки съществуващите различия във възгледите 
на двете страни по отношение на газопровода "Северен поток 2". Това заяви самият Байдън на съвместна 
пресконференция с Меркел, която е на посещение във Вашингтон.  
Канцлерът от своя страна каза, че Германия ще  продължи да разглежда Украйна като транзитна страна за пренос на газ, 
дори когато газопроводът бъде завършен. Меркел подчерта, че има редица инструменти, включително санкции,   които 
Европа може да използва, ако Москва не спази ангажиментите си по отношение на Киев.  
Джо Байдън от своя страна каза, че Берлин и Вашингтон ще защитават демократичните принципи и универсалните права, 
ако Китай или друга държава предприеме действия за подкопаване на свободното и отворено общество. 
Байдън коментира и редица други въпроси, сред които ситуацията в Куба и Хаити. По отношение на Куба той каза, че 
Съединените щати разглеждат въпроса за технологичните възможности за възстановяване на достъпа до интернет в 
страната. Във връзка с напрежението в Хаити след убийството на президента Жовенел Моис, американският президент 
подчерта, че изпращането на американски военни в карибската държава не е на дневен ред. 
 
√ 20 хиляди афганистанци, работили за САЩ, са поискали да бъдат изведени от Афганистан  
Около 20 хиляди афганистанци, които са работили като преводачи за Съединените щати по време на войната в Афганистан 
и сега се страхуват от репресии от страна на талибаните, са поискали да бъдат евакуирани от страната, предаде Франс прес, 
като се позова на изявление на говорителя на Белия дом Джен Саки. Саки обаче отказа да уточни по колко членове от едно 
семейство ще бъдат допускани.  
Според непотвърдени сведения, общия брой на гражданите на Афганистан, които отговарят на условията за евакуиране от 
страната, може да достигне 100 хиляди. Франс прес допълни, че официални лица са заявили, че евакуирането може да  
започне още този месец. 
 
√ Премиерът на Ливан Саад Харири подаде оставка  
Избраният за министър-председател на Ливан Саад Харири подаде оставка, след като обяви, че не е в състояние да 
сформира ново правителство, предаде "Франс прес". 
Харири прие предизвикателството преди девет месеца, но оттогава страната потъва все повече в криза. 
Международните донори остават непреклонни, че ще преведат събраните за Ливан средства едва след като бъде 
съставено правителство, но политическите кавги многократно подкопаваха усилията за сформирането на кабинет. Това на 
свой ред доведе до безпрецедентна инфлация, като направи недостъпни множество жизненоважни стоки като вносни 
лекарства и горива. 
Снощи се стигна до спорадични сблъсъци между протестиращи и полиция, в които са били ранени множество хора. 
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Изявлението на Харири - направено почти година след експлозията на пристанището на Бейрут, довела до оставката на 
последното правителство на Ливан - връща политическия процес в изходна позиция и има реална опасност кризата да 
продължи още много месеци, коментира "Франс прес". 
Сега президентът Мишел Аун ще трябва да призове парламента да излъчи нов премиер, който да сформира правителство, 
което на свой ред ще трябва да бъде одобрено от президента и политическите фракции. 
 
Investor.bg 
 
√ ЕК ще съди България заради липсата на връзка на Търговския регистър с регистрите в ЕС 
Комисията продължава с нова процедура заради старите депа и с процедурата за непрозрачните летищни такси 
Европейската комисия (ЕК) дава България на съд заради липсата на връзка между българския Търговски регистър и 
Системата за взаимно свързване на търговските регистри (BRIS) в блока, съобщават от пресслужбата на Комисията. 
Крайният срок, в рамките на който България трябваше да се свърже с BRIS, е изтекъл на 8 юни 2017 г. Повече от 4 години 
след изтичането на този срок и въпреки многократните призиви от страна на Комисията България все още не е свързана 
със системата. В резултат на това нито една от функциите на BRIS не е налична по отношение на българските дружества, 
посочва се в съобщението. 
Несвързването на България с BRIS затруднява получаването на съответната информация за българските дружества за 
гражданите, дружествата и специалистите от ЕС. Освен това без BRIS търговските регистри не могат да си сътрудничат при 
презгранични сливания, в които участват български дружества, или при процедури, свързани с презгранични клонове на 
български дружества, обясняват от ЕК. 
Предходните стъпки от наказателната процедура са предприети през 2020 г. и в началото на тази година. В началото на 
юли миналата година ЕК е изпратила официално писмо на България във връзка с неспазения срок. След като не е получила 
удовлетворяващ отговор, през февруари т.г. ЕК е изпратила и т.нар. мотивирано становище, на което България също не е 
отговорила удовлетворително. 
Подобна процедура е имало и срещу Франция и Ирландия, но те са предприели задоволителни мерки и Комисията е 
прекратила производствата срещу двете страни. 
От Министерството на правосъдието коментираха след обявяването на делото, че тт встъпването в длъжност настоящият 
ръководен състав на ведомството работи по казуса. През юни 2021 г. служебният министър на правосъдието проф. Янаки 
Стоилов е информирал комисаря по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Дидие Рейндерс за 
предприеманите конкретни действия за преодоляване на натрупаното от 2017 г. насам закъснение, пише в съобщението. 
Изготвена е спецификация, проведена е процедура и е сключен договор, който вече се изпълнява, с предмет „Осигуряване 
на оперативна съвместимост за обмен на данни между информационната система на търговския регистър и Европейската 
централна платформа и предоставяне на информация за действителни собственици“. Новото ръководство на Агенцията 
по вписванията е изготвило график за изпълнение на дейностите по изработване на софтуера. Той трябва да е готов до 
края на годината, посочват от правосъдното министерство. 
От януари 2022 г. ще бъдат проведени задължителните интеграционни тестове за свързване на българския регистър с 
европейските регистри, допълват от ведомството. 
Депата за отпадъци още са на дневен ред 
Комисията е предприела още действия срещу България в други области. В сектора „околна среда“ ЕК иска от страната ни 
да изпълни своите задължения във връзка с депонирането на отпадъци. ЕК припомня, че България беше осъдена заради 
депата, но въпреки това 43 от неотговарящите на стандартите депа все още не са затворени и рехабилитирани напълно. 
Комисията е изпратила и мотивирано становище до българските власти във връзка с правилата за контрола на опасностите 
от големи аварии, които включват опасни вещества. Страната ни още не е направила съответните промени в 
законодателството. 
Отделно стартира процедура срещу осем държави от ЕС, вкл. и България, заради правото на достъп до адвокат. ЕК е 
изпратила официално уведомително писмо до Австрия, Нидерландия, Италия, Полша, Румъния и Швеция, както и 
мотивирани становища на Словакия и България, т.е. страната ни е на само крачка от съдебно дело по този въпрос. 
Комисията също така иска от България да премахне изискванията за професионалните водачи да представят свидетелство 
за психологическа годност в допълнение към свидетелството им за управление на МПС. 
Според европейското законодателство психологическата годност на притежателите на свидетелства за управление, които 
упражняват дейност като професионален водач, вече е установена при издаването и подновяването на свидетелството за 
управление.  Няма причина да се предполага, че професионалните дейности по управление на превозни средства 
пораждат конкретни опасения за пътната безопасност, които предвиденият в европейската директива преглед за 
психологическа годност не може да разсее, посочват от ЕК. 
Страната ни има два месеца да отговори на писмото, в противен случай ще се премине към изпращане на мотивирано 
становище. 
Непрозрачни летищни такси 
Мотивирано становище ЕК ни изпраща заради правилата на ЕС, които не са приложени правилно за Летище София. 
Правилата за летищните такси изискват от държавите членки да въведат закони, с които да гарантират, че летищните такси, 
налагани на авиокомпаниите на основните летища в ЕС, се изчисляват в съответствие с принципите на прозрачност, 
консултации и недискриминация. 
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Летищата трябва да се консултират с авиокомпаниите относно своите такси, а държавите членки са задължени да 
определят независим орган с правомощия да се произнася по спорове във връзка с таксите, страни по които са летищата 
и ползвателите на летището, или представителите или асоциациите на ползвателите на летището, посочват от ЕК. 
България е и сред 24-те държави от ЕС, които не спазват директивата за командированите работници и които са получили 
официално уведомление от ЕК за нарушението на директивата. 
 
√ Как ще изглежда светът след COVID-19? 
Пазарната икономика трябва да се върне към нормалното си съществуване с възможно най-малка намеса от 
държавата 
Учебната година приключи и за Европа, която наваксва изоставането си по отношение на ваксинациите, може да се очаква 
с утеха сценарий на затихваща пандемия. Във Франция тя следваше общ модел за цяла Европа. 
Започнала през декември 2019 г., пандемията доведе до радикално затваряне през март 2020 г., последвано от още две 
вълни и нови две „прагматични“ блокади през октомври 2020 г. и февруари 2021 г., пишат Марк Гио и Раду Вранчеану, 
преподаватели във Висшето училище по икономически и търговски науки (ESSEC) в Париж за френския вестник La Tribune. 
Не се чувстваме компетентни да оценяваме здравната реакция на правителството на пандемията и затова я приемаме като 
даденост. Здравната криза породи безпрецедентна от Втората световна война насам световна икономическа криза и 
предизвика силен отговор на правителствата в икономически план, от който можем да си извлечем поуки, пишат двамата 
преподаватели. 
Огромни държавни разходи 
На фона на рухналото търсене и наложените затваряния с мотото „останете си у дома“ повечето държавни ръководители 
възприеха принципа на подкрепата на всяка цена. Те мобилизираха огромни държавни разходи и поеха безпрецедентни 
дефицити заради безпокойството си за икономиката в краткосрочен план. 
Тази бюджетна XXL реакция беше улеснена от не по-малко масивните намеси на централните банки, които поеха голяма 
част от новите дългове. Принципът на действие „ден за ден“ целеше максимално ограничаване и дори неутрализиране на 
икономическите последици от здравната криза. Всички дебати за нивото на задлъжняване и последиците от него бяха 
оставени на заден план в името на неотложната необходимост и забавени за след пандемията. 
В повечето страни разходите подкрепиха директно доходите на домакинствата, най-вече чрез програмите за частична 
безработица, отговорни за дефицита от 25 млрд. евро през 2020 г. на Франция. По-голямата част от предоставените 
помощи на компаниите включваха условието по-скоро за поемане на ангажимент за енергиен преход, отколкото за 
запазване или създаване на работни места. 
Засилена намеса на държавата в икономиката 
Кризата засили намесата на държавата в икономиката на две нива. Увеличаването на дела на държавните разходи в БВП 
(62,1% от БВП в края на 2020 г.) и вземането на решения от държавата, следващи нормите на новата визия за екологичен, 
социален и морализаторски капитализъм. В тази нова визия основната роля на компаниите да създават иновации и да 
произвеждат ефективно търсените стоки и услуги става срамна необходимост, която спешно трябва да се поправи с 
афиширане на социална мисия. Тя е определена стратегически от мениджърите на компании и други структури, 
отговарящи за етичната сфера с мисия за избягване на всяка цена на голям индустриален инцидент. 
Ясно е, че във Франция тази криза помете всички принципи за добро управление на публичните финанси без никакъв 
реален дебат. От крайната левица до крайната десница, преминавайки през повечето правителства, всички разходи се 
оправдават с факта, че нивото на задлъжнялост на държавата е ниско. За съжаление обаче държавите няма да могат да 
развяват още дълго време знамето на ниската доходност по държавните облигации, на които се опират. 
Впрочем, доходността е ниска не защото инвеститорите имат доверие на харчещите държави, а тъкмо напротив, защото 
имат доверие на Германия, която ще покрие разходите на останалите. Тенденцията вече започва да се променя. Ако 
погледнем развитието през последно време на доходността по 10-годишните държавни ценни книжа, виждаме тревожно 
нарастване, а спредът между Германия и по-крехките държави, най-вече Италия, но също и Франция и Испания, се 
разширява. 
Строгата Германия запази ролята си на гарант на единството на еврозоната, като прие болезнено емитирането на 
европейски дълг с индиректната гаранция на германската държава. Тя трябваше също да преглътне закупуването на 
облигации на стойност 1,850 трлн. евро от ЕЦБ и отпускането на дългосрочни заеми за 1,850 трлн. евро от ЕЦБ, целящи да 
насърчат търговските банки да купуват държавен дълг, отново с цел да запази единството на еврозоната. 
ЕС пропусна златна възможност да наложи реформи на южните страни 
Макар че ЕС задейства мащабна програма с помощи на стойност 750 млрд. евро, тя пропусна златна възможност да наложи 
на правителствата на южните държави амбициозните реформи, които щяха да им позволят да подобрят функционирането 
на икономиката си. Най-неотложните от тях са свързани с реформирането на фалиралите пенсионни системи, 
реформирането на здравните системи, които се оказаха неспособни да се преборят с пандемията, реформирането на 
трудовите пазари с „дуална“ структура и реформирането на образователната система, за да отговаря по-добре на нуждите 
на пазара на труда. 
Относително слабата ваксинация засили недоверието на европейците към европейския проект на фона на общо 
недоволство, следствие от което е Brexit. Формулирането на екологични цели не успокоява голяма част от населението. 
Управлението на принудителния преход към електромобили, но без съответните политики за гарантиране на 
производството на батерии, развитието на зарядни станции или трансформирането на традиционните автомобилни 
компании създава впечатление за непоследователност. 



9 

 

В същото време зле разбраната екология може да разруши съществуващата индустрия и да ни направи зависими от Китай, 
затова призивите за национален или европейски икономически суверенитет се увеличават. Вниманието на управляващите 
е съсредоточено върху повишаването на фискалните приходи и облагането с данъци на големите технологични компании, 
които са върхът на фискалния айсберг. 
Замразяването на реформите е тревожно, защото без по-гъвкав пазар на труда в южните страни желанията за 
реиндустриализация ще останат само на хартия, още повече че тези страни ще трябва да носят бремето на обслужването 
на държавен дълг, който е много по-голям от 100% от БВП. 
Кризата донесе и насърчителни новини. Въпреки някои абсурдни здравни ограничения компаниите опитаха с всички 
средства да се приспособят и да продължат да произвеждат. Ръстът остана значително по-добър през пролетта на 2021 г. 
спрямо второто тримесечие на 2020 г., когато БВП се срина с 18,6% спрямо второто тримесечие на 2019 г. 
Работата от разстояние е изтъквана като голямо приспособяване на компаниите към кризата и разкрива още веднъж 
възможностите на либералната капиталистическа система да поема шок от каквото и да е естество. 
Частни компании направиха нещо нечувано, за да получат ефективна ваксина за по-малко от десет месеца, като в същото 
време развиха иновативни техники за някои от тях. Преследването на печалба в най-благородния смисъл – чрез 
възможностите за иновации и възнаграждаването им, позволи да се отговори ефективно на здравната криза. 
Мащабът на натрупаните държавни и частни дългове през последната година и половина ще направят трудни следващите 
години. Лихвите ще се повишат, когато централните банки бъдат принудени да прекратят фактическото монетизиране на 
държавния дълг заради ускоряването на инфлацията. 
Наред с повишаването на дълговото бреме върху държавата ръстът на лихвите ще натежи върху частния сектор, 
ограничавайки инвестициите, натрупването на капитали и в крайна сметка растежа. На последно място, ако има надежда 
в света след коронавируса, тя е свързана с по-бързото връщане към нормално функциониране на пазарната икономика с 
възможно най-малко планова намеса и политици, които са по-заинтересовани от структурното намаляване на 
безработицата, отколкото от броя на „харесванията“ на Facebook страницата си. 
 
√ Светът отново ще разчита на въглищата, за да покрие растящите енергийни нужди 
Възстановяването на икономиката увеличава потреблението на енергия особено в Азия  
През 2021 година потреблението на електроенергия расте, а възобновяемите енергийни източници могат да покрият едва 
половината от този ръст, въпреки бума в развитието си. Това показва анализ на Международната агенция за енергетика 
(МАЕ) за пазара на електроенергия. 
Връщането към въглищата води и до повишаване на емисиите въглероден диоксид от производството на електроенергия. 
През 2020 година пандемията сви потреблението на електроенергия с 1%, но през 2021 година се очаква увеличение от 
5%, а през 2022 година - от 4%. Прогнозата е, че основен дял за този процес ще има Азия - близо половината от ръста през 
2022 година ще се дължи на Китай и Индия. 
Данните показват, че и през следващите години бумът на възобновяемите енергийни източници ще продължи, но те няма 
да са достатъчни, за да бъде покрито прогнозираното увеличение на потреблението. Затова и за покриване на около 45% 
от ръста светът отново ще разчита на въглищата през 2021 година. През 2022 година този процент ще намалее, но съвсем 
слабо - до 40 на сто. 
Ядрената енергетика ще има ръст от 1% през 2021 година и от 2% през 2022 година. 
Като цяло производството на електроенергия от въглища се свива с 4,6% през 2020 година. Но този спад ще се навакса 
бързо - прогнозата е за ръст от почти 5% през тази година и от нови 3% през 2022 година. Вероятно през през следващата 
година, въпреки всички заявки за зелена енергетика производството на електроенергия от въглища може да запише 
рекорд. 
При природния газ флуктуациите са по-малки и причината е, че той играе много малка роля за осигуряването на 
електроенергия в Азия. През 2020 година спадът на производството на електроенергия от газови централи достигна 2%, 
като прогнозата е за ръст от 1% през тази и от 2% през следващата година. 
В Европа и САЩ природният газ се конкурира силно с възобновяемите източници за производството на електроенергия. 
Като цяло емисиите въглероден диоксид от производството на електроенергия намаляват с 1% през 2019 година и с 3,5% 
през 2020 година. Причината е свитото потребление на електроенергия при пандемията от коронавируса. При тези условия 
нуждите от електроенергия се покриваха в по-голяма степен от възобновяемите източници. 
Сега  с възстановяването на икономиката ще се увеличат и емисиите от електроенергийния сектор. Прогнозата е през 2021 
година този ръст да е от 3,5 на сто, а през 2022 година - от 2,5 на сто. 
Тези данни потвърждават препоръките на МАЕ отпреди месец, в които организацията призова за по-активни действия в 
борбата с климатичните промени. Необичайните климатични явления вече правятнесигурни енергийните доставки, 
посочват от агенцията днес. Като пример е посочена кризата в Тексас от февруари, когато необичайно ниските температури 
оставиха милиони домакинства в щата без електроенергия за дни. 
Вчера (14 юли) ЕК представи амбициозен план за намаляване на емисиите с поне 55% до 2030 година и според много 
анализатори тази заявка е превърне Стария континент в лидер в битката за климата. 
 
БНТ 
 
√ Андрей Кузманов: Проверките в спортното министерство продължават  
Проверките в Министерството на спорта и в момента продължават и ще продължат, защото така е по закон. Това обясни в 
"Денят започва" служебният спортен министър Андрей Кузманов. 

https://www.iea.org/
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По думите му много се говори за реваншизъм, за изчегъртване и други по-тежки думи, но той като министър на спорта и 
като служител на държавата е бил длъжен да провери какво е ставало в това министерство. 
"Това, което успяха вътрешните одити да проверят, всички документи и всички констатации в нашата 
компетентност са подадени на разследващи, на НАП, на всички органи в държавата. Какво направи впечатление от 
първо четене - процедурите, по които са правени конкурси, видимо е, че има нещо, което не е както трябва. 
Документите, те говорят", категоричен беше Кузманов. 
Според него има правила за всичко, за него тези правила трябва малко да се пипнат, но основното е субективизмът. Всеки 
един трябва да спазва правилата. Тук вече е ролята на държавата и на тези, които ръководят това министерство. 
Броени дни остават до Олимпиадата в Токио. Рекордно малък брой българи успяха да вземат квоти тази година. Министър 
Кузманов смята, че най-вече пандемията е оказала влияние върху това. 
"Игрите ще се проведат в изключително тежка обстановка, изключителни рестриктивни мерки. Ето и вчера 
получаваме указания от посолството на Япония и просто тв олимпиада ще бъде, така ако можем да го кажем. 
Всички, които заминават и всички, които ще бъдат там, ще бъдат под страхотно наблюдение, не могат да 
разговарят дори на масата по време на обяд или друго, тежко ще бъде за всички", коментира министър Кузманов.  
По думите му тук ще си проличи подготовката на тези, които са подготвени по-скоро психически, физически те всички 
трябва да са подготвени, защото това е олимпиада. Но психически тук ще е много важно кой ще издържи. 
"Най-важното, което успяхме да направим, е да запазим нашите спортисти здрави, тези, които са спечелили квоти, 
да могат да заминат и да не се поддадат на тази пандемия някой да се разболее. Всички, които са пожелали да бъдат 
ваксинирани, са ваксинирани. Така или иначе те ще бъдат тествани ежедневно и то по няколко пъти на ден", уточни 
Кузманов. 
Разработва се програма за насърчаване на треньорския труд. 
"В България има много треньори, които за да получат някакви средства, те трябва да се превърнат в счетоводители 
и какво ли не. Учителят по физическо има постоянна заплата, а треньорът - не. Имаме 3660 клубове, регистрирани в 
България. Ако може на всеки един от тези клубове чрез министерството да бъде стимулиран поне един треньор на 
една минимална работна заплата, това също е нещо", допълни Кузманов. 
 
√ КЕВР прие нова методика за цените на тока за бизнеса  
Комисията за енергийно и водно регулиране прие нова методика за определяне на цените на тока за бизнеса. Новите 
правила ще важат за малките фирми, които не са сменили доставчика си на електроенергия и са принудени да купуват ток 
от т.нар. доставчик от последна инстанция. 
В момента електроенергията на този пазар е с между 30 и 50% по-скъпа от тази на останалите доставчици. Новата методика 
обвързва цената с почасовите цени на пазара ден напред на Българската независима енергийна борса и с цените на 
недостиг на балансиращия пазар. 
Дори и така изчислен токът от доставчик от последна инстанция остава неизгоден за потребителите. Фирмите обаче могат 
всеки месец да подадат заявление за смяна на доставчика си, така че да си гарантират по-добри цени. 
 
√ Ученици изработват паметник на дядо Добри  
Ученици от професионалната гимназия по каменообработване в село Кунино изработват паметник на дядо Добри, 
български дарител за реставриране и поддържане на много български християнски храмове. Гимназията е единственото 
каменоделно училище на Балканите и второ в Европа, а проектът предвижда паметникът да бъде преместен в софийски 
парк, след като бъде завършен. 
Инициативата започва още през 2018 година с участието на ученици от професионалната гимназия. 
Съвсем скоро в България ще бъде изграден първият паметник на доброто. Скулптурата е с лика на дядо Добри. Известен е 
като светецът от Байлово, който живял в бедност, но дарявал средства за български православни храмове. Монументът с 
неговия образ е изработен от детските ръце на учениците от единственото училище в страната по каменоделство в село 
Кунино. 
Доброта, скромност и щедрост. Това е дядо Добри от село Байлово, който живял бедно, но дарявал много за българските 
православни храмове. Трогнати от делата му се ражда идеята на "Сдружение Азбукари" и Инициативен комитет за 
издигането на негов паметник. Каузата е прегърната от единственото по рода си в България училище по каменоделство в 
село Кунино. Монументът на седящия дядо Добри с чаша в ръка е дело на малките възпитаници под ръководството на 
скулптора Красимир Митов. 
"Съгласявайки се да бъдем партньори, ние изработихме нашата част от проекта. В него участваха ученици, които 
вече завършиха, които много искаха да ударят по камъка, да оставят своя отпечатък, но уви, нещата малко се 
проточиха във времето", казва Яна Орлинова, директор на ПГ по каменообработване. 
По изготвена скица е направен моделът на дядо Добри, най-напред от глина, а след това от гипс. В момента той се 
съхранява в ателието на гимназията по каменообработване. Остава финалната част, но и най-трудната. 
"Имаме дарение дори от наши съмишленици - една кариера над Кунино, която ни е дарила един голям каменен блок, 
който чака да бъде пренесен тук и се надяваме час по-скоро да стане, да се установи мястото за паметника, ще 
започнем да изработваме модела в камък и нашите ученици очакват с нетърпение този момент", каза още Яна 
Орлинова. 
Дядо Добри все още чака да бъде поставен неговият паметник, където да бъде заобиколен от хора, така както самият 
светец от Байлово е живял. 
Вижте още във видеото. 

https://bntnews.bg/news/uchenici-izrabotvat-pametnik-na-dyado-dobri-1162480news.html
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√ Какво ще прави Гърция с първия транш от Плана за възстановяване?  
Гърция беше сред първите държави, която внесе своя план за възстановяване още през април. Сега гърците чакат и 
първия транш. Със сигурност средствата за тях са добре дошли с оглед фалита, пред който бяха изправени до преди 
броени години заради щетите от финансовата криза. 
Къде ще насочат ресурса - вижте в специално интервю на зам.-външния министър на Гърция Костас Власис пред 
Аделина Радева. 
Гърция е сред петте държави, които първи успяха да изпратят и да получат одобрение по плана за възстановяване. Кога 
очаквате първите траншове? 
-"Планът за възстановяване, заедно със собствения ресурс, т.е. от страната ни ще надхвърлят 70 милиарда евро. 
Действително смятам, че правителството и лично премиерът Кириакос Мицотакис прави голямо усилие и вече една 
сериозна подготовка и сме изпратили посланието към ЕС, че сме готови да оползотворим тези сериозни средства. 
Мисля, че до края на годината ще дойдат първите 7 млрд., но както вече ви казах, в цялост става дума за над 70 млрд., 
които ще влязат в оборот и това, което искаме по този начин, е да дадем старт на един голям период на развитие 
и вие знаете, че след 10 много трудни години, години на криза в Гърция, и една година и половина на пандемия, имаме 
огромна нужда от това икономиката постепенно да се възстановява и развива. И искаме по този начин, освен 
инвестициите, които ще бъдат направени - да се отворят и много нови, добре платени работни места и разбира се 
да покажем пред света картината на Гърция, в която всеки чужд инвеститор може със сигурност и спокойствие да 
инвестира парите си", обясни Костас Власис. 
Имахме много трудна година за всички. При вас икономиката отбеляза спад от около 8%. Как точно сте поставили 
приоритетите си в рамките на Плана за възстановяване? За какво ще харчите парите? 
-"Интересува ни много - как ще се развиваме по отношение на източниците на възобновяема енергия, вече сме 
изработили план, с който ще затворят много скоро мините, които работят с лигнитни въглища, искаме да вървим 
към други, чисти варианти за добив на енергия. По този начин имаме зелена светлина от ЕС и допълнително 
финансиране, защото преместваме крайните срокове по-напред, отколкото го правят в другите държави - в 
резултат на това можем да усвоим още повече средства, които ще влязат в местните общности, за да се развият. 
Едновременно с това опитваме през големи проекти, какъвто е този на летището, който ще ангажира над 60 хиляди 
души, да изпратим знак, посланието, че в Гърция започват да се придвижват някои наистина големи проекти. В 
момента сме съставили един голям план, очакваме разбира се и нови предложения, защото става дума за динамична 
ситуация и ще може и с парите от Плана за възстановяване да инвестира в страната", отговори зам.-външният 
министър на Гърция. 
 
News.bg 
 
√ До 31 август 2021 г. удължават срока за кандидатстване за безлихвени кредити в ББР 
Правителството прие решение да удължат срока за кандидатстване по Програмата за безлихвено финансиране на 
физически лица, изпълнявана от Българската банка за развитие (ББР), съобщиха от министерския съвет след днешното 
заседание на служебното правителство "Янев". 
Срокът за кандидатстване по Програмата се удължава до 31 август 2021 г. или до изчерпване на гаранционните лимити за 
финансиране от страна на банките партньори по нея, което от двете настъпи по-рано. 
Министерският съвет прие Решение за изменение на РМС № 257 от 2020 г. за одобряване на Програма за гарантиране 
на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд, поради пандемията от COVID-19 и 
възлагане изпълнението й на "Българска банка за развитие" АД. 
Решението е продиктувано от това, че пет от търговските банки, които са сключили финансови споразумения с ББР все още 
финансират по Програмата. Съдейки по темпа им, ако не се удължи срокът за кандидатстване по нея, ще остане свободен, 
неоползотворен гаранционен лимит. 
Едновременно с това е приета и промяна в т. 2 от Решение № 257 на Министерския съвет от 2020 г. за отразяване на 
настъпилата промяна в акционерното участие на държавата в капитала на Българската банка за развитие, а именно - 
че Банката е еднолично акционерно дружество. 
Приетото решение ще способства за ефективното изпълнение на Програмата, възложена на ББР ЕАД, за преодоляване на 
отрицателните последици от пандемията COVID-19. 
 
√ САЩ и Германия залагат на НАТО  
САЩ и Германия разглеждат НАТО като ключов елемент за гарантиране на европейската сигурност и подчертават своята 
ангажираност с принципа на съвместната отбрана. Това се казва в съвместната декларация на американския президент 
Джо Байдън и германския канцлер Ангела Меркел, подписана във Вашингтон в четвъртък. Текстът на декларацията беше 
разпространен от Белия дом. 
"Повече от три десетилетия след обединението на Германия ние ще продължим да работим неуморно, за да гарантираме, 
че Европа е обединена, свободна и в мир. НАТО ще остане крайъгълният камък на тези усилия и нашият ангажимент към 
член 5 относно колективната отбрана е несломим," се казва в декларацията. 
Документът също така подчертава, че двете страни "подкрепят универсалните ценности, залегнали в основата на Устава 
на ООН, и са обединени в ангажимента си да насърчават правата на човека навсякъде". "Трябва да демонстрираме, че 
демокрацията носи резултати както за нашите граждани у дома, така и по света", се казва в декларацията. 
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Така Байдън и Меркел обещаха общ фронт срещу Русия и Китай като основни заплахи за демокрацията по света. Двамата 
лидери се ангажират и да работят срещу всички прояви на популизъм, корупция и ксенофобия в ЕС. 
Светът, включително морските пространства, не може да бъде разделен на сфери на влияние чрез анексиране на 
територии или използване на енергийни потоци, се казва в документа. 
"Като страни, чиито икономики зависят от безплатния транзит на стоки по света, ние потвърждаваме критичното значение 
на свободата на корабоплаване и полет, както и на другото свободно използване на морето, в съответствие с 
международното право. Този резултат не може да бъде постигнат в свят, разделен на сфери на влияние и ние ще се 
противопоставим на опитите да ги създадем чрез териториално анексиране, установяване на контрол върху цифровата 
инфраструктура, транснационални репресии или използване на енергийни потоци като оръжие ", се казва в декларацията. 
В декларацията се отбелязва още, че "всички държави трябва да могат свободно да определят своето бъдеще, без никакво 
външно влияние, принуда или господство от външни сили". 
В документа се посочва, че САЩ и Германия също ще работят заедно, за да гарантират, че новите технологии се използват 
за насърчаване на свободата, а не на репресиите. "Тъй като технологиите променят живота на нашите граждани, 
икономиката и геополитическата среда, технологиите трябва да отразяват нашите демократични ценности", се казва в 
документа. 
Вашингтон и Берлин възнамеряват да засилят икономическото, научното и техническото сътрудничество, включително 
чрез създаването на нови съвместни структури, се казва в декларацията. 
В изявление на страните се посочва, че САЩ и Германия възнамеряват да създадат американо-германски форум, който ще 
"дава препоръки за изграждане на съвместно бъдеще" между двете страни. "За да улесним сътрудничеството по ключови 
икономически въпроси, ще започнем и икономически диалог между САЩ и Германия", се казва в декларацията. 
В документа се посочва, че връзките между САЩ и Германия са се "засилили и задълбочили" през последните десетилетия 
благодарение на взаимодействието в сферите на бизнеса и науката, работата на неправителствени и изследователски 
организации. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Банките трябва да следят за трансакции към санкционирани по "Магнитски" лица 
Д-р Елина Кърпачева, председател на Европейски комплайънс център (European Compliance Center), „Бизнес старт“, 
15.07.2021 г. 
Вторичните санкции и последици по закона „Магнитски“ могат да бъдат много сериозни в икономически и репутационен 
аспект и да доведат до спиране на възможностите за правене на бизнес в България и на международните 
пазари.  Инициативата на ЕС за европейски закон „Магнитски“ е добро начало, но в момента липсва агенция, която 
ефективно да прилага мерките. Това заяви д-р Елина Кърпачева, председател на Европейски комплайънс център (European 
Compliance Center), в ефира на предаването „Бизнес старт“ с водещ Христо Николов.  
„Санкционните режими действат не толкова заради правния си ефект, но и заради заплахата да бъдете изключени 
от финансовата система на ЕС и САЩ. Банките трябва да блокират сметките на санкционираните лица, да 
прегледат вътрешните системи за управление и контрол и много внимателно да следят трансакциите, за не 
пропуснат такива от и до блокираните лица. Големите скандали са не заради комплайънс процедурите, а защото 
висшият мениджмънт не се ангажира със спазването на санкциите“, каза Кърпачева. 
Всяка банка има свобода да решава с кого да прави бизнес, и би трябвало да не бъдат блокирани сметките на трети лица, 
а по-скоро трансакциите към блокираните лица, смята Кърпачева.   
„Санкциите за банки, които обслужват блокирани лица, могат да бъдат много сериозни, особено ако САЩ открият, че 
трансакциите се извършват с благословията на висшия мениджмънт“, каза Кърпачева и даде за пример случаите с 
нарушаване на санкционни режими от италианската UniCredit, ING Bank и BNP Paribas в Европа.  
Според Кърпачева инициативата на ЕС за европейски закон „Магнитски“ е добър сигнал, че съюзът ще защитава 
човешките права и ще се бори с корупцията.  
„Струва ми се, че този режим няма да има зъбите, възможността ефективно да прилага законодателството. В момента няма 
агенция на ниво ЕС, която да се занимава с това, подобна на американската“, каза Кърпачева.  
Запитана за предложението на комисията по бюджетен контрол на ЕП в България да бъдат изпратени наблюдатели за 
усвояването на европейски средства, Кърпачева заяви, че това е сигнал, че „ЕК е съгласна с американските власти (за 
санкциите към български лица – бел.ред.)“. 
България може да се замисли за допълнително законодателство в бъдеще, но за момента могат да бъдат приложени 
нормите от американския закон. 
Според нея по смисъла на „Магнитски“ държавата не трябва да изплаща партийната субсидия на свързаната със 
санкционирания Васил Божков партия Българско лято. „Това ще е прецедент, при който държавен орган попада под 
ударите на санкциите.“  
Повече за последиците от закона „Магнитски, европейската борба с корупцията и Екстратериториалното приложение на 
чужд закон може да гледате във видеото. 
 
√ САЩ и ЕС се сближават все повече в антимонополните си политики 
Назначаванията и действията на Байдън водят до „много по-интензивна работа“ между Вашингтон и Брюксел 

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/95721-bankite-tryabva-da-sledyat-za-transaktsii-kam-sanktsionirani-po-magnitski-litsa


13 

 

Най-голямият антитръстов регулаторен орган на Европейския съюз предвижда по-голямо съгласуване със САЩ по 
прилагане на правилата за конкуренция, особено в технологичния сектор, на фона на по-широко преориентиране на 
политиката под управлението на Байдън, пише The Wall Street Journal. 
Изпълнителният вицепрезидент на ЕС Маргрете Вестагер, комисар по конкуренцията на блока, заяви, че очаква „много по-
интензивна работа по отношение на технологиите и дигиталния пазар“ между нейния екип и Вашингтон. 
Декларациите и назначенията на президента Байдън, както и законодателните предложения от Конгреса, показват, че САЩ 
се приближават до позициите, отдавна заемани в ЕС по отношение на интернет гигантите, фармацевтичните фирми и други 
индустрии с намаляваща конкуренция. 
Тъй като двата най-мощни антитръстови регулатора в света, САЩ и ЕС могат да оформят дискусията за глобалната 
конкуренция и да регулират много от най-големите световни компании, това по-голямо сътрудничество може да има 
значително въздействие. 
За поддръжниците на агресивното налагане на закона „това със сигурност ще бъде брак, сключен в рая“, каза Джефри 
Якобовиц, базиран във Вашингтон антитръстов адвокат в Arnall Golden Gregory LLP. „Мисля, че ще работят ръка в ръка. 
Засилената координация прави прилагането по-силно. " 
Това привеждане в съответствие ще направи още по-задължително компаниите на прицел да разработят широки, 
междуатлантически стратегии за това как да отговорят на този натиск, смята Якобовиц. 
Докато технологичните компании казват, че подобни политики в множество юрисдикции могат да опростят операциите, 
някои се притесняват дали САЩ заемат някои от по-агресивните позиции на Европа. 
„САЩ трябва да бъдат предпазливи да копират експериментални разпоредби в стил ЕС“, каза Кристиан Борггрийн, 
вицепрезидент и ръководител на офиса в Брюксел на Асоциацията на компютърната и комуникационната индустрия, която 
представлява компании, включително Amazon.com Inc., Facebook Inc. и Google . „Като лидер в технологичните иновации, 
САЩ ще имат много повече да загубят, ако се объркат.“ 
Назначенията на Байдън на отявлени критици на технологичните гиганти - Лина Хан да ръководи Федералната търговска 
комисия, и Тим Ву в Икономическия съвет на Белия дом - бяха широко възприемани като показатели, че президентът 
планира срещу интернет компаниите. Компании като Microsoft Corp., Apple Inc. и майка на Google Alphabet Inc. по-рано 
изпитваха слаб натиск от страна на демократите, включително бившия президент Барак Обама, който критикува миналите 
усилия на ЕС за ограничаване на американските технологични компании. 
Вестагер проведе първоначална среща с Хан чрез видеоконференция на 2 юли. Байдън все още не е назначил някой, който 
да ръководи антитръстовото правоприлагане в Министерството на правосъдието. Тази номинация може да даде 
допълнителни насоки за подхода на неговата администрация. 
Успоредно с това наскоро демократите представиха пакет от законопроекти с двустранна подкрепа, насочени към 
практиките на големите технологични компании, считани от критиците за антиконкурентни. Предложеното 
законодателство може да стигне до разбиване или поне свиване на Amazon и други топ технологични компании. 
Щатът Ню Йорк може да направи стъпка по-далеч с предложеното антитръстово законодателство, което ще забрани на 
компаниите да злоупотребяват с господстващо пазарно положение - забрана, която е централна за регулирането на 
конкуренцията в ЕС и е много по-строга от федералните антитръстови правила на САЩ. 
Миналата седмица Байдън издаде изпълнителна заповед, целяща да ограничи силата на компаниите, които доминират на 
своите пазари. 
Вестагер е наложила милиарди долари санкции на американски технологични компании, но е оказала малко влияние 
върху способността им да контролират пазарите, според критици, включително защитници на потребителите и някои по-
малки конкуренти. 
В САЩ федерален съдия миналия месец прекрати делата, заведени от FTC и повечето щати на САЩ срещу Facebook, 
въпреки че се очаква FTC да опита отново с изменен иск. 
„Вярвам, че има по-голям консенсус, че прилагането на антитръстовите правила не винаги е изпълнявало обещанието 
си“, каза професорът по право в Университета в Оксфорд Ариел Езрачи, която е директор на Оксфордския център за 
конкурентно право и политика. Според него, новият подход на САЩ е „истинска тектонична промяна“. 
В знак на новото съгласуване на САЩ и ЕС по време на пътуването на Байдън до Брюксел миналия месец бе обявено 
създаването на обща група за политиката на конкуренция в областта на технологиите, заедно с новия Съвет по търговия и 
технологии. 
Координираните планове за прилагане на антитръстовите правила надхвърлят технологиите.  
През март FTC обяви създаването на международна работна група за споделяне на най-добри практики за фармацевтични 
сливания, която ще включва експерти  от ЕС, Великобритания, Канада и няколко щати на САЩ. Вестагер, която изрази 
загриженост относно сделките в сектора, приветства инициативата на FTC, която дойде преди Хан да встъпи в длъжност. 
Американските и европейските правоприлагащи органи не винаги ще сa в съответствие заради различните им пазари и 
различни закони. Предложеното сливане на застрахователните брокери Aon PLC и Willis Towers Watson PLC, например, 
миналата седмица спечели одобрение от ЕС, въпреки че е изправено пред съдебен иск от Министерството на 
правосъдието в САЩ. 
Европейските и европейските национални регулатори на конкуренцията вече работят в тясно сътрудничество с 
Министерството на правосъдието, FTC и щатите на САЩ, казват служители от двете страни на Атлантическия океан. 
Сътрудничеството се задълбочи през последните години - дори на фона на проблемите между САЩ и ЕС по времето на 
бившия президент Доналд Тръмп - тъй като американските власти започнаха да съдят дългосрочните цели на ЕС като 
Google и Facebook. 
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Трансатлантическото сътрудничество „очевидно става още по-интензивно, когато както Министерството на правосъдието, 
така и FTC имат свои собствени технически случаи“, заяви  Вестагер в интервю. Някои случаи изискват от компании да 
предоставят разрешение на властите за сътрудничество с трети страни. С разрешенията екипите по делата могат да 
обсъждат работата си на семинари или седмични разговори, като стават „наистина конкретни“, каза Вестагер. 
Генералният директор на Европейската комисия по конкуренция Оливие Герсен, най-старшият антитръстов регулатор на 
Вестагер, заяви, че техният екип е съветвал американски щатски и федерални колеги по делата, които са образували 
миналата година. 
„Когато Министерството на правосъдието реши да действа, ние обяснихме капаните, в които попаднахме, и 
проблемите, които имахме, така че те да се възползват от нашия опит и да спечелят време“, каза Герсен. 
Намаляващата пропаст в подходите надхвърля „някои дълбоко вкоренени различия във философията“, каза той.  
Според него, САЩ традиционно разчитат повече на силата на пазарите, за да овладеят компании, които са развили 
непропорционална конкурентна сила. 
„Ние сме по-малко уверени (в това - бел.ред) и сме склонни да бъдем по-интервенционисти“, каза той, приписвайки 
разликата на културата. „Въпросът е колко дълго сте готови да търпите загуба на благосъстояние за потребителите поради 
прекомерна пазарна мощ. В известен смисъл рискът е станал твърде голям и по американските стандарти и затова се 
сближаваме, според мен.“ 
 
√ Нови данъци и без бензинови коли: последствията от климатичните политики на ЕС 
Новите цели са намаляване на нетните емисии на парникови газове в ЕС с 55% от нивата от 1990 г. до 2030 г. 
Европейският съюз представи в сряда най-амбициозния си план за борба с изменението на климата, като дузина политики 
излагат с безпрецедентни подробности как да се променят 27-те икономики, за да станат по-зелени през това десетилетие. 
Европейската комисия публикува стотици страници с предложените правила. Държавите-членки и Европейският 
парламент ще трябва да преговарят и одобряват всяка от тях. 
Политиките се занимават с повечето големи източници на парникови емисиии на планетите, включително 
електроцентрали, автомобили, самолети, фабрики и отопляването на домовете на хората. Взети заедно, те имат за цел да 
намалят нетните емисии на парникови газове в ЕС с 55% от нивата от 1990 г. до 2030 г. и да го насочат към нетни нулеви 
емисии до 2050 г. 
Европейският съюз не иска от своите граждани директно да променят поведението си като част от плана си за борба с 
изменението на климата, но множеството политики насърчават по-екологичен подход. 
Основният принцип на предложенията е, че опциите за замърсяване трябва да струват повече, а зелените варианти трябва 
да бъдат по-евтини. 
Например данък в целия ЕС за замърсяващи авиационни горива би могъл да оскъпи самолетните билети. Но дали това ще 
предизвика нарастване на броя на ваканции близо до дома за сметка на уикенд в чужбина, зависи от това дали 
авиокомпаниите ще прехвърлят цената на потребителите. 
Ценообразуването на CO2 за сгради означава, че сметките за отопление на жилища вероятно ще се увеличат, което може 
да навреди на домакинствата с ниски доходи, тъй като те обикновено харчат по-голям дял от доходите си за отопление. 
Ще бъде предоставена финансова помощ за инсталиране на изолация или смяна на газови котли с термопомпи, които 
превръщат топлината във външния въздух в топлина в дома. 
Някои групи за натиск срещу бедността призовават правителствата да се справят с енергийната бедност с парични помощи 
или други форми на облекчение. 
Европейската комисия иска да създаде фонд за облекчаване на въздействието върху уязвимите домакинства от по-
високите сметки за отопление на дома и горивата. 
Като цяло от гражданите на ЕС не се иска да променят съществено своите навици, поне засега. Няма предложения 
например за насърчаване на хората да ядат по-малко месо, което е голям източник на емисии. 
Какво ще се промени и колко бързо? 
Предложените в сряда политики определено забраняват продажбата на нови бензинови и дизелови автомобили от 2035 
г. в 27-те държави на ЕС, като се използват твърдите цели за емисии на CO2, за да принудят производителите на 
автомобили да спрат да продават "мръсни" автомобили. 
Това може да направи електрическите автомобили по-достъпни, тъй като производителите на автомобили разширяват 
обхвата си, за да се съобразят с правилата, а правителствата субсидират разходите. Предложенията също така ще задължат 
страните да инсталират още хиляди зарядни устройства за електрически превозни средства по основните пътища. 
ЕС предложи по-амбициозна цел за разширяване на енергията от възобновяеми източници, което ще тласне енергийните 
компании да построят повече слънчеви и вятърни паркове през това десетилетие. Много въглищни електроцентрали и 
мини ще бъдат затворени, което ще представлява огромно предизвикателство за местните икономики, които разчитат на 
тях. 
Финансирането от ЕС ще помогне на компаниите и регионите да преквалифицират работниците, но националните 
правителства и компаниите също ще трябва да направят големи инвестиции, за да управляват този преход. 
Ще струват ли нещата повече? 
Политиките на ЕС следват основен принцип, който означава, че опциите за замърсяване трябва да струват повече, а 
зелените опции са по-евтини. 
Брюксел ще направи това по три начина. 
Първо, чрез ценообразуване на въглерода. Системата на ЕС за търговия с емисии, най-големият пазар на въглерод в света, 
задължава електроцентралите и фабриките да купуват разрешителни, когато отделят CO2. 
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Брюксел заяви в сряда, че иска да добави корабоплаванеъо към този пазар и да създаде пазар на CO2 за транспорт и 
отопление на сгради. 
Това може да увеличи сметките за отопление на хората, така че ЕС обеща да помогне на домакинствата с ниски доходи да 
плащат за изолация или зелени отоплителни системи, като термопомпи. В дългосрочен план реновираните сгради трябва 
да бъдат по-евтини за отопление и охлаждане. 
Второ, чрез данъци. Брюксел иска да въведе данъци в целия ЕС за замърсяващи авиационни горива. Това би могло да 
оскъпи самолетните билети, ако авиокомпаниите прехвърлят разходите на потребителите. 
Трето, като в поевтиняване на зелените опции. Нисковъглеродните горива ще получат данъчна почивка. Предложенията 
ще подтикнат фабриките да инвестират в нисковъглеродни производствени технологии, които днес са скъпи, но трябва да 
станат по-евтини, когато се увеличат. 
Защо ЕС прави това? 
Европейските климатични цели, ако бъдат спазени в световен мащаб, биха помогнали за предотвратяване на 
катастрофални нива на изменението на климата, което вече води до смъртоносни горещи вълни, по-силни бури и пожари 
по целия свят. 
Повечето регулации на ЕС са предназначени да променят стари, по-малко амбициозни климатични цели, които се нуждаят 
от подобряване. Целите на ЕС за възобновяеми енергийни източници, въглеродният пазар на ЕС и ограниченията за 
емисиите на автомобили ще бъдат преработени. 
Други предложения са иновативни. ЕС представи в сряда своя план за стартиране на първата в света "тарифа за въглеродни 
граници", изисквайки външни производители да плащат разходите за CO2, когато продават в ЕС стоки като стомана и 
цимент. 
Заводите на ЕС ще трябва да направят огромни инвестиции за намаляване на емисиите, така че мярката има за цел да 
гарантира, че европейските фирми могат да направят това, без да бъдат подбивани от по-евтин, замърсяващ внос. 
Какво се иска от гражданите на ЕС? 
Все още не много. Политиките на ЕС имат за цел да променят това, което компаниите предлагат на потребителите, за да 
им помогнат да изберат по-екологични възможности - например закупуване на електрическа кола. 
Но убеждаването на хората да променят индивидуалните си навици може да отнеме повече време. 
Ще проработи ли идеята? 
ЕС е изправен пред големи политически предизвикателства, за да превърне целите си в подробни политики. 
Някои държави от ЕС вероятно ще се противопоставят на политики, които биха повишили потребителските разходи, а 
някои компании започнаха да лобират срещу ограничаването на замърсяването. 
Дори ако планът на ЕС проработи, климатичните промени няма да бъдат спрени, освен ако други големи емитенти не 
заемат подобна позиция. 
ЕС произвежда само 8% от глобалните емисии. Китай и САЩ, двата най-големи замърсители в света, са си поставили цели 
за нулеви нетни емисии, но тепърва ще ги подкрепят с политики. ЕС се надява да прокара пътека, която другите могат да 
следват. 
 
√ ЕС предлага забрана за продажбите на нови бензинови и дизелови коли от 2035 г. 
Забраната най-вероятно няма да засегне препродажбата на стари автомобили 
В сряда Европейският съюз предложи ефективна забрана за продажбата на нови бензинови и дизелови автомобили от 
2035 г., коeто като част от по-широките мерки от климатичния пакет ще ускори преминаването към електрически превозни 
средства с нулеви емисии.  
Европейската комисия предложи намаляване на емисиите на CO2 от автомобилите с 55% до 2030 г. спрямо нивата от 2021 
г., много по-високо от съществуващата цел за 37,5%.  
Комисията също така предложи намаляване на емисиите на CO2 до 100% до 2035 г., което би направило невъзможно 
продажбата на нови превозни средства, задвижвани с изкопаеми горива в блока от 27 държави. 
"Това е вида амбиция, която чакахме да видим от ЕС, където липсваше през последните години", каза Хелън Кларксън, 
главен изпълнителен директор на Climate Group, организация с нестопанска цел, която работи с бизнеса и правителството 
за справяне с изменението на климата, предаде „Ройтерс.“ 
"Науката ни казва, че трябва да намалим наполовина емисиите до 2030 г., така че за автомобилния транспорт е просто - да 
се отървем от двигателя с вътрешно горене."  
За да стимулира продажбите на електромобили, Брюксел също така предложи законодателство, което ще изисква от 
страните да инсталират обществени пунктове за зареждане по главните пътища с максимално разстояние между тях от 60 
км. до 2025 г.  
Очаква се разпространението на електромобили да създаде 3,5 милиона обществени зарядни станции за леки и 
лекотоварни автомобили до 2030 г., като този брой ще нарасне до 16,3 милиона до 2050 година. 
Дори когато купувачите са могли да си позволят ценовата премия за частично или изцяло електрическо превозно средство, 
мнозина са били възпирани от липсата на обществени зарядни станции. Автомобилните производители вече заявиха, че 
ще приемат по-строги цели за емисии само в замяна на огромни публични инвестиции в зарядни устройства.  
Електрически инвестиции 
Всички предложения на Комисията ще трябва да бъдат договорени и одобрени от държавите-членки на ЕС и Европейския 
парламент, което може да отнеме около две години.  
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Миналата година продажбите на автомобили с ниски емисии нараснаха в Европа, дори когато пандемията COVID-19 
намали общите продажби на превозни средства, а един от всеки девет продадени нови автомобила беше електрически 
или хибрид.  
Пълната електрификация обаче все още е далеч.  
Много производители на автомобили обявиха инвестиции в електрификацията, отчасти в очакване на по-строгите цели на 
емисиите от ЕС.  
Миналия месец Volkswagen AG заяви, че ще спре да продава автомобили с двигатели с вътрешно горене в Европа до 2035 
г., но по-късно в Китай и САЩ, като част от преминаването си към електрически превозни средства. Миналата седмица 
Stellantis, четвъртият  по големина в света производител на автомобили, заяви, че ще инвестира повече от 30 милиарда 
евро до 2025 г. за електрифициране на своите коли.  
Консултантската компания AlixPartners изчислява, че за периода 2021 до 2025 г. производителите и доставчиците на 
автомобили в световен мащаб ще инвестират 330 милиарда долара в електрификация, което е с 41% повече от прогнозата 
за 250 милиарда долара за периода от 2020 до 2024 година. 
Някои европейски производители на автомобили като BMW и Renault са инвестирали сериозно в plug-in хибриди и в 
момента спорят, че са необходими и plug-in хибриди поради недостатъчната публична инфраструктура за зареждане.  
Повече гори и нов социален пакет за климата 
Други мерки от пакета включват: 
- Поставянето на цена на въглерода успешно е намалило парниковите газове при производствата на енергия и 
енергоемките производства с 42.8%, затова се предлага разрешителните за производство на емисии да намалеят, 
а безплатните квоти постепенно да се премахнат. Освен това в схемата се предлага да се премахнат и безплатните квоти 
за авиацията, както и да се включат емисиите от корабоплаването. 
- Увеличено използване на енергия от възобновяеми източници. Всички държави членки на ЕС ще имат конкретни цели 
за използването на енергия от възобновяеми източници. Европейската енергетика ще трябва да се преобрази, като през 
следващите 10 г. увеличи дела на зелената енергия до 40%, включвайки използване на възобновяема енергия в 
транспорта, отоплението и охлаждането, сградите и промишлеността. 
- По-бързо разгръщане на видовете транспорт с ниски емисии и на инфраструктурата и горивата в тяхна подкрепа. 
Въздухоплавателните средства и корабите ще имат достъп до чиста електроенергия в главните пристанища и летища, 
включително синтетични нисковъглеродни горива. Ще има и определяне на максимално ограничение на съдържанието 
на парникови газове в енергията, използвана от корабите, приставащи към европейските пристанища. 
- По-голяма енергийна ефективност - от публичния сектор ще се изисква ежегодно да санира 3 % от своите сгради. 
- Определяне на план за засаждане на три милиарда дървета в цяла Европа до 2030 г. 
- Прилагане на търговията с емисии в нови сектори и затягане на съществуващата схема на ЕС за търговия с емисии. 
Държавите членки следва да изразходват всички свои приходи от търговия с емисии за проекти, свързани с климата и 
енергетиката. Специална част от приходите от новата система за пътен транспорт и сгради следва да бъде насочена към 
възможното социално въздействие върху уязвимите домакинства, микропредприятията и ползвателите на транспорта. 
- Привеждане на данъчните политики в съответствие с целите на Европейския зелен пакт. 
- Мерки за предотвратяване на изместването на въглеродни емисии в конкурентни замърсяващи икономики извън ЕС. 
- Инструменти за опазване и растеж на естествените обитания, които задържат въглерод. 
Предлага се нов Социален фонд за климата, който да предоставя специално финансиране в помощ на гражданите, за да 
ги вложат в енергийна ефективност, нови отоплителни и охладителни системи на жилищата си и по-чиста мобилност. 
Социалният фонд за климата ще се финансира от бюджета на ЕС, като се използва сума, равняваща се на 25 % от очакваните 
приходи от търговията с емисии за строителни горива и горива за пътен транспорт. Той ще предостави на държавите членки 
финансиране в размер на 72,2 млрд. евро за периода 2025—2032 г. С предложение за използване на съответстващо 
финансиране от държавите членки Фондът ще мобилизира 144,4 млрд. евро за социално справедлив преход. 
 
√ Канада ще забрани продажбата на превозни средства с двигатели с вътрешно горене 
Алекс Нестор, вицепрезидент на Канадско-българската бизнес мрежа, „В развитие", 15.07.2021г. 
Канада ще забрани продажбата на леки, лекотоварни автомобили и пътнически автобуси с двигатели с вътрешно горене 
от 2035 година. С новото решение канадското правителство съкращава с 5 години сроковете за постигането на тази цел. 
Първоначално продажбата на конвеционалните превозни средства е трябвало да бъде преустановена през 2040г. По 
изчисления на правителството, в момента транспротният сектор генерира 25% от парниковите емисии на Канада, това 
съобщи експертът по темета Алекс Нестор, вицепрезидент на Канадско-българската бизнес мрежа, в предаването „В 
развитие" с водещ Вероника Денизова. 
"Забраната за продажба на леки автомобили с вътрешно горене е само част от амбициозните цели на Канада за постигане 
на по-чиста, зелена и иновативна икономика. Причината за този екологичен процес се крие в конкуренцията ѝ с 
Европейския съюз и Зелената сделка. Това кара държавите от Европейския съюз също да съкращават сроковете." 
"Типично за западните демокрации е обикновено да си развиват непрекъснато икономиката чрез процеса на творческо 
унищожение – политики с цел насърчаване на иновациите чрез въвеждане на нови работни места и професии. В 
резултат на което по този начин западните демокрации са с една крачка напред в развитието си. Това е тяхната 
основна политика, ако става въпрос за пазарна икономика." 
Във връзка със Зелената сделка и действията на Канада по отношение на енергийния сектор се наблюдават същите 
процеси с изключение на това, че са приложени от администрацията, което е напълно логично. Тези промени ще имат 
силно въздействие върху иконимиката и индудстрията на тези държави и затова без участието на държавата и без 
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регулатора, няма как да се случат. Въпреки че някои иновативни компании от сектора на възобновяемите източници искат 
да се развиват без помощта на правителството, няма как да се случат подобни процеси, смята гостът.  
В момента Канада няма нужната инфраструктура за преминаване към зелен транспорт до 2035 г. Затова правителството си 
е поставило за цел да изгради подобна. Било то чрез инвестиция на самата държава или чрез публично-частно 
партньорство. Планът за преминаване към въглеродно неутрално бъдеще няма как да се осъществи, ако инфраструктурата 
не е на нужното ниво. 
Така Канада ще се фокусира върху производството на електродвигатели за автомобили. Голяма част от пазара се ориентира 
към електрическите коли, докато в един момент няма да има никакво производство на коли с вътрешно горене. Този 
иновативен и зелен процес ще се стимулира чрез държавни субсиии, а друг фактор е и зелената такса върху количеството 
въглероден диоксид. Тази такса все още не е много висока, приблизително 20 долара за метричен тон CO2, но след всяка 
година ще се увеличава с 20 долара, което е доста значителна сума. 
По този начин Канада ще излезе една от първите държави по скъп данък на метричен тон и това би стимулирало бизнеса 
да търси нови иновативни решения и все повече да се обръща внимание на възобновяемите енергийни източници. 
Целия разговор вижте във видео материала. 
 
√ Ръстът на Китай се забави до 7,9% през второто тримесечие 
Хелън Цяо, икономист по голям Китай за Bank of America 
Числата са по-добри от очакванията ни. Някои от тях показват, че като цяло перспективата за ръст остава сравнително 
добра. Устойчива е откъм търговия на дребно. 
Хората казваха, че потреблението на Китай е все още бавно. Търговията на дребно не се завърна с очаквания жар. 
Но тези числа може би подкрепят теорията, че китайските потребители се завърнаха. 
Това е част от историята. 
По-голямата част от търговията на дребно е в потребителски стоки и ресторантьорство. Тя не обхваща достатъчно от 
нещата, които имат значение за нас, като например потребителските услуги. 
Освен кетъринг, има настаняване, транспорт, здравеопазване. 
Всички тези услуги не са включени в индикатора. Според нас те се подобряват. 
Но очаквахме търговията на дребно да е по-слаба, защото през април и май телефоните, колите и пътуванията със самолет 
не се справяха много добре. 
Така че е изненадващо да видим че през юни, когато бе онлайн промоцията за 19 юни, хората все още харчат. 
Инвестициите остават слаби. 
Въпреки че данните за инвестициите до днес все още остават над очакванията, да не забравяме, момента, когато индексът 
на производствените цени бе 9% през май и 8,8% през юни. 
Ако намалите тези инвестиции в активи с фиксирана доходност, то в момента няма много реални инвестиции, които в 
момента се правят. 
Да не забравяме, че ако разбиете данните, ще видите, че инфраструктурата и инвестициите в недвижими имоти 
продължават да се забавят. 
 
√ Икономиката на Китай се забави, а инвеститорите чакат разхлабване на политиките 
По-високите разходи за суровини, недостигът на доставки и контролът върху замърсяването оказват влияние 
Икономиката на Китай расте малко по-бавно от очакваното през второто тримесечие, обременена от по-високите разходи 
за суровини и новите огнища на COVID-19, докато се повишават очакванията, че политиците може да трябва да направят 
повече в подкрепа на възстановяването.  
Брутният вътрешен продукт (БВП) се е увеличил с 7,9% през тримесечието април-юни спрямо година по-рано, показват 
официалните данни, публикувани в четвъртък, малко под очакванията за ръст от 8,1%.  
Растежът се забави значително от рекордните 18,3% ръст през периода януари-март, когато годишният темп на растеж 
беше силно изкривен от предизвикания от COVID спад през първото тримесечие на 2020 г.  
Продажбите на дребно и промишленото производство нарастват по-бавно през юни, като последното се дължи на рязък 
спад в производството на моторни превозни средства, докато данните също показват охлаждане на китайския пазар на 
жилища, ключов двигател на растежа.  
Но данните за дейността през юни все още надвишават очакванията, като осигуряват известно облекчение на 
инвеститорите, загрижени за забавянето, след като централната банка обяви облекчаване на политиката миналата 
седмица.  
"Цифрите бяха малко под нашите очаквания и очакванията на пазара, но мисля, че инерцията е доста силна", каза 
икономистът от UOB Уей Чен Хо в Сингапур.  
"Нашата по-голяма загриженост е неравномерното възстановяване, което видяхме досега, а за Китай 
възстановяването на вътрешното потребление е много важно ... Продажбите на дребно този месец бяха доста силни 
и това може да успокои някои притеснения." 
 Докато втората по големина икономика в света се възстанови силно от кризата с COVID-19, подкрепена от солидно търсене 
на износ и политическа подкрепа, публикуванията на данни през последните месеци предполагат известна загуба на 
инерция. По-високите разходи за суровини, недостигът на доставки и контролът върху замърсяването оказват влияние 
върху промишлената дейност, докато малките огнища на COVID-19 държат надолу  потребителските разходи.  
Инвеститорите наблюдават дали централната банка преминава към по-лесна политическа позиция, след като Китайската 
народна банка (PBOC) обяви миналата седмица, че ще намали количеството пари в брой, което банките трябва да държат 

https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/95723-kanada-shte-zabrani-prodazhbata-na-prevozni-sredstva-s-dvigateli-s-vatreshno-gorene
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като резерви, точно както някои други централни банки започват да спират или започват да обмислят спиране на стимулите 
от пандемичната ера. 
 

 
 
Средният ръст на второто тримесечие през 2020 г. и 2021 г. е бил 5,5%, което е леко увеличение от средното ниво от 5% за 
първото тримесечие, според Националното статистическо бюро. На тримесечна база БВП се е увеличил с 1,3% през 
периода април-юни, каза НСБ, побеждавайки очакванията за ръст от 1,2%. НСБ ревизира спада през първото тримесечие 
от четвъртото тримесечие на миналата година до 0.4%.  
Разхлабване на политиките? 
Ходът на PBOC, която освободи около 1 трилион юана (154,64 млрд. долара) в дългосрочна ликвидност, за да подсили 
възстановяването, идва докато политиците се стремят да нормализират политиката след силния отскок на икономиката от 
коронавирусната криза, за да ограничат финансовите рискове. 
Това подчертава предизвикателствата, пред които ще се изправят политиците при отмяна на стимулите от пандемичната 
ера, тъй като епидемията продължава по целия свят. 
"Вътрешното икономическо възстановяване е неравномерно," каза Лиу Айхуа, служител в НСБ на брифинг в 
четвъртък, предаде „Ройтерс“. "Глобалната епидемия продължава да се развива и има много външни нестабилности 
и несигурни фактори", каза тя. 
Премиерът Ли Кецян повтори в понеделник, че Китай няма да прибягва до огромни стимули. 
И все пак икономистите в анкетата на „Ройтерс“ очакваха по-голяма подкрепа през тази година, прогнозирайки по-
нататъшно намаляване на съотношението на задължителните банкови резерви (RRR) през четвъртото тримесечие. 
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Някои наблюдатели на пазара казват, че намаляването на основния лихвен процент на заема в страната може да бъде 
скоро, вероятно още през следващата седмица. 
„Въз основа на текущата ситуация, ако политиците не предприемат действия, цифрата на БВП през Q4 може да падне от 
разумния диапазон, тъй като данните от последното Q4 блестяха“, каза Шин Сяопин, старши китайски стратег в ANZ в 
Шанхай. "Очаквам правителството да въведе целенасочени мерки за облекчаване." 
Не всички анализатори са убедени в изявлението на централната банка, че намаляването на съотношението на 
задължителните резерви не представлява промяна в посоката на политиката, виждайки по-голям паричен стимул на 
хоризонта. 
Беки Лиу, ръководител на макро стратегия за Китай в Standard Chartered Plc в Хонг Конг, заяви, че икономиката се нуждае 
от повече подкрепа и може да има още съкращения на RRR. 
"Растежът на Китай е достоен, но не е достатъчно добър и икономиката вероятно ще се успокои още повече оттук", каза тя 
пред Bloomberg. 
 „Пазарът подцени решимостта на централната банка да облекчи паричната политика и да подкрепи растежа - 
намалението на RRR е очевиден сигнал, че Китай е навлязъл в облекчаващ цикъл. RRR никога не е еднократно и очаквам 
PBOC да намали RRR отново до края на годината. " 
Бъдещи проблеми 
„Данните от Китай за юни облекчиха опасенията за забележимо забавяне след намалението на RRR от миналата седмица 
“, заяви Мишел Лам, икономист в Societe Generale SA в Хонг Конг. „Предвид приличния набор от данни, неотдавнашната 
промяна на политиката изглежда превантивна, тъй като натискът върху растежа трябва да продължи да се увеличава, като 
се има предвид облекчаването на кредитния импулс.“ 
„Очакваме властите да продължат да насочват икономиката към меко кацане. На практика това ще доведе до 
балансиране на рисковете за финансова стабилност с необходимостта да се продължи възстановяването, като се 
направят малки корекции на политическите лостове, но няма агресивно облекчаване“ смята Чанг Шу, главен 
икономист от Bloomberg Economics Asia. 
Силният износ на Китай е ключова подкрепа за възстановяването на страната след COVID, но митнически служител заяви, 
че тази седмица общият растеж на търговията може да се забави през втората половина на 2021 г., отчасти отразявайки 
несигурността на пандемията на COVID-19. 
"Насрещният вятър за растеж вероятно ще се засили през втората половина на годината", каза Джулиан Еванс-Причард, 
старши китайски икономист в Capital Economics в бележка. 
"Бумът на китайския износ изглежда е достигнал своя връх и ще се разгърне през следващите тримесечия, тъй като 
въвеждането на ваксини и възобновяването помагат за нормализиране на моделите на глобално потребление." 
Цените на новите жилища се повишиха през юни с най-бавната скорост от април насам, а инвестициите в имоти с най-
слабите темпове тази година, тъй като правителствените мерки за охлаждане на горещия пазар на жилища допълнително 
натиснаха спирачките за растежа. 
Данните на НСБ показват, че промишленото производство на Китай е нараснало с 8,3% през юни спрямо преди година, 
забавяйки се от 8,8% през май. Икономистите очакваха 7,8% ръст на годишна база. 
Продажбите на дребно са нараснали с 12,1% спрямо година по-рано през юни. Анализаторите очакваха увеличение от 
11,0% след ръста от 12,4% през май. 
Икономистите в проучването на „Ройтерс“ очакваха 8,6% увеличение на БВП през 2021 г., което ще бъде най-високият 
годишен ръст от десетилетие и значително над официалната цел на страната за растеж над 6%. Китай беше единствената 
голяма икономика, която избягна спад през миналата година, като се увеличи с 2,3%. 
Инвестициите в дълготрайни активи са нараснали с 12,6% през първите шест месеца на 2021 г. от същия период година по-
рано, в сравнение с прогнозния ръст от 12,1% и спад от 15,4% скок през януари-май. 
 
√ Златото се изкачи до 4-седмичен връх, Пауъл успокои инвеститорите 
Металът се движи над 1800 долара за унция, след като през юни отчете най-лошия си месец от 2016 г. насам 
Златото се изкачи до 4-седмичен връх, тъй като опасенията за инфлацията повишиха търсенето на метала като средство за 
съхранение на стойност, докато председателят на Федералния резерв Джером Пауъл успокои инвеститорите относно 
перспективите за стимули. През това време медта и повечето други неблагородни метали тръгнаха надолу, пише 
Bloomberg. 
В коментари, подготвени за явяване пред парламентарна комисия, Пауъл каза, че икономическото възстановяване на САЩ 
все още не е напреднало достатъчно, за да се ограничат месечните покупки на активи от централната банка. Той добави, 
че инфлацията вероятно ще остане висока през следващите месеци, преди да се смекчи. 
Златото се оправи след най-лошия си месец от 2016 г. през юни, когато беше засегнато от сигнали, че Фед може да увеличи 
лихвените проценти по-рано от очакваното, за да противодейства на инфлацията. Стимулите от страна на централните 
банки и правителствата заради пандемията помогнаха на благородния метал да достигне рекордно високо ниво през 2020 
г., но ваксинацията и възстановяването на икономиките подкопаха търсенето на метала като убежище. 
Коментарите помогнаха за облекчаване на опасенията, че прогнозираните данни за инфлацията в САЩ ще накарат Фед да 
намали паричните си стимули по-рано от очакваното. Данните в сряда показват, индексът на цените на производител се е 
увеличил повече от прогнозите през юни. 
Друг показател за състоянието на икономическото възстановяване ще дойде от данните за продажбите на дребно в петък. 
В четвъртък Пауъл също ще се яви пред банковия комитет на Сената. 
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В момента инвеститорите наблюдават внимателно икономическите данни за заетостта и ценовата стабилност, докато се 
опитват да определят темповете, с които политиците ще намаляват стимулите. 
Спот златото поскъпна с 1,1% до 1827,00 долара за унция. Среброто и платината също се изкачиха, докато паладиумът 
остава стабилен. Индексът Bloomberg Dollar Spot бележи спад с 0,4%. 
 
Мениджър 
 
√ ЦИК казва имената на новите депутати на 18 юли  
Централната избирателна комисия ще обяви имената на новоизбраните депутати на 18 юли. Това става ясно от съобщение 
на самата ЦИК, в което се припомня, че според чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс имената на избраните народни 
представители се обявяват не по-късно от 7 дни след изборния ден. Определеният в закона срок спрямо датата на 
предсрочните парламентарни избори, проведени в неделя, изтича на 18 юли. 
В съобщението се припомня, че до този ден 18 юли, седем дни след изборния ден, партиите, коалициите и инициативните 
комитети са задължени да премахнат поставените от тях агитационни материали. 
Малко след полунощ днес ЦИК обяви и окончателното разпределение на мандатите в бъдещото 46-о Народно събрание, 
според което партия "Има такъв народ" ще бъде представена от 65 депутати, докато ГЕРБ-СДС ще имат 63 народни 
представители. 
ПГ на "БСП за България" ще има 36 депутатски места,  а "Демократична България" – 34. 
ДПС вкарва в парламента 29 депутата, мандатите на "Изправи се! Мутри вън!" са 13. 
В оставащото време до окончателното обявяване на мандатите ЦИК ще се произнася и по молби за отказ от депутатско 
място. До момента ЦИК е взела две такива решения - за лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и за новия кмет на Благоевград 
Илко Стоянов. Намерения да се откаже от депутатското си място заяви Крум Зарков от БСП в отворено писмо, което 
публикува и в профила си във фейсбук. Зарков посочва, че е готов по този начин да поеме отговорност за загубата на 
социалистите в Русе след като БСП взе само един мандат в крайдунавския град. 
 
√ Весислава Антонова е новият главен редактор на списание „Мениджър“  
Весислава Антонова е новият главен редактор на списание „Мениджър“, издавано от „МИТ Прес“ ООД, част от ВМ Финанс 
Груп. Тя встъпи в длъжност на поста в началото на юли. 
Весислава е журналист с 25-годишен опит. Работила е в програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, където е 
преминала през всички нива на развитие – от репортер и редактор до водещ на предавания. През последните 16 години 
работи като журналист във в. „Капитал“. Преди няколко месеца става доктор по „Обществени комуникации и 
информационни науки“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Завършила е журналистика във Факултета по 
журналистика и масова комуникация на СУ. Има две журналистически специализации в Италия и в САЩ. От 2014 г. е член 
на Националния съвет по журналистическа етика. В началото на журналистическия си път е писала текстове за в. 
„Континент“, в. „Култура“, сп. ЛИК и сп. „Медиа свят“. Участвала е в редица проекти, които анализират медийния пазар в 
България, и е утвърдена като авторитетен медиен специалист и анализатор. 
В първото си интервю като главен редактор Весислава Антонова споделя наблюденията си за актуалната медийна и бизнес 
среда. 
– Как се променя медийната индустрия у нас през последните 10 години и къде е мястото ни в глобалната картина?  
– Сериозен въпрос, който предполага малко по-обширен отговор. Първо, бих казала, че в България медийна индустрия 
няма. Поне не в смисъла, в който такава има на развити пазари като Америка, Великобритания, Германия и т.н. Пресилено 
е дори да говорим за пазар, особено след като през последните години станахме свидетели на изтеглянето на 
чуждестранни медийни компании от българския пазар. За да говорим за пазар, трябва да можем да дадем достатъчно 
примери за компании, които печелят от това, че развиват медии и създават конвертируем медиен продукт. В България 
такива примери се броят на пръстите на едната ръка. Също така, в сравнение с развитите пазари, българският медиен 
пазар изостава в своята цифрова трансформация. Изключително малко са медиите с модерни дигитални стратегии. Това 
забавя развитието им и ги обрича на трудно съществуване.  
Друга неблагоприятна тенденция, на която всички ние сме свидетели, е как години наред българската журналистика 
бавно отстъпва от основни демократични стандарти – плурализъм на мнения, обективност и почтеност. Наблюдаваме 
масово защитаване на задкулисни интереси, бум на медии с неясна собственост и пропагандно съдържание. Доверието 
на читателите и зрителите към тях също пада. Последното актуално проучване на института „Ройтерс“ от 2021 г. посочва, 
че едва 32% от българските граждани имат доверие на медиите. Това е много ниска оценка.  
Още един важен процес е резултат от затруднената икономическа картина в медиите: свит рекламен пазар, особено в 
годината на пандемия, бавно растящ онлайн рекламен пазар, предизвикателства, идващи от Google и Facebook, 
монополизиране на медийния пазар по вертикала и хоризонтала, големи рекламодатели, които се развиват и като 
медийни собственици – приоритетно рекламират в медиите, които влизат в собственото им портфолио. Като следствие от 
всичко това, почти напълно е разрушен пазарът на печатни медии, с малки изключения. Онлайн медиите с качествени 
независими платформи са ограничен брой и с малък пазарен дял.  
А трансформацията в бизнес модела на традиционните медии е абсолютно наложителна. Очевидно е. Информацията 
вече стига до потребителите по съвършено нов начин – през телефони, таблети, благодарение на интернет. Такава е 
световната тенденция. Тя вече е дошла и на нашия пазар. В резултат компаниите се опитват да достигнат до клиентите си 
по нови канали, заедно с традиционната реклама в телевизията и печата.  Само за пример – голяма част от световния пазар 
на дигитална реклама се държи от Google и Facebook. Така традиционните медии преосмислиха стратегиите си, за да 
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върнат читателите и потребителите си и да си осигурят нов източник на приходи – такси от потребителите/читателите. По 
този път България е далече от стандартите на развитите пазари, които постепенно започват да обръщат тренда и да учат 
аудиторията, че качественото съдържание не може да е безплатно. 
Важна тенденция е масовата смяна на собствеността на медийния пазар в България, като от него се отдръпнаха 
чуждестранните медийни гиганти и процесът течеше активно до края на миналата година. Промени се характерът на 
собствеността. Ако преди двете най-големи телевизии bTV и Nova се държаха от чуждестранни медийни компании, сега са 
собственост на инвестиционни фондове. 
През последните десет години паралелно течеше и разместване сред издателите с български произход на капитала. На 
мястото на бизнес ориентираните инвеститори на него се появиха политически мотивираните играчи, които видяха в 
медиите инструмент за влияние, контрол и обществено въздействие. 
– Кои три принципа журналистът никога не бива да пренебрегва при изпълнението на професионалните си 
задължения? 
– Почтеност към информацията и аудиторията, обективност, свободомислие и хъс да следваш истината. Изборът да си на 
страната на сериозната качествена журналистика, защото само тогава има полза от теб като журналист. Има нещо, което 
носи сериозно огорчение през последните години – медиите и работещите в тях почти не инвестират в професионално 
развитие. Много медии намалиха броя на журналистите и ги лишиха от възможността да се специализират в отразяването 
на определени области и теми. На много места в момента малко хора покриват повече теми и не във всички могат да 
демонстрират дълбочина и познаване на сектора, който отразяват. В резултат на това сме свидетели на повърхностна, 
информационна журналистика, липса на задълбочени анализи и коментари, които да разясняват проблеми и 
тенденции. Това вреди освен на потребителите на информация, но и директно на бизнеса, който се явява и потенциален 
рекламодател. Неудовлетворен от качеството на информацията и анализите, той допълнително ограничава 
маркетинговите си бюджети. Това са сериозни неща, върху които трябва да се замислят не само журналистите, но и 
собствениците на медии. Слабата компетентност в съчетание с ниската оценка за свобода на изразяване, която няколко 
години подред ни дава международната неправителствена организация „Репортери без граници“, рисуват мрачна картина 
на българския медиен сектор. Това обаче вместо повод за отчаяние трябва да бъде много сериозен стимул за всички нас 
да променим ситуацията. Вярвам, че мисията на качествените специализирани издания е да върнат доверието на 
бизнеса. Смятам, че „Мениджър“ е сред тях. 
– Къде е бъдещето на печатните медии – онлайн или офлайн? 
– Категорично онлайн. Медиа без сериозна дигитална стратегия е обречена. Не отричам, че има бутикови примери на 
успешни печатни медии, но дори и те имат добре развити дигитални платформи. Любимото ми американско списание 
New Yorker e добър пример за успешно хартиено издание и отделно успешна дигитална платформа. Но все пак 
американският пазар е много по-голям и развит.  
Медиите трябва да са там, където са хората, да ги следват. Отдавна трендът е обърнат и гражданите не следват 
медиите, те искат да са там, където са те, а голяма част от потребителите на съдържание са онлайн. От журналистиката се 
очаква да е прецизна към фактите, да навлиза в дълбочина по темите от дневния ред на обществото, да им дава обяснения 
и да анализира обществените процеси. 
– Коя дума описва най-добре бизнес средата в България в момента? 
– Няма как бизнес средата в България да бъде описана с една дума, защото не би било сериозно. Но все пак краткият 
отговор е липса на устойчивост. Това, което се случва на бизнеса и с бизнеса, е следствие от редица държавнически и 
политически решения. Бизнесът е силно повлиян от кризата на правовия ред в страната. Не е случаен фактът, че през 
последните няколко години страната ни напуснаха много чужди инвеститори и този процес продължава. 
Тук е ролята на „Мениджър“ като медия, да не губи фокуса си върху важното за бизнеса съдържание. Да предлага добре 
развита и полезна информация. Да следи постиженията и опита на компаниите почтено и коректно. Вярвам, че с 
отговорната си работа журналистите на списанието могат да спомагат за подобряването на бизнес средата, с добрите 
примери, които показват, и с възможността на този тип издания да правят задълбочени анализи за всеки сектор – едно от 
нещата, които ще бъдат приоритет за мен като главен редактор. 
– Каква е дефиницията за успешен мениджър в медийния сектор? 
– Това, в което абсолютно вярвам, е, че най-големият капитал на всяка компания са хората. Каквито и смели идеи да 
имаш, колкото и да изискваш, ако до теб не стои силен екип с мотивирани хора, стратегията ти е обречена. Да създадеш 
качествен екип е привилегия само на интелигентните и талантливи мениджъри, които вдъхновяват със собствения си 
пример. 
 
√ ЕК представи пакета за климата. Засегната ли е пряко България?  
Европейската комисия представи в сряда мащабен и амбициозен пакет от десетина нови и преработени законодателни 
инициативи, затягащи климатичните правила в Общността, пише БТА. 
ЕС вече се ангажира до 2030 година да намали вредните си емисии с 55% спрямо нивата от 1990 година. Сега 
изпълнителната му власт изложи своята визия как това да бъде постигнато в детайли, които дори могат да създадат 
прецедент за други водещи икономики, планиращи подобни ходове. 
Комисията предлага Швеция, Финландия, Германия, Дания и Люксембург да бъдат задължени да намалят съответните 
емисии с 50% до 2030 година спрямо 2005 година. Настоящите им цели варират от 38% до 40%. 
И на по-бедните страни от Централна и Източна Европа ще се наложи да дадат своя принос. Според новото предложение 
България, чиято сегашна цел е просто да не увеличава емисиите си до 2030 година, ще трябва да постигне намаление от 
10%, а целта на Румъния от 2% ще стане 12,7%. 
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Андреас Граф, експерт по енергийната политика на ЕС в мозъчния тръст Agora Energiewende, коментира, че целите трябва 
да бъдат приемливи за по-бедните държави и че от по-богатите, като Германия и Франция, е поискано повече, отколкото 
вероятно са очаквали. 
Ето как могат да бъдат обобщени ключовите елементи сред стотиците страници от законодателни предложения в пакета, 
наречен "Готови за 55". 
Въглеродни "резервоари" 
ЕК предлага за страните членки да бъдат определени цели за използване на въглеродни "резервоари" като например гори 
и тревни площи, които да поглъщат кумулативно 310 милиона тона въглероден диоксид годишно от атмосферата до 2030 
година. 
Таблица в документа откроява Швеция, Испания, Полша, Италия, Франция, Германия и Румъния като държавите с най-
високи квоти - между 47 милиона и 26 милиона тона. От Финландия, България, Словакия, Хърватия, Унгария и Австрия се 
изисква да гарантират, че естествените въглеродни "резервоари" на тяхна територия поемат над 5 милиона тона годишно. 
Затягане на системата за търговия с емисии 
При сегашната система за търговия с емисии (ETS) големите замърсители - електроцентралите и промишлените 
предприятия - трябва да купуват разрешителни за емисиите, които произвеждат. Безплатните опции обаче забавят 
ограничаването на емисиите в някои сектори. 
Основните предвидени промени са да се свали таванът на емисиите по ETS и да се ускорят годишните съкращения, а в 
крайна сметка и поетапно да бъдат премахнати квотите за безплатно замърсяване за авиацията. 
Предлага се в системата да бъде включено и корабоплаването, а за автомобилния транспорт и сградите да бъде създадена 
паралелна схема. 
Данък "въглерод" по границите на ЕС 
Ключов елемент от "Готови за 55" е може би също толкова сложно нареченият механизъм за регулиране на въглеродните 
граници (CBAM), по-известен като "въглероден граничен данък" (първи по рода си в света). По същество това е налог върху 
продуктите с голям въглероден отпечатък, внасяни в ЕС. Комисията е взела на прицел торове, алуминий, бетон, 
електроенергия, стомана и желязо. 
Идеята е да се избегне насочването на промишлеността към страни с по-ниски стандарти и да се предотврати заливането 
на единния пазар с по-евтини, но по-малко екологични стоки от държави извън ЕС. Този процес често бива наричан 
изтичане на въглерод. Търговските партньори може да доловят протекционизъм, а бизнесът се опасява от по-високи 
разходи и предупреждава, че те могат да бъдат прехвърлени на потребителите. 
Началото на края на ДВГ? 
Като основен замърсител в блока, от автомобилната индустрия се очакват още повече усилия. Европейската комисия 
предлага от 2035 година вече да не се продават традиционни автомобили и микробуси с двигатели с вътрешно горене 
(ДВГ). Така на практика се премахват дизеловите и бензиновите модели. Вместо това автомобилопроизводителите ще 
трябва да се насочат към превозни средства без емисии - главно електрически и водородни. 
Според източници е предвидена клауза за преглед, за да се проверява дали пазарът напредва към тази цел и теоретично 
срокът може да бъде отложен. 
Във всеки случай няколко големи компании вече са поели ангажимент да спрат или свият производството на традиционни 
автомобили с ДВГ. Промяната обаче би ускорила преструктурирането на пазара. В момента колите в ЕС преобладаващо се 
задвижват с изкопаеми горива. Много от тях, разбира се, ще останат на пътя още години наред. 
Нова (електрическа) ера? 
Въпреки засилването на търсенето, разпокъсаността на зареждането, а и достъпът до алтернативни зарядни пунктове си 
остават основна пречка за по-широкото навлизане на автомобили с по-ниски емисии в Европа. 
Според предложението на ЕК ще трябва да се осигурят места за зареждане на равни разстояния по основните магистрали 
- на всеки 60 км за ток и на всеки 150 км за водород. 
Повече възобновяема енергия 
За да направи енергийното потребление на блока по-устойчиво и благоприятно за климата, Комисията иска повече 
възобновяеми източници в енергийния микс. Новата цел би била 40% от общите производствени нужди спрямо 32% в 
момента. От държавните и общинските власти пък ще се очаква да обновяват годишно 3% от използваните сгради. 
Енергийни данъци 
В бъдеще горивата, използвани в авиацията и корабоплаването в границите на ЕС, също ще подлежат на облагане с 
енергиен данък. Ставките ще се изчисляват според енергийната стойност на горивото и екологичните показатели, а не по 
обем, както е присегашната система. Еврокомисарят по транспорта Адина Валян обаче прогнозира вчера, че само заради 
изискването за синтетични, възобновяеми и "чисти" добавки към горивото, до 2050 година самолетните билети в ЕС ще 
поскъпнат с 8%, а керосинът - с 32%. 
Кога ще влязат в сила новите правила? 
Зависи. Двайсет и седемте страни членки и Европейският парламент тепърва трябва да оценяват и одобряват промените - 
процес, който може да отнеме месеци или дори години. 
 
√ Водещи американски банки закриват офиси заради дигитализацията  
Най-големите американски банки, сред които Wells Fargo, Citigroup и JP Morgan, са закрили над 250 клона и са освободили 
служители през първата половина на 2021 година заради бума на дигитализацията, съобщаава в. "Файненшъл таймс". 
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Wells Fargo, банката с най-много филиали в САЩ, е закрила 154 клона или 3 процента от мрежата си и е намалила с 6% 
персонала си. "Нашите клиенти все по-често използват електронни възможности", казва финансовият директор на банката 
Майкъл Сантомасимо. Тези и други промени са довели до корекции в графика на работа на филиалите, допълва той. 
 Citigroup пък вече е е затворила 100 клона или 4% от мрежата си в САЩ, Мексико и азиатските страни, а JP Morgan - около 
1% от клоновете си. Този процес обаче едва ли ще доведе до пълното изчезване на физическите офиси. Те си остават важен 
фактор за привличане на клиенти, смятат управите на банките. 
 
√ Русия вдига митата за износ на горива и петролни продукти  
Русия вдига от 1 август с над 6 долара митото за износ на петрол. То се повишава с 6,3 долара до 67,8 долара за тон спрямо 
61,5 долара в момента, се посочва в съобщение на министерството на финансите, цитирано от ТАСС. Съответно ще бъдат 
повишени и митата на производните на суровината. 
Митото на светлите петролни продукти и маслата става 20,3 долара за тон, а на тъмните - 67,8 долара. Износът на тон 
бензин за търговски цели вече ще се облага с 20,3 долара, а на тон нафта - с 37,2 долара. Митото за втечнения природен 
газ вече ще бъде 9 долара, а при кокса то става 4,4 долара за тон. 
Повишенията са аргументирани с данни от мониторинга на цената на петрола между 15 юни и 14 юли. През този период 
средната стойност на сорта Юралс (Urals) е била 73,6 долара за барел, уточнява руското министерство на финансите. 
 
√ Търсенето на електроенергия нараства по-бързо от дела на възобновяемите източници  
Световното търсене на електрическа енергия нараства по-бързо, отколкото разпространението на възобновяемите 
енергии, поради което все повече се прибягва до употреба на изкопаеми горива, най-вече въглища, които пък са основните 
източници на глобалното затопляне. Това предупреди днес Международната агенция за енергията (МАЕ), цитирана от 
Франс прес. 
Търсенето на електроенергия се очаква да се увеличи с 5% през 2021 година заради възстановяването на икономиката, 
половината от което ще бъде покрито от изкопаеми горива, газ, но най-вече въглища. Това ще доведе до рекордни 
равнища на въглеродните емисии през 2022 година от сектора на електроенергията, се посочва в шестмесечния доклад на 
агенцията за пазара на електроенергия. 
Търсенето на електроенергия, което е най-голямо в Азия - най-вече в Китай и Индия - ще се увеличи с 5% тази година и с 
4% идната година, след като се понижи с 1% през 2020 година заради пандемията, информира БТА. 
Делът на енергията от възобновяеми източници (язовири, вятърна, слънчева и други) се очаква да нарасне значително, с 
около 8% през 2021 година и с 6% през 2022 година, прогнозира МАЕ, позовавайки се на водещите икономически 
тенденции и измерванията в отделните страни. 
Тя обаче вероятно ще покрие само половината от обявеното допълнително търсене на електроенергия. Около 45% ще се 
осигуряват от изкопаеми горива (40% през 2022-а), а останалите пет процента - от ядрена енергия.  
Вследствие на това въглеродните емисии от сектора на електроенергията, след като намаляха през последните години, се 
очаква да нараснат с 3,5% през 2021 година и с 2,5% през 2022 година и да достигнат нов рекорд. 
Според МАЕ ако светът иска да постигне въглеродна неутралност до 2050 година, то трябва да започне първо да намалява 
емисиите в сектора на електрическата енергия, който най-лесно може да бъде декарбонизиран. Това означава 
производството на електричество чрез въглища, предизвиквайщи най-много глобалното затопляне, да намалява с над 6 
на сто годишно през 2020-25 година. На този етап обаче се очаква то да се увеличи с 5% през тази година и с 3 на сто 
догодина. 
 
√ Втори ден на загуби на борсите в Европа  
Европейските акции поевтиняват за втора поредна сесия, след като понижението на цените на петрола се отрази на 
книжата на енергийните гиганти, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 1,67 пункта, или 0,36%, до 458,89 пункта. Индексът SXEP на петролните 
и газови компании се понижи с 2,18%, а акциите на Royal Dutch Shell и BP поевтиняха с 1,35%, и 1,37%%, след като цените 
на петрола паднаха на фона на новината, че Обединените арабски и ОПЕК са постигнали компромис за доставките. 
Немският показател DAX изтри 102,94 пункта от стойността си, или 0,65%, достигайки ниво от 15 686,04 пункта. Френският 
измерител CAC 40 се понижи с 28,94 пункта, или 0,44%, до 6 529,44 пунктa. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 
100 регистрира спад от 9,69 пункта, или 0,14%, до 7 081,5 пункта. 
Акциите на Siemens Energy поевтиняха с 9,58%, след като компанията се отказа от целта си за марж на печалбата на фона 
на данните, че подразделението на компанията за вятърна енергия отчете по-големи от очакваното разходи за сурови 
материали. Цената на книжата на Siemens Gamesa падна с 13,74%, като компанията е на път да запише най-лошата си 
търговска сесия от юли 2019 г. 
Като цяло настроението на пазара остана мрачно, като чувствителните към икономиката акции, сред които тези на банките, 
производителите на автомобили и компаниите от туристическия сектор, поведоха загубите на борсите. Инвеститорите 
стават все по-предпазливи на фона на нарастващия брой на случаите на COVID-19 в Европа. 
Във вторник STOXX 600 достигна рекорден връх на фона на оптимизма около икономическото възстановяване и силното 
начало на сезона на отчетите, но притесненията около инфлацията натежаха върху бенчмарка, след като САЩ и 
Великобритания отчетоха по-силен от очакваното ръст на потребителските цени. 
„Въпреки всичко това цените остават близо до рекордните си нива.“, коментира Джефри Хейли от OANDA. 
Акциите на Daimler поевтиняха с 0,01%, въпреки че подразделенията му за автомобили и камиони отчетоха по-добри 
финансови резултати от очакваното. 
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Цената на книжата на базираната във Великобритания фирма за киберсигурност Avast Plc скочи с 14,57% до върха на STOXX 
600, след като компанията съобщи, че води преговори за сливане с NortonLifeLock Inc. 
Акциите на британския онлайн търговец на модни стоки ASOS поевтиняха с 16,26%, след като компанията обяви, че растежа 
на продажбите се е забавил през юни и по-високите цени не са се отразили на крайните потребители. 
Разнопосочна търговия на Уолстрийт 
Водещите американски борсови индекси регистрираха смесени резултати в сряда, след като председателят на Федералния 
резерв на САЩ Джером Пауъл заяви, че централната банка ще запазих хлабавата си парична политика, предаде Си Ен Би 
Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 44,44 пункта, или 0,13%, до 34 933,23 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 напредна с 5,09 пункта, или 0,12%, до 4 374,3 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества 
Nasdaq записа спад от 32,7 пункта, или 0,22%, до 14 644,95 пункта. 
По време на традиционното си изслушване пред Комисията за финансови услуги към Камарата на представителите за 
полугодието, Джером Пауъл заяви, че централната банка може да изчака, преди да започне да започне да свива покупките 
на облигации въпреки нарастващата инфлация. Председателят на Фед също така посочи, че все още очаква инфлацията да 
се понижи и стабилизира. 
„На заседанието ни през юни Комисията обсъди напредъка на икономиката към нашите цели, след като приехме указания 
за покупките на активи през декември миналата година. Въпреки че достигането на стандарта за „значителен 
допълнителен напредък“ продължава да е далеч, участниците на пазара очакват той да продължи”, каза Пауъл. 
Коментарите му бяха последвани от спад на доходността по 10-годишните американски държавни книжа, затвърждавайки 
низходящата тенденция от последните месеци. 
Акциите на Apple поскъпнаха с 2,41%, след като в медиите е появи информация, че компанията е поискала от доставчиците 
си да увеличат производството на новите модели iPhone с 20%. Отчетите за второто тримесечие на  големи банки и други 
водещи компании продължиха в сряда. 
„Докато навлизаме в сезона на отчетите за второто тримесечие, пазарите изглежда засилват вниманието си към 
следващата стъпка за икономиката и към това дали я съпътства инфлация“, заяви Крис Хъси от Goldman Sachs. 
Акциите на Bank of America поевтиняха с 2,51%, след като кредитора отчете приходи от 21,6 млрд. долара за второто 
тримесечие. Прогнозата бе за приходи от 21,8 млрд. долара.  От банката заявиха, че ниските лихви са намалили нетните х 
приходи с 6% 
Цената на книжата на American Airlines скочиха се повиши с 3%, след като авиопревозвача повиши прогнозата си за 
приходи. Компанията трябва да представи финансовия си отчет си за второто тримесечие на 22 юли. 
От началото на 2021 г. S&P 500 е нараснал с повече от165 и над 36% през последните 12 месеца, което показва, че добрите 
новини вероятно оказват влияние върху акциите. Очаква се печалбата на компаниите от S&P 500 да нарасне с 64% на 
годишна база за второто тримесечие, сочат прогнозите на анализаторите, събрани от FactSet. 
Смесени резултати в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатко-тихоокеанския регион не намериха единна посока в четвъртък, 
след като растежът на китайската икономика не отговори на очакванията, предаде Си Ен Би Си. 
Китайската икономика е нараснала със 7,9% през тримесечието от април до юни в сравнение със същия период на 
миналата година, сочат данните на Националното статистическо бюро (НСБ) на Китай. Анализаторите, анкетирани от 
Ройтерс, очакваха ръст от 8,1%. Това представлява значително забавяне на растежа, след като през първото тримесечие бе 
реализиран рекордния ръст от 18,3% на годишна база. 
Цените на дребно през юни са скочили с 12,1% на годишна база, а промишлено производство е нараснало с 8,3% в 
сравнение със същия месец на 2020 г. 
На този фон в континентален Китай индексът Shanghai Composite записа ръст от 36,09 пункта, или 1,02%, до 3 564,59 пункта, 
а Shenzhen Composite напредна с 8,65 пункта, или 0,35%, до 2 478,72 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng се повиши 
с 208,81 пункта, или 0,75%, до 27 996,27 пункта. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 329,4 пункта, или 1,15%, до 28 279,09 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi напредна с 21,41 пункта, или 0,66%, до 3 286,22 пункта, след като централната банка на 
страната обяви, че ще запази без промяна основния си лихвен процент, който е на ниво от 0,5% 
В Австралия бенчмаркът ASX200 се понижи с 18,8 пункта, или 0,26%, до 7 335,9 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
ръст от 1,77 пункта, или 0,31%, до 565,17 пункта. BGBX40 напредна с 0,07 пункта, или 0,06%, до 124,39 пункта. BGTR30 се 
повиши с 2,07 пункта, или 0,34%, до 603,97 пункта. BGREIT регистрира ръст от 1,02 пункта, или 0,65%, до 158,61 пункта. 
 
Cross.bg  
 
√ Преглед на вестниците  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Жалко! Ники щеше да върне добрия експертен тон. 3 от 6-те партии искат министри ей сега 
в. 24 часа - Борисов разпитван, защото някой чувал за "канибалска афера" и SMS флирт с Каратанчева 
в. Монитор - Рейсовете станаха подвижни сауни 
в. Монитор - Преференции изстреляха в парламента 19 кандидати 
в. Телеграф - Точат по половин милион на месец с лимузини 
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в. Труд - Афера за €34 млн. с електромобили 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Слави отваря врата за преговори, оттегли Василев за премиер 
в. 24 часа - ЕК ни съди в Люксембург заради Търговския регистър, не бил свързан с европейската система 
в. 24 часа - Проверката на Кьовеши - сигнал за 4 фирми, взели поне 200 млн. лв. по екопроекти 
в. 24 часа - Строят у нас най-дългия жп тунел на Балканите, ще има две тръби, влакът ще се движи със 160 км/ч 
в. Телеграф - Пирогов на бунт в защита на Асен Балтов 
в. Телеграф - 180 000 деца застрашени да отпаднат от училище 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Милен Велчев, бивш министър на финансите: Оттеглянето на Николай Василев е подадена ръка към партиите 
които заявиха, че няма да подкрепят проектокабинета 
в. Монитор - Генералният директор на БЧК проф. Красимир Гигов: Наесен над 50% от населението може да има защита 
срещу COVID-19 
в. Телеграф - Генчо Керезов, заместник-кмет на София по дигитализацията: Телефонът ни може да смени електронния 
подпис 
в. Труд - Пламен Юруков, член на Националния съвет на СДС, пред "Труд": Трябват преговори меж поне три партии за 
кабинет 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Стига мъст! 
в. Монитор - Как да пуснем климатика и да спрем колите и псувните 
в. Телеграф - Образование наужким 
в. Труд - С нищо на рамо на път за никъде 
в. Труд - Николай Василев и странната приватизация на БТК 
в. Сега - Кабинетът на Слави Трифонов - няма не искам, няма недей 
в. Сега - Наистина е време за друго - пишман победителят да се осъзнае 
в. Сега - Брюксел разбра, че проблемът е главният прокурор 
 
√ Предстоящи събития на 16 юли 
Силистра. 

- От 10.45 часа в Художествената галерия президентът Румен Радев ще проведе среща с интелектуалци и културни 
дейци от региона. 

*** 
Варна. 

- От 21.00 часа в Летния театър президентът Румен Радев ще наблюдава мюзикъла "Човекът от Ла Манча" и ще 
отправи приветствие към участниците и гостите на спектакъла както и към екипа на Драматичен театър Стоян 
Бъчваров - Варна по случай 100-годишния юбилей на театъра. 

*** 
Велики Преслав. 

- От 18.00 часа в Археологически музей „Велики Преслав" вицепрезидентът Илияна Йотова ще приветства 
участниците в IV Международен културен форум „Велики Преслав - история на цял един народ", който за поредна 
година е под неин патронаж. 

*** 
Варна. 

- От 8.30 часа премиерът Стефан Янев ще приеме почетния караул на Морската гара в града, след което от борда на 
кораб „к-н I р. Димитър Добрев" ще наблюдава демонстрациите в рамките на учението „Бриз 2021". 

*** 
София. 

- От 10.00 часа в Националния археологически институт с музей при БАН вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде 
гост на тържественото отбелязване на 100-годишнината от откриването на Българския археологически институт. 

- От 11.00 часа в Конферентна зала 1 на УМБАЛ „Софиямед" ще се състои пресконференция относно учредяването 
на Болнично настоятелство „Вяра, Надежда, Любов". 

- От 13.00 часа в БТА политическото ръководство на „Има такъв народ" и заедно Николай Василев ще дадат 
пресконференция 

- От 13.00 часа в зала 10 на НДК ще се проведе събитие на тема „Как да се чуе гласът на гражданите чрез 
Конференцията за бъдещето на Европа?". 

- От 14.00 часа онлайн ще се проведе Годишната среща на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски 
дела в Република България. 

- От 18.00 часа в митрополитски храм „Св. Марина" в двора на Софийска света митрополия ще бъде отслужена 
Архиерейска вечерня с петохлебие. 

*** 
Банкя. 

- От 10.00 часа в Клуб „Дълголетие" на ул. „Стефан Стамболов" 2 ще бъде открита изложба на икебана „Лятна цветна 
приказка". 
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*** 
Благоевград. 

- От 09.00 ч. в зала №5 в сградата на Общината кметът Илко Стоянов ще даде пресконференция по актуални теми, 
свързани с работата на общинската администрация. *** 

*** 
Бургас. 

- От 11.00 часа на терасата на КЦ „Морско казино" ще се проведе пресконференция по повод предстоящото 
откриване на Международния филмов фестивал в града. 

*** 
Варна./ Св. св. Константин и Елена. 

- От 11.00 часа в центъра на курорта Св. св. Константин и Елена ще се състои кулинарното събитие Chef's Street @ 
Sts. Constantine and Helena Resort. 

*** 
Пловдив. 

- От 18.00 часа в Митрополитски храм "Св. вмчца Марина" в Пловдив Негово Високопреосвещенство Пловдивският 
митрополит Николай ще оглави Празнична вечерня с петохлебие 

*** 
Стара Загора. 

- От 21.00 часа в Античния форум ще бъде представена операта „Тоска" в рамките на Летните музикални вечери. 
*** 
Търговище. 

- От 10.00 часа на пл. Независимост" ще се състои концерт на Духовия оркестър към Общината. 
*** 
Търговище./село Кралево. 

- От 18.00 часа в залата на Читалището в село Кралево ще се състои представяне на традициите на празника Курбан 
байрам. 

*** 
Хасково. 

- От 11.00 часа във фоайето на Регионалния исторически музей ще бъде открита изложбата „Ваше благородие, 
госпожа Чужбина. 100 години бяла емиграция в България. 

  
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ Денят започва 

- Слави Трифонов оттегли номинацията на Николай Василев за премиер. Между диалога и компромисите - анализ 
на Валерия Велева и Кънчо Стойчев. 

- За управлението на болница „Пирогов" и проверките на Здравната каса - говорят проф. Асен Балтов и лекари от 
болницата. 

- Преди старта на Олимпиадата в Токио и още Спортното министерство между проверките и подготовката на 
състезателите. Гост министър Андрей Кузманов. 

- Филмът „Последно полувреме" - за фалшификацията на историята и сложните отношения с Република Северна 
Македония. 

- На живо от Самоков - кой затвори в метален контейнер бездомни кучета? 
- Директно от Пловдив - как след ремонт на път се наводниха мазетата на няколко кооперации; 

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

