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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
АИКБ 
 
√ ОБРЪЩЕНИЕ ОТ АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД СВИКВАНЕТО НА 46-ТОТО 
НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
В демократичните страни управлението се избира от Суверена. В модерните страни правителствата водят „тристранен 
диалог“ с работодателите и синдикатите, наричани заедно „социални партньори“ по всички важни за обществото 
въпроси, особено за тези касаещи стандарта на живота. Такъв е и европейският модел на демократично устройство, 
социално партньорство и индустриални отношения. 
В нашата страна на последните (а и предпоследните) избори, Суверенът избра промяната.  Управляващата досега 
коалиция получи значително по-малко от половината подадени на изборите гласове. В същото време Суверенът не 
припозна нито една партия, на която да довери извършването на промяната.  Нещо повече! Като вземем предвид 
участието в изборите, никоя партия не получи дори 10% подкрепа от имащите право на глас. Суверенът разпореди 
промяната да се извърши с обединените усилия на няколко партии. 
Всичко това очевидно налага диалог за постигане на съгласие и формиране на мнозинство от избраните в парламента за 
извършване на промяната, за дълбоки реформи в редица сектори и съгласие за неотложни решения в парламента за 
антикризисни мерки и актуализация на бюджета, за управление на средствата от европейските програми и бюджета за 
2022 г. И на основата на постигнатото в диалог съгласие, парламентарно мнозинство да определи 
изпълнителите/формира правителството. Страната има нужда от парламент и излъчено в диалог правителство, а не от 
нови избори. Нов народен вот едва ли ще произведе принципно различна структура в парламента. Мнозинството 
българи искат промяна на модела на управление и това личи от двата вота. България не трябва да губи повече критично 
ценно време в момент, в който Европа тръгва бързо да се възстановява и решително да обновява икономиката си. 
АИКБ призовава за открит диалог първо по приоритетите и политиките, а след това по персоналния състав на бъдещото 
правителство, което да ги реализира. Призоваваме за обединително усилие от всички представени в парламента партии 
и депутати като напомняме, че и ролята на опозиция е достойна, когато аргументирано критикува, но не минира 
управлението на страната. 
За АИКБ приоритет на приоритетите е добрата и стабилна бизнес среда и условия за развитие на предприемачеството – 
тъй като влошената бизнес среда е главната пречка пред ускореното развитие на Родината ни. А подобряването на 
живота на всеки българин пряко зависи от условията за предприемачество, зависи от функционирането на правова 
държава, от неприкосновеността на собствеността, от решително ограничаване на корупцията, сивия сектор, кражбите и 
разхищенията на публични средства, ограничаване на картелите и монополите. За нас е важно запазването на добре 
работещия данъчен модел, продължаване на реформите в образованието, ускоряване на подготовката ни за встъпване в 
ОИСР, Шенген и Еврозоната. Не като самоцел, а като постигнати стандарти. 
Притеснителна е липсата на съгласие сред политическите сили по приоритетите, особено в областта на съдебната 
реформа, правната сигурност, защитата на собствеността. България е на първо място в ЕС по дял от БВП на бюджетните 
разходи за сектор сигурност и за съдебна система, а усещането на българските граждани и бизнес за сигурност е 
проблематично. В същото време страната ни е сред последните по дял на разходите за здравна превенция и 
профилактика, но по отношение на болничната помощ е над средното ниво – тоест, обществото плаща хората да се 
лекуват, а не за да не се разболяват. Липсва споделена визия за реформи в сектор „енергетика и климат“ – за 
либерализацията на пазара и защита на уязвимите, за прехода от въглеродна към неутрална към климата енергетика и 
икономика, дати за затваряне на въглищните централи и заместващи мощности плюс пълноценна реализация на 
работещите във въглищните региони и безвъглеродно развитие на регионите. Липсва съгласие по основни аспекти на 
пенсионната система, като актуализацията на пенсиите и връзката им с осигурителния принос. 
Демокрацията изисква публичен диалог за постигане на съгласие за политиките в името на по-добър живот за всеки 
гражданин. 
Настояваме за такъв диалог и за такова съгласие. 
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БНР 
 
√ АИКБ: Страната трябва да върви към политическа коалиция на промяната, а не към нови избори  
България се нуждае от диалог и съгласие за изпълнението на приоритетите на обществото и бизнеса. Страната трябва да 
върви към политическа коалиция на промяната, а не към нови избори. Това се казва в позиция на Асоциацията на 
индустриалния капитал, дни преди свикването на 46-ото Народно събрание. 
Икономиката вече се възстановява след пандемията, но без политически консенсус и подкрепата за по-нататъшен растеж 
няма да е възможна. Нещо повече, реалният бизнес се опасява да не попадне в политическа, преди да е излязъл от 
пандемичната криза. И не вижда никаква промяна на ситуацията у нас, дори и след последните изявления на партията-
лидер преди дни.  
От бизнес организацията изразяват притеснения от липсата на съгласие сред политическите сили и призовават за открит 
диалог най-напред по приоритетите и политиките, а след това по персоналния състав на бъдещето правителство, което 
да ги реализира. 
Стабилната бизнес среда и усилията за развитие на предприемачеството извежда като приоритети председателят на 
асоциацията Васил Велев: 
"Правната сигурност, върховенството на правото, корупцията, обществени поръчки с предизвестен победител, 
енергийният преход от въглеродна към неутрална енергетика и икономика, съответно развитие на въглищните региони, 
свободни от въглерода. 
Не може да управлява една партия и две не могат да управляват, три даже, за постигане очевидно на съгласие за 
управление, съгласие по политики", изтъкна Велев. 
"Ролята на опозиция е достойна, когато аргументирано критикува, но не минира управлението на страната", се посочва в 
обръщението на Асоциацията.  
Репортаж по темата можете да чуете в звуковия файл. 
 
НОВА ТВ 
 
√ АИКБ: Демокрацията изисква публичен диалог 
Асоциацията с обръщение по повод свикването на 46-ото НС 
Асоциация на индустриалния капитал в България с обръщение по повод свикването на 46-ото Народно събрание. От там 
обясняват, че „демокрацията изисква публичен диалог за постигане на съгласие за политиките в името на по-добър 
живот за всеки гражданин”. АИКБ настоява за такъв диалог и за такова съгласие. 
Цялата позиция: 
„В демократичните страни управлението се избира от Суверена. В модерните страни правителствата водят „тристранен 
диалог“ с работодателите и синдикатите, наричани заедно „социални партньори“ по всички важни за обществото 
въпроси, особено за тези, касаещи стандарта на живота. Такъв е и европейският модел на демократично устройство, 
социално партньорство и индустриални отношения. 
В нашата страна на последните (а и предпоследните) избори, Суверенът избра промяната. Управляващата досега 
коалиция получи значително по-малко от половината подадени на изборите гласове. В същото време Суверенът не 
припозна нито една партия, на която да довери извършването на промяната. Нещо повече! Като вземем предвид 
участието в изборите, никоя партия не получи дори 10% подкрепа от имащите право на глас. Суверенът разпореди 
промяната да се извърши с обединените усилия на няколко партии. 
Всичко това очевидно налага диалог за постигане на съгласие и формиране на мнозинство от избраните в парламента за 
извършване на промяната, за дълбоки реформи в редица сектори и съгласие за неотложни решения в парламента за 
антикризисни мерки и актуализация на бюджета, за управление на средствата от европейските програми и бюджета за 
2022 г. И на основата на постигнатото в диалог съгласие, парламентарно мнозинство да определи 
изпълнителите/формира правителството. Страната има нужда от парламент и излъчено в диалог правителство, а не от 
нови избори. Нов народен вот едва ли ще произведе принципно различна структура в парламента. Мнозинството 
българи искат промяна на модела на управление и това личи от двата вота. България не трябва да губи повече критично 
ценно време в момент, в който Европа тръгва бързо да се възстановява и решително да обновява икономиката си. 
АИКБ призовава за открит диалог първо по приоритетите и политиките, а след това по персоналния състав на бъдещото 
правителство, което да ги реализира. Призоваваме за обединително усилие от всички представени в парламента партии 
и депутати като напомняме, че и ролята на опозиция е достойна, когато аргументирано критикува, но не минира 
управлението на страната. 
За АИКБ приоритет на приоритетите е добрата и стабилна бизнес среда и условия за развитие на предприемачеството – 
тъй като влошената бизнес среда е главната пречка пред ускореното развитие на Родината ни. А подобряването на 
живота на всеки българин пряко зависи от условията за предприемачество, зависи от функционирането на правова 
държава, от неприкосновеността на собствеността, от решително ограничаване на корупцията, сивия сектор, кражбите и 
разхищенията на публични средства, ограничаване на картелите и монополите. За нас е важно запазването на добре 
работещия данъчен модел, продължаване на реформите в образованието, ускоряване на подготовката ни за встъпване в 
ОИСР, Шенген и Еврозоната. Не като самоцел, а като постигнати стандарти. 
Притеснителна е липсата на съгласие сред политическите сили по приоритетите, особено в областта на съдебната 
реформа, правната сигурност, защитата на собствеността. България е на първо място в ЕС по дял от БВП на бюджетните 
разходи за сектор сигурност и за съдебна система, а усещането на българските граждани и бизнес за сигурност е 

https://bnr.bg/post/101500926/aikb-stranata-ima-nujda-ot-saglasie-i-formirane-na-mnozinstvo-koeto-da-izvarshi-reformi-v-redica-sektori
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проблематично. В същото време страната ни е сред последните по дял на разходите за здравна превенция и 
профилактика, но по отношение на болничната помощ е над средното ниво – тоест, обществото плаща хората да се 
лекуват, а не за да не се разболяват. Липсва споделена визия за реформи в сектор „енергетика и климат“ – за 
либерализацията на пазара и защита на уязвимите, за прехода от въглеродна към неутрална към климата енергетика и 
икономика, дати за затваряне на въглищните централи и заместващи мощности плюс пълноценна реализация на 
работещите във въглищните региони и безвъглеродно развитие на регионите. Липсва съгласие по основни аспекти на 
пенсионната система, като актуализацията на пенсиите и връзката им с осигурителния принос. 
Демокрацията изисква публичен диалог за постигане на съгласие за политиките в името на по-добър живот за всеки 
гражданин. 
Настояваме за такъв диалог и за такова съгласие”, завършва позицията. 
 
Manager.bg 
 
√ АИКБ: Първо е диалогът, правителството - след това  
Страната има нужда от парламент и излъчено в диалог правителство, а не от нови избори. Това призова в обръщение 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) по повод предстоящото свикване на 46-тото Народно събрание. 
Припомняме, че президентът Румен Радев заяви в петък, че ще свика Народното събрание с указ на 21 юли от 09.00 часа. 
В позицията си, разпространена до медиите от АИКБ апелират първо да се проведе открит диалог  по приоритети и 
политики, а след това да се премине към конструирането на бъдещото правителство. Според АИКБ страната има нужда 
от парламент и излъчено в диалог правителство, а не от нови избори, защото нов вот едва ли ще произведе принципно 
различна структура в парламента. 
В демократичните страни управлението се избира от Суверена. В модерните страни правителствата водят „тристранен 
диалог“ с работодателите и синдикатите, наричани заедно „социални партньори“ по всички важни за обществото 
въпроси, особено за тези касаещи стандарта на живота. Такъв е и европейският модел на демократично устройство, 
социално партньорство и индустриални отношения, пише в обръщението на АИКБ. 
„В нашата страна на последните (а и предпоследните) избори, Суверенът избра промяната.  Управляващата досега 
коалиция получи значително по-малко от половината подадени на изборите гласове. В същото време Суверенът не 
припозна нито една партия, на която да довери извършването на промяната.  Нещо повече! Като вземем предвид 
участието в изборите, никоя партия не получи дори 10% подкрепа от имащите право на глас. Суверенът разпореди 
промяната да се извърши с обединените усилия на няколко партии”, отбелязват от Асоциацията. 
Според АИКБ последните събития очевидно налагат диалог за постигане на съгласие и формиране на мнозинство от 
избраните в парламента за извършване на промяната, за дълбоки реформи в редица сектори и съгласие за неотложни 
решения в парламента за антикризисни мерки и актуализация на бюджета, за управление на средствата от европейските 
програми и бюджета за 2022 г. 
„И на основата на постигнатото в диалог съгласие, парламентарно мнозинство да определи изпълнителите/формира 
правителството. Страната има нужда от парламент и излъчено в диалог правителство, а не от нови избори. Нов народен 
вот едва ли ще произведе принципно различна структура в парламента. Мнозинството българи искат промяна на модела 
на управление и това личи от двата вота. България не трябва да губи повече критично ценно време в момент, в който 
Европа тръгва бързо да се възстановява и решително да обновява икономиката си.“, отбелязват от бизнес организацията.  
АИКБ призовава за открит диалог първо по приоритетите и политиките, а след това по персоналния състав на бъдещото 
правителство, което да ги реализира. Призоваваме за обединително усилие от всички представени в парламента партии 
и депутати като напомняме, че и ролята на опозиция е достойна, когато аргументирано критикува, но не минира 
управлението на страната. 
За АИКБ приоритет на приоритетите е добрата и стабилна бизнес среда и условия за развитие на предприемачеството, 
важно е запазването на добре работещия данъчен модел, продължаване на реформите в образованието, ускоряване на 
подготовката ни за встъпване в ОИСР, Шенген и Еврозоната. Не като самоцел, а като постигнати стандарти, посочват още 
от работодателската организация. 
От организацията считат за притеснителна липсата на съгласие сред политическите сили по приоритетите, особено в 
областта на съдебната реформа, правната сигурност, защитата на собствеността. Според организацията липсва споделена 
визия за реформи в сектор "енергетика и климат", както и съгласие по основни аспекти на пенсионната система, като 
актуализацията на пенсиите и връзката им с осигурителния принос. 
„Демокрацията изисква публичен диалог за постигане на съгласие за политиките в името на по-добър живот за всеки 
гражданин. Настояваме за такъв диалог и за такова съгласие.“, заявяват от АИКБ. 
 
Business.dir.bg 
 
√ АИКБ: Липсва съгласие по основни аспекти на пенсионната система 
Според бизнес асоциацията основен приоритет трябва да е добрата и стабилна бизнес среда и условия за развитие 
на предприемачеството  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) призовава за открит диалог първо по приоритетите и 
политиките, а след това по персоналния състав на бъдещото правителство, което да ги реализира. Това е записано в 
позиция на бизнес асоциацията, оповестена дни преди свикването на 46-ото Народно събрание. 
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"Призоваваме за обединително усилие от всички представени в парламента партии и депутати като напомняме, че и 
ролята на опозиция е достойна, когато аргументирано критикува, но не минира управлението на страната", заявяват от 
АИКБ. 
Според АИКБ основен приоритет на парламента трябва да е добрата и стабилна бизнес среда и условия за развитие на 
предприемачеството. 
"А подобряването на живота на всеки българин пряко зависи от условията за предприемачество, зависи от 
функционирането на правова държава, от неприкосновеността на собствеността, от решително ограничаване на 
корупцията, сивия сектор, кражбите и разхищенията на публични средства, ограничаване на картелите и монополите", 
категорични са от АИКБ. От организацията допълват, че за тях е важно запазването на добре работещия данъчен модел, 
продължаване на реформите в образованието, ускоряване на подготовката ни за встъпване в ОИСР, Шенген и 
Еврозоната. 
"Липсва споделена визия за реформи в сектор "енергетика и климат" - за либерализацията на пазара и защита на 
уязвимите, за прехода от въглеродна към неутрална към климата енергетика и икономика, дати за затваряне на 
въглищните централи и заместващи мощности плюс пълноценна реализация на работещите във въглищните региони и 
безвъглеродно развитие на регионите", коментират още от работодателската асоциация. И допълват, че липсва съгласие 
по основни аспекти на пенсионната система, като актуализацията на пенсиите и връзката им с осигурителния принос. 
 
24 часа 
 
√ Бизнесът: Първо диалог по политиките, после кой да е в кабинета 
Страната няма нужда от нови избори, категорични са от АИКБ 
Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ призовава за открит диалог първо по приоритетите и 
политиките, а след това по персоналния състав на бъдещото правителство, което да ги реализира. 
Призоваваме за обединително усилие от всички представени в парламента партии и депутати, като напомняме, че и 
ролята на опозиция е достойна, когато аргументирано критикува, но не минира управлението на страната. Това е 
записано в обръщение на работодателската организация по повод предстоящото първо заседание на 46-ото Народно 
Събрание, цитирано от БТА. 
Според АИКБ страната има нужда от парламент и излъчено в диалог правителство, а не от нови избори, защото нов вот 
едва ли ще произведе принципно различна структура в парламента. Мнозинството българи искат промяна на модела на 
управление и това личи от двата вота. България не трябва да губи повече критично ценно време в момент, в който 
Европа тръгва бързо да се възстановява и решително да обновява икономиката си, смятат от Асоциацията. 
За АИКБ приоритет на приоритетите е добрата и стабилна бизнес среда и условия за развитие на предприемачеството, 
важно е запазването на добре работещия данъчен модел, продължаване на реформите в образованието, ускоряване на 
подготовката ни за встъпване в ОИСР, Шенген и Еврозоната. Не като самоцел, а като постигнати стандарти, посочват още 
от работодателската организация. 
За АИКБ е притеснителна липсата на съгласие сред политическите сили по приоритетите, особено в областта на 
съдебната реформа, правната сигурност, защитата на собствеността. Според организацията липсва споделена визия за 
реформи в сектор "енергетика и климат", както и съгласие по основни аспекти на пенсионната система, като 
актуализацията на пенсиите и връзката им с осигурителния принос. 
 
News.bg 
 
√ Липса на политически консенсус за съдебната система тревожи АИКБ  
От Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) призовават за открит диалог първо по приоритетите и 
политиките, а след това по персоналния състав на бъдещото правителство, което да ги реализира. Страната има нужда от 
парламент и излъчено в диалог правителство, а не от нови избори. Нов народен вот едва ли ще произведе принципно 
различна структура в парламента. Мнозинството българи искат промяна на модела на управление и това личи от двата 
вота, категорични са те. 
В позицията си те изразяват притеснение за липсата на съгласие сред политическите сили като акцентират върху 
съдебната реформа, правната сигурност, защитата на собствеността. България е на първо място в ЕС по дял от БВП на 
бюджетните разходи за сектор сигурност и за съдебна система, а усещането на българските граждани и бизнес за 
сигурност е проблематично. В същото време страната ни е сред последните по дял на разходите за здравна превенция и 
профилактика, но по отношение на болничната помощ е над средното ниво - тоест, обществото плаща хората да се 
лекуват, а не за да не се разболяват, отчитат те. 
Липсва споделена визия за реформи в сектор "енергетика и климат" - за либерализацията на пазара и защита на 
уязвимите, за прехода от въглеродна към неутрална към климата енергетика и икономика, дати за затваряне на 
въглищните централи и заместващи мощности плюс пълноценна реализация на работещите във въглищните региони и 
безвъглеродно развитие на регионите. Липсва съгласие по основни аспекти на пенсионната система, като актуализацията 
на пенсиите и връзката им с осигурителния принос, посочват от АИКБ 
Демокрацията изисква публичен диалог за постигане на съгласие за политиките в името на по-добър живот за всеки 
гражданин. Настояваме за такъв диалог и за такова съгласие, категорични са те. 
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Frog News 
 
√ АИКБ притеснени: Няма съгласие между партиите за съдебна реформа 
Искат диалог между партиите  
Притеснения заради липсата на консенсус сред политическите сили по отношение на съдебната реформа изразиха от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. От там са категорични - първо трябва да има диалог по приоритети и 
политики, а след това - по състава на бъдещия кабинет, който да ги реализира. 
Изходът не минава през нови избори 0 нов народен вот едва ли ще доведе до различни резултати, смятат от АИКБ. 
Според Асоциацията ясно е станало и при двата парламентарни вота - на 4-ти април и на 11-ти юли, че обществото иска 
промяна на модела на управление.  
„България е на първо място в ЕС по дял от БВП на бюджетните разходи за сектор сигурност и за съдебна система, а 
усещането на българските граждани и бизнес за сигурност е проблематично. В същото време страната ни е сред 
последните по дял на разходите за здравна превенция и профилактика, но по отношение на болничната помощ е над 
средното ниво - тоест, обществото плаща хората да се лекуват, а не за да не се разболяват”, посочват в позицията си от 
АИКБ.  
Според асоциацията липсва визия за реформи в сектор енергетика и климат в контекста на зелената сделка. Не е ясно как 
ще се либерализира пазара и ще се защитят уязвимите, как ще се премине от въглеродна към неутрална към климата 
енергетика и икономика. Липсва съгласие и по въпросите с пенсионната система.  
“Демокрацията изисква публичен диалог за постигане на съгласие за политиките в името на по-добър живот за всеки 
гражданин. Настояваме за такъв диалог и за такова съгласие”, завършват от АИКБ. 
 
Fakti.bg 
 
√ АИКБ напомни на 46-ото НС: Демокрацията изисква публичен диалог 
Асоциацията с обръщение по повод свикването на 46-ото НС  
Acoциaция нa индуcтриaлния кaпитaл в Бългaрия c oбръщeниe пo пoвoд cвиквaнeтo нa 46-oтo Нaрoднo cъбрaниe. Oт тaм 
oбяcнявaт, чe „дeмoкрaциятa изиcквa публичeн диaлoг зa пocтигaнe нa cъглacиe зa пoлитикитe в имeтo нa пo-дoбър 
живoт зa вceки грaждaнин”. AИКБ нacтoявa зa тaкъв диaлoг и зa тaкoвa cъглacиe. 
Цялaтa пoзиция: 
„В дeмoкрaтичнитe cтрaни упрaвлeниeтo ce избирa oт Cувeрeнa. В мoдeрнитe cтрaни прaвитeлcтвaтa вoдят „триcтрaнeн 
диaлoг“ c рaбoтoдaтeлитe и cиндикaтитe, нaричaни зaeднo „coциaлни пaртньoри“ пo вcички вaжни зa oбщecтвoтo 
въпрocи, ocoбeнo зa тeзи, кacaeщи cтaндaртa нa живoтa. Тaкъв e и eврoпeйcкият мoдeл нa дeмoкрaтичнo уcтрoйcтвo, 
coциaлнo пaртньoрcтвo и индуcтриaлни oтнoшeния. 
В нaшaтa cтрaнa нa пocлeднитe (a и прeдпocлeднитe) избoри, Cувeрeнът избрa прoмянaтa. Упрaвлявaщaтa дoceгa 
кoaлиция пoлучи знaчитeлнo пo-мaлкo oт пoлoвинaтa пoдaдeни нa избoритe глacoвe. В cъщoтo врeмe Cувeрeнът нe 
припoзнa нитo eднa пaртия, нa кoятo дa дoвeри извършвaнeтo нa прoмянaтa. Нeщo пoвeчe! Кaтo взeмeм прeдвид 
учacтиeтo в избoритe, никoя пaртия нe пoлучи дoри 10% пoдкрeпa oт имaщитe прaвo нa глac. Cувeрeнът рaзпoрeди 
прoмянaтa дa ce извърши c oбeдинeнитe уcилия нa някoлкo пaртии. 
Вcичкo тoвa oчeвиднo нaлaгa диaлoг зa пocтигaнe нa cъглacиe и фoрмирaнe нa мнoзинcтвo oт избрaнитe в пaрлaмeнтa зa 
извършвaнe нa прoмянaтa, зa дълбoки рeфoрми в рeдицa ceктoри и cъглacиe зa нeoтлoжни рeшeния в пaрлaмeнтa зa 
aнтикризиcни мeрки и aктуaлизaция нa бюджeтa, зa упрaвлeниe нa cрeдcтвaтa oт eврoпeйcкитe прoгрaми и бюджeтa зa 
2022 г. И нa ocнoвaтa нa пocтигнaтoтo в диaлoг cъглacиe, пaрлaмeнтaрнo мнoзинcтвo дa oпрeдeли 
изпълнитeлитe/фoрмирa прaвитeлcтвoтo. Cтрaнaтa имa нуждa oт пaрлaмeнт и излъчeнo в диaлoг прaвитeлcтвo, a нe oт 
нoви избoри. Нoв нaрoдeн вoт eдвa ли щe прoизвeдe принципнo рaзличнa cтруктурa в пaрлaмeнтa. Мнoзинcтвoтo 
бългaри иcкaт прoмянa нa мoдeлa нa упрaвлeниe и тoвa личи oт двaтa вoтa. Бългaрия нe трябвa дa губи пoвeчe критичнo 
цeннo врeмe в мoмeнт, в кoйтo Eврoпa тръгвa бързo дa ce възcтaнoвявa и рeшитeлнo дa oбнoвявa икoнoмикaтa cи. 
AИКБ призoвaвa зa oткрит диaлoг първo пo приoритeтитe и пoлитикитe, a cлeд тoвa пo пeрcoнaлния cъcтaв нa бъдeщoтo 
прaвитeлcтвo, кoeтo дa ги рeaлизирa. Призoвaвaмe зa oбeдинитeлнo уcилиe oт вcички прeдcтaвeни в пaрлaмeнтa пaртии 
и дeпутaти кaтo нaпoмнямe, чe и рoлятa нa oпoзиция e дocтoйнa, кoгaтo aргумeнтирaнo критикувa, нo нe минирa 
упрaвлeниeтo нa cтрaнaтa. 
Зa AИКБ приoритeт нa приoритeтитe e дoбрaтa и cтaбилнa бизнec cрeдa и уcлoвия зa рaзвитиe нa прeдприeмaчecтвoтo – 
тъй кaтo влoшeнaтa бизнec cрeдa e глaвнaтa прeчкa прeд уcкoрeнoтo рaзвитиe нa Рoдинaтa ни. A пoдoбрявaнeтo нa 
живoтa нa вceки бългaрин прякo зaвиcи oт уcлoвиятa зa прeдприeмaчecтвo, зaвиcи oт функциoнирaнeтo нa прaвoвa 
държaвa, oт нeприкocнoвeнocттa нa coбcтвeнocттa, oт рeшитeлнo oгрaничaвaнe нa кoрупциятa, cивия ceктoр, крaжбитe и 
рaзхищeниятa нa публични cрeдcтвa, oгрaничaвaнe нa кaртeлитe и мoнoпoлитe. Зa нac e вaжнo зaпaзвaнeтo нa дoбрe 
рaбoтeщия дaнъчeн мoдeл, прoдължaвaнe нa рeфoрмитe в oбрaзoвaниeтo, уcкoрявaнe нa пoдгoтoвкaтa ни зa вcтъпвaнe в 
OИCР, Шeнгeн и Eврoзoнaтa. Нe кaтo caмoцeл, a кaтo пocтигнaти cтaндaрти. 
Притecнитeлнa e липcaтa нa cъглacиe cрeд пoлитичecкитe cили пo приoритeтитe, ocoбeнo в oблacттa нa cъдeбнaтa 
рeфoрмa, прaвнaтa cигурнocт, зaщитaтa нa coбcтвeнocттa. Бългaрия e нa първo мяcтo в EC пo дял oт БВП нa бюджeтнитe 
рaзхoди зa ceктoр cигурнocт и зa cъдeбнa cиcтeмa, a уceщaнeтo нa бългaрcкитe грaждaни и бизнec зa cигурнocт e 
прoблeмaтичнo. В cъщoтo врeмe cтрaнaтa ни e cрeд пocлeднитe пo дял нa рaзхoдитe зa здрaвнa прeвeнция и 
прoфилaктикa, нo пo oтнoшeниe нa бoлничнaтa пoмoщ e нaд cрeднoтo нивo – тoecт, oбщecтвoтo плaщa хoрaтa дa ce 
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лeкувaт, a нe зa дa нe ce рaзбoлявaт. Липcвa cпoдeлeнa визия зa рeфoрми в ceктoр „eнeргeтикa и климaт“ – зa 
либeрaлизaциятa нa пaзaрa и зaщитa нa уязвимитe, зa прeхoдa oт въглeрoднa към нeутрaлнa към климaтa eнeргeтикa и 
икoнoмикa, дaти зa зaтвaрянe нa въглищнитe цeнтрaли и зaмecтвaщи мoщнocти плюc пълнoцeннa рeaлизaция нa 
рaбoтeщитe във въглищнитe рeгиoни и бeзвъглeрoднo рaзвитиe нa рeгиoнитe. Липcвa cъглacиe пo ocнoвни acпeкти нa 
пeнcиoннaтa cиcтeмa, кaтo aктуaлизaциятa нa пeнcиитe и връзкaтa им c ocигуритeлния принoc. 
Дeмoкрaциятa изиcквa публичeн диaлoг зa пocтигaнe нa cъглacиe зa пoлитикитe в имeтo нa пo-дoбър живoт зa вceки 
грaждaнин. 
Нacтoявaмe зa тaкъв диaлoг и зa тaкoвa cъглacиe”, зaвършвa пoзициятa. 
 
Политика 
 
√ АИКБ призовава за диалог по приоритетите и политиките, а след това по персоналния състав на бъдещото 
правителство 
Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ призовава за открит диалог първо по приоритетите и 
политиките, а след това по персоналния състав на бъдещото правителство, което да ги реализира. Призоваваме за 
обединително усилие от всички представени в парламента партии и депутати като напомняме, че и ролята на опозиция е 
достойна, когато аргументирано критикува, но не минира управлението на страната. Това е записано в обръщение на 
работодателската организация по повод свикването на 46-тото Народно Събрание. 
Според АИКБ страната има нужда от парламент и излъчено в диалог правителство, а не от нови избори, защото нов вот 
едва ли ще произведе принципно различна структура в парламента. Мнозинството българи искат промяна на модела на 
управление и това личи от двата вота. България не трябва да губи повече критично ценно време в момент, в който 
Европа тръгва бързо да се възстановява и решително да обновява икономиката си, смятат от Асоциацията.  
За АИКБ приоритет на приоритетите е добрата и стабилна бизнес среда и условия за развитие на предприемачеството, 
важно е запазването на добре работещия данъчен модел, продължаване на реформите в образованието, ускоряване на 
подготовката ни за встъпване в ОИСР, Шенген и Еврозоната. Не като самоцел, а като постигнати стандарти, посочват още 
от работодателската организация. 
За АИКБ е притеснителна липсата на съгласие сред политическите сили по приоритетите, особено в областта на 
съдебната реформа, правната сигурност, защитата на собствеността. Според организацията липсва споделена визия за 
реформи в сектор "енергетика и климат", както и съгласие по основни аспекти на пенсионната система, като 
актуализацията на пенсиите и връзката им с осигурителния принос. 
 
Trendy News 
 
√ Асоциацията на индустриалния капитал с предупреждение към бъдещото правителство 
От Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) призовават за открит диалог първо по приоритетите и 
политиките, а след това по персоналния състав на бъдещото правителство, което да ги реализира. Страната има нужда от 
парламент и излъчено в диалог правителство, а не от нови избори. Нов народен вот едва ли ще произведе принципно 
различна структура в парламента. Мнозинството българи искат промяна на модела на управление и това личи от двата 
вота, категорични са те, предава news.bg. 
В позицията си те изразяват притеснение за липсата на съгласие сред политическите сили като акцентират върху 
съдебната реформа, правната сигурност, защитата на собствеността. България е на първо място в ЕС по дял от БВП на 
бюджетните разходи за сектор сигурност и за съдебна система, а усещането на българските граждани и бизнес за 
сигурност е проблематично. В същото време страната ни е сред последните по дял на разходите за здравна превенция и 
профилактика, но по отношение на болничната помощ е над средното ниво – тоест, обществото плаща хората да се 
лекуват, а не за да не се разболяват, отчитат те. 
Липсва споделена визия за реформи в сектор „енергетика и климат“ – за либерализацията на пазара и защита на 
уязвимите, за прехода от въглеродна към неутрална към климата енергетика и икономика, дати за затваряне на 
въглищните централи и заместващи мощности плюс пълноценна реализация на работещите във въглищните региони и 
безвъглеродно развитие на регионите. Липсва съгласие по основни аспекти на пенсионната система, като актуализацията 
на пенсиите и връзката им с осигурителния принос, посочват от АИКБ 
Демокрацията изисква публичен диалог за постигане на съгласие за политиките в името на по-добър живот за всеки 
гражданин. Настояваме за такъв диалог и за такова съгласие, категорични са те. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 

БНТ 
 
√ Депутатите се събират да обсъждат името на новия председател на 46-ото Народно събрание  
Ден преди новият парламент да започне работа парламентарните групи се събират, за да обсъдят кандидатурите си за 
председател на Народното събрание. От "Има такъв народ" не потвърдиха, че отново ще предложат Ива Митева. 
ГЕРБ е възможно да не посочат свой кандидат, а от БСП направиха заявка, че са готови да направят предложение кой да 
оглави 46-ото Народно събрание. 
Демократична България ще обсъдят тепърва кого да подкрепят. "Изправи се! Мутри вън!" стана ясно, че са готови да 
подкрепят Ива Митева, а Татяна Дончева е тяхната номинация за заместник-председател. 
ДПС засега не споменават име на кандидата си за представител на ръководството на новото народно събрание. Вече 
стана ясно, че 46-ият парламент ще продължи да работи в старата сграда. 
Само ГЕРБ настояват депутатите да се преместят в ремонтираната зала на бившия партиен дом. 
 
√ Какви са възможните конфигурации в 46-ото НС? 
Ден преди да започне работа 46-ото Народно събрание продължават изчисленията и прогнозите за вероятността да бъде 
съставено стабилно правителство. Според политолозите Антоний Тодоров и Антоний Гълъбов изборът на председател на 
парламента е важен знак за възможен консенсус между партиите. 
"Първият сблъсък ще бъде изборът на председател на парламента. Не би трябвало утре да бъде съобщено новото 
предложение на "Има такъв народ" на новия кабинет, това се случва след като президентът връчи проучвателния 
мандат. Изправени сме пред много сериозна институционална и политическа криза, този период ще влезе в 
учебниците. Време е за отговорност, но не е ясно кой ще я поеме", коментира в предаването "Денят започва" 
политологът и социолог доц. Антоний Гълъбов. 
По думите му става дума за сценарии, не за формули. Доц. Антоний Гълъбов уточни, че има остро институционално 
противопоставяне. 
"Служебното правителство вместо да се опита да го намали го задълбочи и изостри. "Има такъв народ" няма да се 
съобразява с установените практики и няма да направят първи стъпки към осигуряване на мнозинство. "Има такъв 
народ" превърна протестите в медиен продукт", допълни доц. Антоний Гълъбов. 
Според него кризата е множествена. 
"Намираме се в състояние на демократичен дефицит. Важно е утре какви законопроекти ще бъдат внесени в 
Народното събрание, какъв ще е дневният ред на първото заседание", добави доц. Антоний Гълъбов. 
Политологът проф. Антоний Тодоров коментира, че формулите на едно правителствено мнозинство не са много. 
"Ясно е, че има поне 2 партии, които са в известна изолация - ГЕРБ и ДПС, всички останали не желаят да правят 
коалиция с тях. Остава единствената възможна формула около трите партии на протеста, на промяната - "Има 
такъв народ", "Демократична България" и "Изправи се! Мутри вън!", които ще трябва да разчитат на подкрепата 
на БСП, твърде несигурна конфигурация", подчерта проф. Антоний Тодоров. 
Според него изборите са показали слаба мобилизация на избирателите. 
"Няма как да се съставят правителства без подкрепата на парламента. Приемането на служебното правителство 
като редовно не може да се вкара в достатъчно приемлива конституционна процедура, възможно е да видим 
министри от служебния кабинет в новото правителство. Има огромно очакване ГЕРБ да бъде в опозиция. Необходим 
е разговор между партиите", категоричен е проф. Антоний Тодоров. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
БНР 
 
√ Мика Зайкова отново открива работата на парламента  
Ден преди началото на работата на 46-ото Народно събрание,  парламентарните групи провеждат днес заседания в 
партийните си централи. Ръководствата им се срещнаха вчера, за да обсъдят технически въпроси около дневния ред и 
разпределението на местата в пленарната зала. 
Днес парламентарните групи се събират, за да вземат своите решения. Единствено сигурно е, че първото заседание ще 
бъде открито, както и през април от Мика Зайкова: 
„Аз пак съм най-старото нещо и ще трябва да откривам. Нямам още подготвена реч“, каза тя пред „Хоризонт“. 
„Много искам да има правителство, защото народът вече няма да чака, а работа ни чака много. Да, изборите са 
демократична процедура, ама народът май му омръзна вече да ходи на избори... Да се надяваме на здравия разум“, 
каза още Зайкова, избрана за депутат от партия „Има такъв народ“.  
 
 

https://bntnews.bg/news/kakvi-sa-vazmozhnite-konfiguracii-v-46-oto-ns-1162944news.html
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√ Проверка на състоянието на старите гори у нас  
Агенцията по горите, съвместно с природозащитната организация WWF България, организират проверка на състоянието 
на  старите гори у нас. 
Вековните гори са последните кътчета дива природа, които са слабо повлияни от човека, и у нас те са не повече от 4% от 
всички гори . Днешната проверка, в която ще се включат и журналисти , ще бъде в парк Витоша. 
Вековните гори в България са около 150 000 хектара и пазят уникални примери за естествените процеси в природата. По 
време на проверката експерти и журналисти ще проследят на терен характеристиките на горите във фаза старост. 
Ще наблюдават биотопни дървета, които осигуряват местообитание за другите живи организми. 
Заради постиженията си в защита на българските стари гори в мрежата "Натура 2000" през миналата година страната ни 
беше отличена с европейската награда в Брюксел. 
Опазването на последните стари гори е важно, защото повечето стари гори в България губят значението си. Превръщат се 
в стопанисвани и в тях започва дърводобивна дейност. 
Така старите гори биват лишавани от шанса да бъдат своеобразен "Ноев ковчег" за близо 30% от горските видове и 
организми, които са изчезнали в стопанските гори. 
 
√ До 17 август бизнесът подава предложения по програмата за заетост на хора с увреждания  
Започва ежегодният конкурс за проекти от бизнеса по Националната програма за заетост на хора с увреждания. Целта на 
конкурса, обявен от  Агенцията за хората с увреждания, е работодателите да бъдат насърчени да създават условия за 
заетост за тези хора. 
Чрез участие в програмата за заетост за хората с увреждания бизнесът има възможност да изпълни и квотите за наемане 
на хора от целевата група, като могат да се получат средства за осигуряване на достъп до действащи или разкрити нови 
работни места за хора с увреждания - максималната сума е десет хиляди лева. 
За приспособяване на работната среда на вече съществуващи работни места също се полагат до десет хиляди лева, а за 
оборудване на нови такива за хора с увреждания - също до десет хиляди лева, като оборудването трябва да е съобразено 
с характера на тяхното заболяване. 
До хиляда лева работодател може да получи за квалификация и преквалификация, съответно обучение за 
професионално и служебно развитие на наетото лице с увреждане. 
Проектните предложения се приемат в Агенцията за хората с увреждания до края на работния ден на 17 август тази 
година. 
 
√ Иван Нейков: 50-те лева са социално подпомагане, нямат общо с пенсионното осигуряване  
Интервю на Марта Младенова с Иван Нейков в предаването ''12+4'' 
"Проблемът с осъвременяването на пенсиите е от над 10 години, но сега заговорихме за него заради въпроса - какво да 
правим с 50-те лева към пенсиите. Тези 50 лева нямат нищо общо с пенсионното осигуряване, това е класическо 
социално подпомагане. В управлението имаше много хора, които не правеха тази разлика. Затова сме в ситуация, в която 
не можеш да дадеш заден ход, защото ще станеш лош".  
Коментарът пред БНР е на Иван Нейков, директор на Балканския институт за социална политика и бивш социален 
министър.  
Той посочи, че има проблем, който трябва да бъде решен в системата на социалното осигуряване - как да премахнем 
тази водеща до несправедливост разлика между стари и нови пенсии.  
"Въпросът е как ще го направим. Експертите са раздвоени. Единият вариант е да се стъпи върху базата на 
осъвременяване, свързано с увеличаване на осигурителния доход през годините. Другото предложение е да стане въз 
основа на увеличаване на тежестта на всяка година осигурителен стаж във формулата, по която се изчисляват пенсиите. И 
двата варианта са възможни. Има обаче едно натежаване към втория вариант, тъй като този начин е по-лесен за 
управление. Но при него пенсиите - най-ниската и най-високата, отново ще се отдалечат. Затова първият вариант е по-
справедлив. Хората не ги интересуват формулите, трябва да им бъде обяснено, че осъвременяването ще коригира само 
част от пенсиите", допълни Нейков в предаването "12+3".  
Той подчерта, че "горещият картоф" попада в ръцете на новия парламент и на новото правителство.  
Интервюто с Иван Нейков можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Андрей Янкулов: Има регрес в дейността на антикорупционните институции 
Антикорупционният фонд представя днес годишния си мониторингов доклад 
Интервю на Ирина Недева с Андрей Янкулов 
„Проблемите се задълбочават. Това, което показват обективните данни е, че има регрес в дейността на 
антикорупционните институции.“ Това каза пред БНР адвокат Андрей Янкулов, старши правен експерт в 
Антикорупционния фонд. Днес ще бъдат представи изводите от годишния мониторингов доклад на Антикорупционния 
фонд за нивото на политическата корупция у нас. Фондът се занимава с паралелни граждански разследвания по 
емблематични случаи. 
Годишният анализ разглежда най-значимите разследвания на политическа корупция по високи етажи на властта, 
представляващи висок обществен интерес. 
„Това не е само получаване на подкуп, но и всякакви длъжностни престъпления – безстопанственост и т.н., които могат 
да имат корупционен елемент“, уточни Янкулов. 

https://bnr.bg/post/101501003/ivan-neikov
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Андрей Янкулов очерта коренно противоположен резултат от антикорупционните производства в сравнение с 
обичайните резултати по наказателните дела, при които с всяка следваща година процентът на осъдителните присъди се 
доближава до 100. При антикорупционните от 16 случая едва 3 приключват с осъдителни присъди, а 13 с оправдателни, 
поясни той. 

Янкулов отбеляза, че след шумното начало на много от 
производствата и поддържане на силен медиен интерес, 
нещата затихват. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Мария Бакалова е „Посланик на дестинация България“  
Бургазлийката Мария Бакалова получи почетния знак 
„Посланик на дестинация България“. Той ѝ бе връчен 
от служебния министър доц. Стела Балтова. Тя бе гост в 
министерството веднага след участието си във фестивала в 
Кан.  
Бранд България вече има своето ново лице, което да 
направи страната ни още по-популярна и разпознаваема, 
сподели Балтова.  
„Моят екип и аз бихме се радвали да приемете тази 
символична роля на посланик и да прегърнете като своя 
кауза популяризирането на многообразието на туристическа 
дестинация България“, заяви министър Балтова, поднасяйки 
почетния знак. 
Мария Бакалова благодари и сподели колко е развълнувана, 
казвайки, че приема с отговорност оказаната ѝ чест. Тя 
подчерта, че България е прекрасна страна и нейните красоти, 
вкусна храна и древна история трябва да се популяризират.  
„За мен е чест и гордост да се наричам българка и винаги 
съм обичала България. Искрено се надявам новото, младото 

поколение да са щастливи и горди, че са българи, защото познават историята си и въпреки че срещат трудности, това 
изгражда характера им", заяви актрисата. По думите ѝ природата и архитектурата ни са изключително красиви и тя ги 
преоткрива всеки път, когато с радост се завръща у дома. 
„Трябва да позволим на хората да почувстват България“, призова Мария Бакалова. 
Министърът изрази увереност, че именно младите и успели българи са нашите посланици по света, а успехите за Мария 
Бакалова тепърва предстоят.  
 
√ Паметникът на Бузлуджа ще придобие статут на недвижима културна ценност от национално значение  
Дом-паметникът на връх Бузлуджа ще придобие статут на недвижима културна ценност от национално значение. 
Решението е било взето вчера на Специализиран експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности, 
свикан по заповед на министъра на културата. Монументът е класиран на първо място сред седемте най-известни и 
застрашени европейски паметници на т.нар. противоречиво културно наследство. 
От съобщение на пресцентъра на община Казанлък става ясно, че така ще бъде осигурена стабилна териториално-
устройствена и юридическа защита на обекта, както и ще бъде ангажирана държавата да положи повече грижи за 
опазването му.  
 
√ Роботи може да изместят финансовите консултанти  
Професията на финансовия консултант може да бъде изместена от роботи. Техните съвети как да управляваме парите си 
много скоро могат да навлязат на пазара на банковите услуги. Такива технологии вече съществуват и са на път да 
навлязат по-широко в живота ни. Как се случва това разказва Наталия Ганчовска. 
Ако не сте сигурни какви банкови и финансови продукти да използвате, за да управлявате по-добре парите си, много 
скоро  можете да получавате съвет не от човек, а от робот. Такива технологии вече съществуват и са част от услугите, 
които банките предлагат, казва Момчил Зарев, търговски директор в компания за разработка на финансов софтуер. 
„Гласови команди, подадени примерно през вайбър или през месинджър много лесно могат да бъдат изработени от 
софтуер и да бъде върнат гласов отговор обратно, доста подобен резултат на това да говорите с човек по телефона“. 
Интелигентната система може да дава компетентни отговори затова как да управляваме парите си, но засега все още не 
може напълно да измести финансовият консултант. 
„По-скоро ще оптимизира неговата работа по такъв начин, че банковият консултант да не е нужно да се занимава с 
математически модели и прочие. Не трябва да забравяме, че човешкият мозък все още работи доста по-добре от 
компютърния“. 
Около 20 на сто от банките у нас вече прилагат подобни технологии. 
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√ Космическото бъдеще на човечеството  
Космическото бъдеще на човечеството след революционния полет на британския милиардер Ричард Брансън в Космоса 
със совалката „Юнити“ и ден преди планирания полет на американския бизнесмен Джеф Безос с неговия апарат „Ню 
Шепард“.  
Как ще се развие конкуренцията между „Вържин Галактик“ на Брансън, „Блу ориджин“ на Безос и „СпейсЕкс“ на Илон 
Мъск при зараждащия се пазар на космически туризъм.  
На този фон къде е България в изследването на Космоса, кога ще има нови български космонавти и какви възможности 
дава спечеленият от СУ „Св. Климент Охридски“ образователен проект към ЕКА „Space Edu 4 Bg“. 
Д-р Владимир Божилов, астрофизик и гл. асистент, катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“, разказва 
повече в "Нашият ден": 
"Космосът не е само обект на бъдещ туризъм или атракция, Космосът е неизчерпаем източник на знания за света около 
нас и за създаване на бъдещи науки."  
Астрофизикът коментира темата за космическото бъдеще на човечеството и мястото на България в този процес, ден 
преди да потръгне космическата "разходка" на Джеф Безос в космическото пространство. 
"България е страна, която има своите предишни успехи в космическите науки и сега продължава да работи по 
космически изследвания", каза още д-р Божилов. 
Чуйте повече в звуковия файл. 
 
√ ЕК представя докладите за върховенството на закона  
Европейската комисия представя за втора година докладите по хоризонталния механизъм за върховенството на закона 
на страните-членки. За съдържанието на документа за страната ни от миналата година: 
В първия доклад по хоризонталния механизъм за България от септември 2020 година се подчертава, че собствеността на 
някои медии е директно свързана с политически действащи лица, дори и те самите да не ги притежават официално. 
Авторите на документа припомнят, че много журналисти определят политическата намеса в медиите като „нещо 
обичайно“ и „широко практикувано“ и се допълва, че репортери все по-често се изправят пред заплахи и нападения, 
свързани с техни публикации. 
По отношение на борбата с корупцията се казва, че все още пред България стоят важни предизвикателства като 
постигане на сериозен брой окончателни присъди за корупция по високите етажи на властта. 
В него се подчертава, че трябва да бъдат завършени процедурите, които да гарантират ефективна отчетност от страна на 
главния прокурор, както и че съставът и функционирането на Висшия съдебен съвет и Инспектората към него все още са 
обект на безпокойство. 
 
√ Фон дер Лайен: Напоследък виждаме колко е важно да се инвестира в битката срещу климатичните промени  
В Прага председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен  заедно с премиера Андрей Бабиш представиха 
одобрения от ЕК план за възстановяването на икономиката на Чехия от Covid пандемията. 
Страната ще получи 7 милиарда евро грантове до 2026 година, но трябва да подобри прозрачността при 
разпределението на евросредствата и да въведе по-ефективни механизми за предотвратяване на конфликт на интереси. 
Председателката на Еврокомисията иначе похвали правителството на Бабиш, че планира да похарчи 42 процента от 7-те 
милиарда евро за мерки срещу климатичните промени: 
„Напоследък виждаме колко е важно да се инвестира в битката срещу климатичните промени. Екстремните и 
разрушителните метеорологични явления стават все по-чести и по-интензивни, ужасни бяха наводненията в Белгия, 
Нидерландия, Германия, а също и в Австрия и Швейцария. Те ни показаха колко висока е цената на човешкото страдание 
и на финансовите загуби“. 
 
√ Сливане формира петата по големина банка в Испания с активи от 110 млрд. евро  
Министерството на икономиката на Испания разреши сливането между Уникаха банко (Unicaja Banco) и Либербанк 
(Liberbank) след одобрението на Националната комисия за пазара на ценни книжа (CNMV). Плановете са то да приключи 
преди края на юли. 
Съюзът ще положи началото на петата по големина испанска банка с активи от 110 милиарда евро. Той бе одобрен от 
Общите събрания на двете банки още на 31 март, но се чакаше и съгласието на надзора - Националната комисия за 
пазара на ценни книжа, което се получи на 29 юни с условието да се обърне внимание на високата концентрация на 
банкови клонове в провинция Касерес. 
Очаква се централата на новата банка да продължи да бъде в Малага, с банкови клонове в 80 % от страната и над 4,5 
милиона клиенти. 
Двете банки обмисляха сливането си още от 2018 година, на следващата се отказаха, но подновиха преговорите през 
ноември 2020 година, след като Covid пандемията извади на преден план нуждата от рентабилност. 
Уникаха банко има около 6 200 служители и над 1 000 офиса, а Либербанк – 3 700 служители и близо 580 клона. 
Това е поредното сливане в испанския банков сектор след Кайшабанк (CaixaBank) и Банкиа (Bankia). Тогава те съкратиха 
близо 8 300 души и закриха 1 534 клона. 
От финансовата криза през 2008 година досега банковият сектор в Испания загуби 40 % от работните си места заради 
сливания, въвеждане на онлайн услуги и Covid пандемията. 
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√ Правителството във Франция одобри проектозакона за ваксинирането  
Френското правителство одобри проектозакона, който цели да накара неваксинираните хора в страната да се 
имунизират, предаде Франс прес. Според говорителя на кабинета Габриел Атал законопроектът е бил разгледан на 
среща на министрите и се очаква да бъде представен в парламента следващата седмица. 
Основните положения в него бяха очертани от президента Еманюел Макрон миналата седмица, като той предвижда 
разширяване на  изискванията за представяне на сертификат за ваксинация или негативен ПСР тест при посещение на 
места като ресторанти, барове или търговски центрове. 
Идеите на властите предизвикаха масови протести във Франция  и обвинения от страна на някои политици, че Макрон 
злоупотребява с властта.  
Говорителят на правителството Габриел Атал обаче заяви, че страната навлиза в четвърта вълна на пандемията. Той 
обясни, че ще има и някои промени спрямо първоначалните планове на правителството. Така например глобите за 
бизнесите, които не проверяват клиентите си, ще бъдат значително по-ниски от по-рано обявената сума от 45 хиляди 
евро. Те ще започват от 1 500 евро и постепенно ще се увеличават при повторно нарушение. Освен това гражданите, 
които не спазват правилата, първоначално няма да бъдат глобявани въобще. Не е ясно кога точно този гратисен период 
ще свърши, но се предполага, че ще бъде по-малко от месец. 
 
√ САЩ и Германия са се договорили за "Северен поток -2"  
Съединените щати и Германия се очаква да обявят в следващите дни споразумение, което да сложи край на спора по 
отношение на газопровода "Северен поток-2". Това предаде Ройтерс като се позова на информирани източници.  
Споразумението идва след дискусии между американски и германски представители и е свързано с американската 
загриженост, че съоръжението ще увеличи енергийната зависимост на Европа от Русия и ще лиши Украйна от таксите за 
транзит на газ. 
То ще доведе до избягването на американските санкции срещу компанията, която изгражда газопровода и нейния 
изпълнителен директор Матиас Варниг. 
Ройтерс посочва, че подробности по сделката не са известни, но според източниците, тя ще включва ангажименти на 
двете страни за гарантиране на увеличение на инвестициите в украинския енергиен сектор. 
От Държавния департамент обявиха, че съветник на държавния секретар Антъни Блинкън ще посети Киев днес и утре, за 
да подчертае важността на американско-украинските връзки, тъй като Вашингтон иска да си гарантира подкрепата на 
украинската страна за споразумението с Германия. 
 
√ „Фронтекс“ ще охранява границата между Литва и Беларус  
Европейската агенция за гранична охрана „Фронтекс“ ще разположи следващата седмица гранични полицаи, 
хеликоптери и  автомобили по границата между Литва и Беларус, предаде Ройтерс. 
Целта е да се прекъсне потокът от нелегални имигранти, който, според Европейския съюз, е подпомаган от Минск. 
Мисията на службата ще продължи до 6 октомври. 
След налагането на европейските  санкции президентът на Беларус Александър Лукашенко обяви, че страната му няма да 
спира хората, които се опитват да минат на литовска територия.  
 
√ Рязък спад на Уолстрийт след страхове за нови локдауни заради Делта варианта на коронавируса  
Силното нарастване на заразените с Делта варианта на коронавируса в редица държави предизвика агресивни 
разпродажби на акции на Уолстрийт и на останалите борси по света, тъй като инвеститорите се опасяват от нови 
противопедмични мерки и локдауни, които да причинят по продължителен период на икономическото възстановяване в 
световен план. 
Индексът на сините чипове DJIA се понижи в понеделник със 725 пункта (с 2,09%), отбелязвайки най-драматичен сесиен 
спад от октомври 2020 г. 
В същото време широкият индекс S&P500 се понижи с 1,59%, а технологичният индекс Nasdaq Composite с 1,06%,  като и 
двата отбелязаха най-солидни дневни понижения от средата на месец май. 
По-рано в понеделник европейските фондови индекси също отбелязаха много силни понижения, като обшият индекс 
Stoxx Europe 600 падна с 2,3%, немският DAX 30 с 262%, френският CAC 40 - с 2,54% и британският FTSE100 - с 2,34%. 
Натискът върху глобалните пазари на акции в понеделник се дължеше до голяма степен на продължаващото нарастване 
на броя на случаите на Covid-19 в световен мащаб и най-вече на силно заразния Делта вариант на коронавируса, но също 
така и на притесненията относно нарастващото напрежение между САЩ и Китай. 
Силно заразният вариант Делта на Covid-19, който сега е доминиращия щам по целия свят, предизвиква нова вълна на 
инфекции и смъртни случаи, почти изключително сред неваксинираните хора. 
В понеделник администрацията на президента Джо Байдън обвини Китай за хакването на софтуера на  сървъри за 
електронната поща на Microsoft Exchange, което компрометира десетки хиляди компютри по целия свят по-рано тази 
година. 
"Ню Йорк Таймс" пък съобщи, че сенатори от Демократическата партия се очаква да оповестят в понеделник план за 
набиране на 14 милиарда долара годишно чрез налагане на данъци върху Китай и други страни, които не намаляват 
съществено вредните емисии. 
Що се отнася до пандемията, опасенията относно коронавируса са особено проблематични за сектори и индустрии, като 
бизнеса с пътуванията, който се очакваше да извлече най-голяма полза от отварянето на световната икономика. 
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Енергийният сектор пък беше най-слабия от 11-те ключови сектора в индекса S&P 500 в понеделник, като отбеляза спад с 
4,4% в резултат и на рязкото поевтиняване на петрола със 7 на сто. 
 
√ Русия предупреди САЩ да не разполагат хиперзвукови ракети в Европа  
Посолството на Русия в САЩ предупреди Вашингтон да не разполага хиперзвукови ракети на територията на Европа, 
предаде ТАСС. 
Пресслужбата на дипломатическата мисия обяви в Туитър, че иска да напомни на говорителя на Пентагона, че подобна 
стъпка може да дестабилизира настоящото състояние на нещата и да увеличи вероятността от случаен конфликт. 
Предупреждението идва, след като говорителят на Пентагона Джон Кирби, коментирайки изпитание в Русия на 
хиперзвукова ракета „Циркон“, заяви, че новите руски ракети могат потенциално да дестабилизират обстановката и да 
създадат значителен риск, тъй като са способни да носят ядрен заряд. 
Вчера руското Министерство на отбраната съобщи, че от фрегатата „Адмирал Горшков“ е изстреляна ракета „Циркон“, 
която успешно е поразила цел на сушата на около 350 км.  
 
√ Атака срещу президентския дворец в Афганистан  
Атака с реактивни снаряди е била извършена тази сутрин срещу президентския дворец в афганистанската столица Кабул 
минути началото на речта на президента Ашраф Гани по повод големия мюсюлмански празник Курбан байрам, предаде 
ТАСС. 
Президентският дворец е в строго охраняваната Зелена зона, където са разположени и дипломатически 
представителства. 
По първоначални данни няма пострадали. Снарядите са се взривили недалеч от двореца.  
 
Дума 
 
√ Пада банковата тайна за митничарите  
Банковата тайна за парите на митничарите пада. Всички служители на Агенция "Митници", с изключение на тези, 
заемащи технически длъжности, ще подават декларация, с която дават съгласие за разкриване на банковата тайна за 
парите им. Това предвиждат промени в Закона за митниците, които са пуснати за обществено обсъждане от 
Министерството на финансите. 
И досега митничарите всяка година подават декларация за притежаваните от тях пари, коли и имоти. С промяната обаче 
при проверка дали данните в тези декларации са верни инспекторатът на Агенция "Митници" ще може да поиска от 
търговските банки данни за наличните пари по сметките на митничарите и за движението на суми по тях. 
Декларациите за отказ от банкова тайна ще бъдат подавани от митничарите при назначаване и всяка година в срок до 31 
март. Всички назначени в момента митничари ще трябва да подадат такава декларация в 14-дневен срок след приемане 
на закона от парламента, предвижда подготвеният проект. 
Освен това Националната агенция за приходите всяка година в срок до 31 май ще дава на инспектората на Агенция 
"Митници" всички налични данни за доходите и имуществото на митническите служители. Така инспекторатът на 
агенцията ще може да сравни данните от имуществените декларации на митничарите с информацията, която ще получат 
от банките и от НАП. 
В имуществените си декларации митничарите посочват колите, имотите и парите на своите съпрузи или хората, с които 
живеят на съпружески начала, както и на непълнолетните си деца. Съпругите на митничарите обаче няма да подават 
декларации за отказ от банкова тайна, нито пък от НАП ще дават данни за доходите им. 
 
√ Столичната общинска икономика с нови рекордни загуби 
Търговските дружества на София са на червено със 102 млн. лева за миналата година 
За втора поредна година столичната общинска икономика бие рекорди по загуби. Този път тя излиза на червено със 102 
млн. лева или с 13 млн. лева повече от предходната година. Годишните финансови отчети за 2020 г. на 18-те общински 
дружества трябва да бъдат приети на последната сесия на Столичния общински съвет в четвъртък.  
От тях пет излизат на загуба, а шест са със спаднали печалби. Отново "Топлофикация София" е рекордьор по финансови 
загуби, макар че те са намалели спрямо предходната година и достигат 67 млн. лева. Задълженията на дружеството са 
основно за доставка на природен газ - 750 млн. лева, което е 72 на сто от общите задължения. "Топлофикация" 
продължава да не изпълнява инвестиционната си програма и тя достига едва 27 на сто от заложеното. 
Другият основен губещ е Центърът за градска мобилност. Той затъна заради КОВИД-кризата, започнала през 2020 г., и 
при него разликите с предишната година са драстични. Докато за 2019 г. общинското дружество излиза с 3,1 млн. лева 
печалба, през миналата година натрупаната загуба е 32,4 млн. лева. Отчетът показва, че за периода пътуванията са 
намалели със 140 милиона или с 25 на сто, а приходите от синя и зелена зона и от скоби - с 20 на сто. Продадените 
превозни документи също бележат спад с 3 милиона. Според одитора ЦГМ е финансово зависим от кредитори, като 
задълженията му не са достатъчно обезпечени с имуществото му.  
Сериозно е финансовото състояние и на "Столичен автотранспорт", който от половин милион лева печалба през 2019 г. 
достига до 10 млн. лева загуба през 2020 г. Нещата при електротранспрорта изглеждат малко по-оптимистично, тъй като 
загубите му са намалели от 4 на 3 милиона лева за една година. Третото транспортно дружество на общината - 
"Метрополитен", се справя изненадващо добре на този фон и излиза на печалба.  

https://bnr.bg/post/101501187
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За поредна година дружеството "Спортна София", което стопанисва основно спортни съоръжения, излиза на червено, 
макар че загубите намаляват и вече са 156 000 лева.  
Фирмите с най-драстично паднали печалби са "Пазари Възраждане" - над 10 пъти, и "Софийски имоти", което излиза 
почти на нула спрямо 10 млн. лева приходи през предходната година.  
Интересен е случаят със скандалната "Чистота-Искър", която вече носи името "Софекострой" и основната ѝ дейност не е 
почистването на града. Докато през 2019 г. дружеството е на загуба от 1,5 млн. лева, през миналата то излиза на плюс със 
160 000 лева. Това става на фона на сключени договори за дейности, възложени от Столичната община без обществени 
поръчки. Затова и 94 на сто от приходите му идват именно от тези договори. 
Разширен коментар  на авторката - в статията "Пак само загуби". 
 
√ Министър Янаки Стоилов: Членовете на ВСС да покажат самостоятелност  
Няколко са основанията, които покриват конституционното изискване за тежко нарушение на служебните задължения, 
системното им неизпълнение, както и такива, които накърняват престижа на съдебната власт, заяви в ефира на bTV 
служебният министър на правосъдието Янаки Стоилов, мотивирайки внасянето на искането за предсрочно 
освобождаване на главния прокурор Иван Гешев. 
„Аз ще представя мотивите на заседанието на ВСС, те са изведени от информацията, която е предоставил министърът на 
вътрешните работи. Аз съм се опитвал да ги обощя в няколко групи. Става дума за действия , които в редица случаи се 
разминават с изискването за непредубеденост и безпристрастност. Липсва единен критерий, когато трябва да се 
оценяват действия, които са по високите етажи на властта”, посочи правосъдният министър. 
„Ще дам пример – за фалита на една банка единият от основните акционери е подведен под съдебна отговорност, за 
другия този въпрос не се поставя. Когато се използват СРС не по предназначението, те след това да бъдат избирателно 
публично разгласявани. Това са неща, които хората виждат”, допълни още Янаки Стоилов. 
Той обясни, че с внасянето на искането за освобождаване на главния прокурор не се нарушава независимостта на 
съдебната власт, тъй като правосъдният министър само поставя въпросът на обсъждане, а решаващият орган е ВСС. 
„Отговорността е пред него. Аз се надявам членовете на ВСС да покажат самостоятелност, да не се делят на колегии, да 
не се смятат само за служебно подчинени”, подчерта още той. 
Според Янаки Стоилов с темата може да се заеме и следващия парламент.  
 
√ Добрата зърнена реколта оскъпи рентите 
Производители се оплакват от рекет на прекупвачите 
В Добруджа и голяма част от Северна България заради студената пролет и дъждовете зърнената реколта закъсня с около 
10 дни. Добивите обаче са отлични в сравнение с кризисната 2020 г. Заради сушата миналата година в житницата на 
страната  реколтата се срина до рекордно ниски нива - за пшеницата средният добив бе едва 180 кг на декар. Сега в 
Добруджа от началото на седмицата прибират средно 550-600 кг за декар пшеница, като на места добивът е над 700 кг. В 
Силистренско първите зажънвания показват от 650 до 850 кг от декар. В Северна и Северозападна България, където 
жътвата вече приключва, средният добив е 656 кг на декар. На фона на високите добиви зърнопроизводителите са 
недоволни от изкупните цени. 
От Добруджанския съюз на зърнопроизводителите посочват, че предния месец са се сключили фючърсни сделки на 
доста добри нива от 400 лв. на тон. След това обаче световният пазар леко е паднал и сега те очакват изкупни цени от 350 
лв. за тон (0,35 лв. за кг). Колегите им от Тракийския съюз на зърнопроизводителите се оплакват, че изкупните цени на 
пшеницата започват да падат. "Офертите вече са за 0,31-0,32 лв./кг, докато преди месец бяха за 0,38 лв./кг.", каза пред 
БНР председателят на съюза Радослав Христов. 
В Северозападна България от началото на жътвата пшеницата е поевтиняла със 7-8 стотинки на килограм и в момента 
продажбите вървят на нива около 0,31-0,35 лв. за кг. Местните зърнопроизводители са недоволни от натиска на 
прекупвачите и казват, че цена под 0,31 лв. за килограм няма да може да компенсира разходите им. Тази година 
разходите за торове и препарати са по-големи - и заради ръста на цените, и заради необходимостта да се пръска срещу 
болести и вредители от самото начало на жътвената кампания. Нарасналите разходи са и причина производителите да са 
предпазливи за нивата на рентите. Заради унищожената реколта в Добруджа миналата година рентите паднаха до 35 лв. 
на декар. В най-добрия случай стопаните получиха по 50 лв. на декар. 
"Благодарим на всички собственици на земя, които проявиха изключително разбиране към земеделците след 
критичните добиви през 2020 г. За тази година би трябвало рентите да са между 60-80 лв. на декар", заяви Радостина 
Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите. За сравнение предни години в Добруджа 
рентите за собствениците на голяма част от нивите стигаха до 100 лв. на декар. "Очакваните високи добиви неминуемо 
ще се отразят и на рентите, но не бива да се пренебрегват и допълнителните разходи на всеки земеделец", коментира 
Киро Киров, управител на земеделско дружество в Добричко. Той посочва, че цената на основните торове е скочила със 
100-150% за последната година. Няколко са обясненията за този ръст - скок на цените на международните пазари, по-
скъпи енергийни суровини и по-скъпи въглеродни емисии за заводите-производители. 
 
√ Уволниха шефа на държавните пристанища  
Министърът на транспорта Георги Тодоров уволни Ангел Забуртов от поста генерален директор на Държавното  
предприятие "Пристанищна инфраструктура" , съобщиха от министерството. В съобщението няма мотиви, но според 
източници, близки до ведомството, причината най-вероятно е "ин хаус" поръчката на държавното предприятие 
"Транспортно строителство и възстановяване". Тя е за 350 млн. лв., които са за удълбаване на двата канала към 

https://duma.bg/pak-samo-zagubi-n241435
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пристанището на ТЕЦ "Варна", чийто мажоритарен собственик е Ахмед Доган. По това време председател на борда на 
директорите на предприятието е бил сегашният служебен министър. Даването на тази поръчка е станало зад гърба на 
съвета на директорите, без подписите им. Преди седмица финансовият министър Асен Василев посочи проекта за 
пристанище Варна като пример за непрозрачно харчене на пари. Причината - работата е възложена чрез ин хаус поръчка 
без търг или конкурс директно на държавното дружество "Транспортно строителство и възстановяване". То обаче 
превъзлага работата на друга компания. 
Миналата седмица стана ясно, че  административният съд във Варна е отменил отказа на генералния директор на 
Държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура" да предостави информация за удълбочаването и 
разширяването на канали във Варненското езеро, съобщиха от пресцентъра на институцията. Заявление за достъп до 
обществена информация е подадено на 4 ноември 2020 г. от гражданина С. Ц. С., който е поискал да бъде предоставено 
копие от сключено споразумение между ДП "Пристанищна инфраструктура" и "Транспортно строителство и 
възстановяване" за удълбочаване на два канала на пристанище Варна и копие от инвестиционния проект за дейностите. 
След като С. Ц. С. не получил отговор, завел дело.  
За удълбочаване на плавателни канали в пристанище Варна бяха отпуснати 350 млн. лв. бюджетни средства. Целта на 
проекта е цялостно решение на настоящите проблеми за подход и маневриране на корабите и от нови маневрени зони 
съобразно инвестиционните проекти на пристанищните оператори, разположени в района на пристанище Варна, се 
казва в правителствено съобщение от август миналата година. Във Варненския и Белославския залив се намират ТЕЦ 
"Варна" и "Пристанище ТЕЦ Езерово", от което 70% са собственост на почетния председател на ДПС Ахмед Доган. След 
завършването на проекта "Пристанище ТЕЦ Езерово" ще може да поеме зърнени товари и контейнери, които сега се 
обслужват от държавното пристанище. Става дума за бизнес за над 60 млн. лв. годишно.  
 
√ Започна строителството на най-дългия жп тунел на Балканите 
Той е по линията между Елин Пелин и Вакарел и е с дължина 6,8 км  
Започна строителството на най-дългия тунел не само у нас, но и на Балканите. Той се намира на жп линията между Елин 
Пелин и Вакарел. Целият участък е с дължина около 20 км, а на тунела - 6,8 км. Подобно съоръжение не е строено у нас 
от 50-те години на XX век, когато в периода 1949-1951 г. е изграден тунел "Козница", свързващ Стара планина и Средна 
гора от подбалканската линия. Министърът на транспорта Георги Тодоров даде начало на модернизацията на жп линията 
Елин Пелин-Вакарел, която включва и изграждането на тунела.  
Железопътният участък Елин Пелин-Вакарел е част от големия проект за модернизация на железопътната магистрала 
"Тракия" от София до Бургас, която се строи вече трети програмен период и надеждите са да бъде завършена до 2030 г. 
Средствата се осигуряват от еврофондовете чрез оперативна програма "Транспорт". 
Модернизацията на трасето между Елин Пелин и Вакарел се определя като най-трудния участък.  Договорът с 
обединение ДЗЗД "Джен-Дуй жп Елин Пелин" за близо 600 млн. лв. с ДДС беше подписан в края на 2019 г. В 
обединението участват турските компании "Дженгиз" и "Дуйгу", които участваха в строежа на новото мегалетище в 
Истанбул. "Дженгиз" има опит у нас с изграждането на 19-километровата магистрала "Люлин", която вече е част от 
магистрала "Струма". 
Началото на строителството на жп линията се забави заради бавни отчуждителни процедури от страна на държавата. За 
прокопаването на тунела турските компании ще разчитат на свои работници, които имат опит с такива обекти в Турция. 
Страната ни е дала разрешение за работа на около 230 турски инженери и специалисти. В рамките на проекта ще бъдат 
изградени нова гара Елин Пелин, спирка Побит Камък, разделен пост Вакарел и връзката му с гара Вакарел. Ще бъдат 
изградени и два двутръбни тунела с приблизителна обща дължина 1,5 км, пътен надлез и пътен подлез, 8 моста и 
естакади, 11 водостоци, шумозащитни съоръжения с приблизителна дължина 700 м, отводнителни съоръжения, нови 
системи за сигнализация и телекомуникация в гарите и междугарията и изграждане на нови системи за 
видеонаблюдение и пътнически информационни системи. 
Срокът за изпълнението на обекта е 72 месеца от датата на подписването му през ноември 2019 г., но вече имаше 
спиране по него заради забавянето от страна на държавата. 
 
√ Петър Витанов: Предстои ни най-голямата икономическа трансформация, а България изостава в подготовката си  
България изостава в подготовката си за най-голямата икономическа транформация, каквато е Зелената сделка. Липсва 
визия за начина, по който ще направим енергийната промяна. 
Това заяви Петър Витанов, председател на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент пред 
телевизия Bloomberg. В сряда Европейската комисия обяви пакета от мерки, които предлага на държавите-членки. 
 „Целта е да подготвим бизнеса, хората, обществото за тази необратима промяна. Престои ни една от най-големите 
икономически трансформации. Дали ни харесва или не, това е пътят, по който тръгна Европа. България изостава от тези 
процеси и ако иска да навакса, трябва спешно да се възползва от средствата, които са отделени за реализацията на 
Зелената сделка“, каза Петър Витанов. 
Зелената сделка означава преди всичко енергийна трансформация. 
„Европа се подготвя за този момент от 15 години. Много държави замениха въглищните си централи със заместващи 
мощности. Други успяха да извоюват дерогация и да оставят въглищните си централи било до 2035-та или до 2050-та 
година. След 13 години управление на ГЕРБ, при нас няма никаква яснота какво ще се случи с въглищните централи и с 
ТЕЦ-овете, както и с хилядите миньори“, коментира Витанов. 
Според него е обезпокоително, че и победителите на последните избори от „Има такъв народ“ не са декларирали сред 
приоритетите си екологията. 
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„При представянето на първия списък на правителството дори нямаше министър на екологията“, припомни Витанов. 
Според Петър Витанов е пропуснат шанса за дерогация, която да удължи живота на въглищните централи в България и 
затова трябва да се мисли за нови пътища за енергийно бъдеще на страната ни. 
„Централите няма да могат да работят на пазарен принцип, без държавна помощ, защото цената на въглеродните 
емисии е толкова висока, че ще излезе по-евтино да се плащат заплати на работниците при спрени мощности“, добави 
Витанов. 
Време е за дългосрочни решения, смята още той. Витанов вижда бъдеще в атомната електроенергия, изграждане на нова 
централа, интегриране и либерализиране на енергийните пазари, завършване на интерконектора с Гърция, повече 
възобновяеми енергийни източници, внедряване на нови технологогии като водорода. Приоритет трябва да е и 
енергийната ефективност, защото България потребява 6 пъти повече енергия от водещите европейски държави. 
 
√ Трети сме в ЕС по спад в строителството  
България е трета в ЕС по спад в строителството през май спрямо предходния месец. Това показват публикуваните първи 
оценки на "Евростат", отчитащи сезонните фактори. През април показателят се понижи с 0,4 на сто във валутния съюз и с 
0,1 на сто в ЕС-27. 
Най-голямо месечно нарастване за май се наблюдава във Франция - 5,4 на сто, Полша - 3,8%, и Чехия - 3%, а най-силен 
спад има в Словения - минус 7,5 на сто, Румъния - минус 5,8% и България - минус 2,4 на сто. 
На годишна основа, спрямо май 2020 г., обемът на строителството бележи растеж от 13,6 на сто в еврозоната, 11,6 на сто 
в ЕС и 4,6 на сто в България, сочат данните на "Евростат". 
Лидери по годишен растеж през май са Франция - с 23,9%, Австрия - 21 на сто, и Унгария - 18,7%. Понижение има в 
Швеция - с минус 5,2%, и Словения - минус 2,6%. 
Строителната продукция през май е увеличила обема си с 0,9 на сто в еврозоната и с 0,7 на сто в целия Европейски съюз. 
Резултатът се дължи основно на строителството на сгради. При гражданското строителство има спад. 
 
√ ЕК с нов пакет срещу прането на пари 
Брюксел предлага агенция с право на санкциите срещу транснационални компании 
Брюксел иска да направи скок в борбата срещу финансирането на незаконни дейности, след скандалите с европейския 
финансов сектор през последните години. Европейската комисия планира днес да предложи нов пакет за борба с 
нелегални дейности от подобен тип, който ще включва предложение за създаване на нов европейски орган за борба с 
изпирането на пари с правомощия за надзор и налагане на санкции върху транснационални компании. Проектът, до 
който испанският в. "Ел Паис" има достъп, също предвижда мерки за контрол на портфейлите на криптовалути. 
Еврокомисията се опитва да запълни дупките, които организираните групи използват, за да изпират пари и да 
финансират престъпни дейности. Брюксел активизира усилията си през последната година от мандата на бившия 
председател на ЕК Жан-Клод Юнкер след скандалите на датската Danske Bank, германската Deutsche Bank, 
нидерландската ING, литовската ABLV и малтийската банка Pilatus. Там обаче предупредиха също, че тази следа от 
"мръсни пари" не само преминава през вените на финансовата система, но и по други канали като онлайн хазарт или 
виртуални портфейли. 
Някои партньори от ЕС подкрепят усилията на Комисията. Испания, Франция, Германия, Италия, Латвия и Нидерландия 
подписаха съвместна декларация, в която настояха да се създаде надзорен орган за пране на пари с правомощия над 
целия европейски финансов сектор. Другото им искане е да се въведе общо законодателство, вместо нови директиви. 
Различията са дали такъв орган трябва да зависи от Европейския банков орган или да бъде независим. Испания се 
застъпи за първия вариант, тъй като смята, че ще бъде по-бърз, а обхватът му на действие - по-широк. 
Според проекта обаче Брюксел избра независим орган с персонал от около 250 души. Еврокомисията предлага 
агенцията, която ще има бюджет от 45,6 милиона евро, да бъде създадена през 2024 г. и да заработи през 2026 г. 
Основната й цел ще е да поддържа европейската финансова система далече от организираната престъпност, като бъдат 
преценени възможните рискове във вътрешния пазар на ЕС и извън него. 
 
√ Китай откри 7 милиона нови работни места  
През първата половина на годината в Китай са създадени 6,98 милиона нови градски работни места, което представлява 
63,5% от годишната цел. Междувременно безработица в градовете е средно 5,2%, показват данните на Националното 
статистическо бюро (НСБ). 
Положението със заетостта в страната като цяло остана стабилна с устойчивото възстановяване на икономиката. Това 
доведе до относително бързия растеж на доходите на глава от населението и стимулира потреблението. "Тъй като 
икономиката продължава да се възстановява стабилно, пазарът на труда се увеличава и търсенето на работа също 
нараства. Нещо повече, тазгодишните завършили колеж достигнаха 9,09 милиона. Още един рекорд, който оказва 
огромен натиск върху заетостта", каза Ли Айхуа, говорител на НСБ. 
До края на второто тримесечие общият брой на работниците мигранти от селските райони е бил 182,33 милиона. Нетният 
доход се е увеличил със 17,5% през първото полугодие, при двугодишен среден темп на растеж от 5,6%. Доходът от 
заплати е нараснал с 12,1% на годишна база през първите две тримесечия, посочи НСБ. 
 
√ Ще се талибанизира ли пак Афганистан? 
Великите сили не успяха да се наложат над една от най-изостаналите държави, но нов ислямски халифат едва ли ще 
се пръкне от нея  
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Светът се фокусира още по-плътно върху Афганистан след като там, на фона на изтеглянето на американските части, 
радикалното ислямистко движение "Талибан" мина в настъпление срещу централната власт в Кабул и по различни 
сведения вече контролира от една до две трети от територията на страната. Опасенията на международната общност, 
включително и на част от мюсюлманския й сегмент, е да не се пръкне в Афганистан един нов "Ислямски халифат", както и 
да не разцъфти наркотърговията с опиум. 
На политическата сцена религиозното движение "Талибан" се появи през 1992 година. Тогава в нов етап навлезе 
гражданската война в страната, която бе започнала още пред 1974 г., а продължава и до днес. Това е три години след 
изтеглянето на съветските войски от Афганистан. Властта бе в ръцете на моджахедините ("борци за вярата"), които цяло 
десетилетие бяха воювали срещу съветския контингент и просъветското правителство в Кабул, но сега бяха започнали 
междуособици помежду си в стремежа да грабнат повече ползи и влияние. Те изповядваха различи разновидности на 
сунитския ислям, а и бяха от различни, често враждуващи, племенно-етнически общности. Най-значими от тях бяха на 
пущуните, чието лидерство бе оспорвано от населяващите северните райони таджики и узбеки. Тяхното обединение 
Северен съюз също бе част от "борците за вярата", но сега бе обърнало оръжие срещу пущунските, другите "борци за 
вярата". Тази вътрешноафганистанска война не бе по вкуса на надъханите талибани, които изповядваха единен 
Афганистан под знамето на исляма. Те подеха военни действия срещу раздробените и вече деморализирани редици на 
моджахедините и през 1996 г. влязоха в Кабул. 
Като етнос талибаните са пущуни и в превод от езика пущу тази дума означава "студенти, ученици в медресата". И 
наистина това бяха млади хора, изучавали Корана в пакистанските медресета по време на войната в страната им през 80-
те години. Тяхната цел е ислямски Афганистан, основан на законите на шериата. Те обаче изповядват исляма от най-
ранния му, най-крайния и едва ли не "най-пещерен вариант". 
Любопитният куриоз на Афганистан е, че неговата еднообразна и неблагоприятна природа е побрала едно всъщност 
многонационално общество. Населението ѝ се състои от 14 големи етнически общности, принадлежащи към различни 
езикови семейства: ирански, тюркски и други. Най-голяма етническа общност са племето пущуни, които са 50% от 
населението на страната и са смятани за нейния гръбнак. Повече ръководители на страната са били пущуни, 
включително последните президенти Хамид Карзай и Ашраф Гани. Още по-голяма пущунска общност живее в съседен 
Пакистан и фактически в пущунските територии почти липсва граница между двете държави. Пущуните са най-големият 
народ в света с родово-племенна структура. Според сведенията те наброяват 60 големи племена, разделени от около 400 
рода. Втората по население етническа група е таджикската (23%), следват хазарейската (10%), узбекската (9%), а 
аймаките, туркмените и белуджите са по-малки етнически групи. 
Понеже бяха млади, талибаните бяха сляпо вдъхновени, първосигнално динамични и  непримиримо праволинейни. А 
понеже бяха и пущуни, това им осигуряваше популярността. Те моментално провъзгласиха Афганистан за ислямско 
емирство, което обаче бе признато само от Пакистан, ОАЕ и Саудитска Арабия. 
Петте години на управлението им 1996-2001 г. не просто разкриха уродливите им ценности, но ще останат като един от 
най-мракобесните не само за Афганистан, но и за целия мюсюлмански свят. Светът остана потресен от новините за 
деянията на учениците от пакистанските медресета. Те бяха наредили на мъжете да си пуснат бради, момчетата да 
сложат тюрбани, а жените плътно да се покрият с бурки. На жените се забраняваше козметиката, украшенията, да 
говорят, ако не са питани, да поглеждат мъж в очите, да се смеят на обществено място. За ходене на работа или на 
училище и дума не може да става. Отделно талибаните забраниха пеенето, танците, пускането на хвърчила, писането на 
книги, гледането на филми. За най-малкото провинение наказваха с жестокости и смърт. Според сведенията мъже с 
кирки се тълпели в разрушения исторически музей в Кабул и разбивали на парчета статуите от предислямската епоха. 
Талибанският режим взриви и прочутите Бамиански статуи на Буда. Картините от учрежденията били нарязвани с 
бръсначи. Телевизорите били разбивани с ритници. С изключение на корана книгите се изгаряли на клади. По улиците 
патрулите дебнели за лица без брада и мустаци и за наказание ги разкървавяли с остриета. 
Режимът обаче извърши геополитическата грешка 
да приюти Осама бин Ладен и терористичната му мрежа "Ал Кайда", които стояха зад зловещите атентати в Ню Йорк и 
Вашингтон на 11 септември 2001 година. 
Така САЩ, подобно на СССР през 1979 г., се видяха принудени да нахлуят в Афганистан, за да ликвидират заплахата "Ал 
Кайда" и нейния лидер. Това стана на 7 октомври 2001 г. като военна операция на коалиция от държави, водена от САЩ. 
Във войната срещу талибаните се включиха общо близо 130 000 военни от 41 държави, като повече от тях бяха 
съюзниците на САЩ от НАТО, включително и български контингент. Срещу талибаните воюваха и таджикско-узбекските 
афганистанци от "Северния съюз". 
Свикнали обаче на партизански, а не класически военни действия, талибаните и съюзните им сили от Пакистан и 
Узбекистан нямаше как да удържат на такава мощна транснационална сила и за броени месеци бяха разбити. Те минаха 
в нелегалност в отдалечените и труднодостъпни планински райони, намериха убежище и при сродните им пущуни в 
Пакистан. 
Управлението на страната мина в ръцете на антиталибански сили (включително пущуни), подкрепяни от САЩ и Запада, 
които се опитаха да изградят един нов и стабилен Афганистан със силна централна власт и дееспособна армия. Този 
процес обаче продължава и до днес, което показва, че най-вероятно е провален. В същото време едва през 2011 г. бе 
постигната целта на американската война в Афганистан: именно тогава при спецоперация бе убит Осама бин Ладен, 
макар и в Пакистан, а не в Афганистан. 
Възстановили се за няколко години, талибаните надигнаха глава. Съчетавайки военни нападения с терористична война, 
те поеха контрола върху значителна част от провинцията и увеличаваха жертвите на международната коалиция. 
Постепенно ставаше ясно, че войната в Афганистан не може да бъде победоносна и след ликвидирането на Бин Ладен 
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продължаването й ставаше безсмислено. През 2015 г. основните сили на НАТО бяха изведени от страната, където остана 
13-хиляден контингент в подкрепа на правителството.  
И така, безславно и с поражение завърши най-дългата (цели 20 години) война на САЩ в Афганистан. Сравненията с 10-
годишната война на Съветския съюз в тази страна стават неизбежни.  
В тази сравнения има и прилики, и разлики.  
Приликите са, че както СССР в края на 70-те години, така и САЩ през 2001 г. видяха афганистански заплахи за сигурността 
си. През 1979 г. Москва прати спецчаст да свали уж съмишленика социалист Хафизула Амин и обкръжението му от 
управляващата тогава Народно-демократична партия на Афганистан (НДПА), защото бе засякла техни контакти с ЦРУ. 
Нямаше как тя да допусне появата на американски ракети до границите си, затова съдейства Амин да бъде сменен с 
лидера на конкурентното крило в НДПА Бабрал Кармал, а след това да изпрати по негова молба ограничен 100-хиляден 
контингент, за да наложи управлението му. САЩ пък влязоха в Афганистан, за да ликвидират международния терорист 
№1 Бин Ладен, който бе организирал избиването на толкова много американци на тяхна територия хора в мирно време 
и еднократно, колкото когато не се е случвало в историята на САЩ. 
Другата прилика е идеологическа и е свързана не толкова със сигурността на СССР и САЩ, колкото с интересите им за 
влияние. Съветският съюз бе амбициран да напрани от Афганистан една социалистическа светска държава по подобие на 
мюсюлманските му републики от Средна Азия, а САЩ - в демократична държава. Провалът на тези усилия също минава 
към графата на приликите. 
Оттам насетне са разликите. Москва се усети по-бързо да се изтегли, на десетата година, докато на Вашингтон му 
трябваше още едно десетилетие, за да проумее, че води провалена война. Съветската страна  обаче се усети по-бързо, 
защото загубите ѝ бяха доста по-големи (втората разлика): 14 453 убити и 53 753 ранени. Докато САЩ за 20 години война 
отчетоха 2401 убити и 20 067 ранени. 
В същото време съветските загуби нямаше как да не са по-големи, защото през 1979-1989 г. срещу съюза Москва-Кабул 
воюваше цяла международна коалиция в лицето на САЩ, Запада, консервативните ислямски държави, че и Китай 
(третата разлика). Всички те подкрепяха моджахедините военно, финансово, политически и дипломатически. СССР 
започна да понася загуби от 1986 г., когато САЩ въоръжиха моджахедините с преносимите ракети "Стингер", които 
всъщност неутрализира съветското бойно превъзходство по въздуха и така обърнаха хода на войната. 
Докато в американската кампания в Афганистан, руската страна бе неутрална и не подпомагаше талибаните. За разлика 
от Москва Америка загуби войната в Афганистан от самите талибани, без помощ за тях от чужбина. В този смисъл 
загубата на САЩ изглежда далеч по-пораженческа от съветското изтегляне (последната разлика). Не случайно Москва 
изтегли последната си част през февруари 1989 г. като на парад, пред очите на целия свят, докато САЩ го правят 
тихомълком и нощем. 
Има обаче и чисто цивилизационни причини за провала  
на две от великите сили в Афганистан. Според сведенията персийската дума "афган" се превежда като "мълчание", 
"безмълвие". Тюркската пък дума ауган (афган) се превежда като "скрил се", "напуснал", "отишъл си". И наистина 
труднопроходимата планинска територия предразполага към изолиране, консервиране и отчужденост. Известно е, че 
Афганистан спада към най-изостаналите държави. Независимо от общуването в хода на историята с доста по-развити 
цивилизации, тамошното общество остава "безмълвно" за тях, "скрива се" от техния полезен опит. И не си дава 
примитивния ислям, не се отказва и от битови традиции, немалко от които са направо "пещерни" (да се яде на земята и с 
ръце). В този смисъл Афганистан е "неопитомяем" дори в сравнение с мюсюлманските държави, които са се 
цивилизовали при общуването с по-развити от тях центрове. 
Но тази "характеропатия" има и своите плюсове. Така или иначе в различни епохи три велики сили като Британската 
империя, СССР и сега САЩ са се проваляли в усилията си да завоюват или да наложат волята си над тази страна. Абсурдът 
е, че Афганистан е отстоявал независимостта си не на последно място и заради тази своя "неопитомяемост", заради 
буквално генетичното отхвърляне на чуждото, дори то да носи напредък.  
В момента обстановката в Афганистан е противоречива, без категорични признаци кой ще надделее. "Редовно пътувам в 
Афганистан и виждам, че по-голямата маст от страната вече е минала под контрола на талибаните. Те могат спокойно да 
вземат целия север на страната. Правителствените войски просто ще капитулират", това сподели руският ветеран от 
афганистанската война Ренат Шафиков, цитиран в руски медии. 
Но има и противоположни мнения. Пред агенция РИА Новости спецпредставителят на руския президент за Афганистан 
Замир Кабулов твърди, че талибаните нямат капацитета да завземат и задържат 34-те административни центрове, да не 
говорим и за столицата. Според него те не се стремят да контролират цялата територия на страната, защото "разбират, че 
това е невъзможно". 
Освен това талибаните не са вече онези праволинейни фанатици от 90-те години и следващото десетилетие, повечето от 
които бяха убити. Те преговаряха със САЩ, водят диалог и с правителството в Кабул, техни висши представители посетиха 
наскоро и Москва, където бяха призовани за сформиране на коалиционно преходно правителство. Руският политолог 
Владислав Зайцев от Московския държавен университет обясни пред ТАСС, че талибаните са извършили някои корекции 
в идеологията си: макар да са оставили "връщането към истинския ислям", "те вече не провъзгласяват радикалната 
строгост на нормите на шериата", "дори казват, че възнамеряват да изградят свободно ислямско общество и твърдят, че 
ще бъдат предоставени права на жените". 
Нови неща има и във външнополитическата им концепция  
Те нямат амбицията да интернационализират "чистия ислям" и се дистанцират от "Ал Кайда" и "Ислямска държава". 
Очевидно са си взели поука от грешката с приютяването на Осама бин Ладен. По думите на Кабулов, те са дали на 
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Москва гаранции на най-високо ниво, че територията на Афганистан няма да се използва срещу трети страни, 
включително срещу Русия и държавите от Централна Азия. 
И все пак рискове, свързани с тях, има. Според експертни оценки в Русия, от талибаните няма да се пръкне ислямски 
халифат. Но движението е нееднородно и нищо чудно утре от него да се отцепят терористични групировки, които ще се 
насочат срещу Таджикистан, Киргизстан или Узбекистан. Със сигурност те ще бъдат подстрекавани от Пакистан, който не 
се е отказал от мераците за значим регионален играч. Потенциално застрашени ще се окажат също Русия, Иран или 
Индия. Нищо чудно крайните русофобски сили в САЩ и Великобритания да използват тези екстремисти специално срещу 
Русия и Иран.   
Не липсват опасения и за наркотърговията. Един от световните центрове за производството на хероин е Афганистан, 
където масово се отглежда опиумен мак. Отначало талибаните стимулираха неговото производство и през 1999 г. 
събраха рекордните 4600 тона от тази дрога. Но следващата година под натиска на международната общност те 
забраниха отглеждането на опиумен мак в техните територии. Твърди се, че забраната остава в сила, в мирогледа им 
опиумът е натикан в графата на сатанинските изкушения, както музиката, танците и други нормални човешки състояния. 
Но има подозрения, че те ще си затварят очите за нелегалния добив на мака, защото това е единственият поминък на 
местното население. Вероятно добивите от него няма да достигнат 4600 тона, но търговията с хероин от Афганистан едва 
ли ще секне. 
А може би в нея се крие основната причина за десетилетните войни. 
 
Мениджър 
 
√ Над 50% спад на чуждите инвестиции у нас през първите пет месеца на годината  
Нетният поток на преките инвестиции (ПЧИ) в България за периода януари – май 2021 г. е  положителен в размер на 
280,8 млн. евро. Това сочат предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). Нетният поток на ПЧИ намалява 
с 335,6 млн. евро спрямо същия период на предходната година, което представлява 54,4-процентов спад. 
От БНБ посочват, че потокът е положителен през май 2021 г. и възлиза на 92,1 млн. евро. За сравнение през май 2020 г. е 
бил регистриран положителен поток от 106,2 млн. евро. 
 

 
Източник: БНБ 

 
Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на 
български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза 
на 94,7 млн. евро за периода януари – май 2021 г. Той е по-малък с 0,5 млн. евро от този за януари – май 2020 г., който е 
отрицателен в размер на 94,2 млн. евро. 
Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 1,4 млн. евро, при 
положителен нетен поток от 0,2 млн. евро за първите пет месеца на 2020 г. 
По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата 
печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 
650,1 млн. евро, при положителна стойност от 559,9 млн. евро за януари – май 2020 г. 
Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно 
участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и възлиза 
на 274,6 млн. евро, при положителна стойност от 150,7 млн. евро за януари – май 2020 г. 



19 

 

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – май 2021 г. са от Нидерландия 
(235,6 млн. евро) и Франция (161,3 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Обединеното Кралство 
(197,4 млн. евро) и Русия (145,5 млн. евро). 
По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за първите пет месеца на 2021 г. възлиза на 
57,3 млн. евро, при 92,7 млн. евро за януари – май 2020 г. През май 2021 г. нетният поток е положителен и възлиза на 22 
млн. евро, при положителна стойност от 15.,5 млн. евро за май 2020 г. 
 
√ Германската икономика на път да се възстанови на нивата отпреди кризата  
Германската икономика е на път да възстанови загубите, причинени от пандемията, през настоящето тримесечие, 
прогнозира Бундесбанк, цитирана от Блумбърг. 
Макар че в месечния доклад на централната банка не се споменава нищо за наводненията, опустошили западните части 
на страната, в отделен анализ на ING Groep N.V се посочва, че въздействието на бедствията върху икономиката на 
страната ще бъде ограничено. Това се дължи на факта, че наводненията в провинция Северен Рейн-Вестфалия, която най-
гъсто населената в Германия, са засегнали основно малки и семейни бизнеси, а не големите индустриални зони. 
 „Общото икономическо въздействие ще бъде ограничено. Сериозното въздействие върху секторите на търговията на 
дребно или хотелиерството, които вече пострадаха тежко заради локдауна, обаче не трябва да се подценява“, коментира 
Карстен Бжески, главен икономист в ING Германия. 
„Горчивата ирония на този тип природни бедствия е, че често възстановяването на домовете и инфраструктурата може 
да има положително въздействия върху растежа на брутния вътрешен продукт в бъдеще“, добави той. 
Финансовият министър Олаф Шолц обеща спешна помощ от поне 300 млн. евро за жертвите на наводненията и 
стартиране на програма за няколко милиарда евро за възстановяване на засегнатите градове. 
Според доклада на Бундесбанк, публикуван днес, брутният вътрешен продукт на германия е нараснал силно през 
второто тримесечие на годината и би трябвало да набере още по-голяма скорост през третото. 
Фокусът на Германия върху индустриалния сектор помогна на страната да се справи с щетите от пандемията по-добре от 
по-зависимите от туризма държави, които едва сега започват да наваксват част от загубите на фона на отмяната на 
строгите ограничения. Те обаче са изправени пред риска от ново затягане на мерките заради бързото разпространение 
на по-заразните варианти на коронавируса. 
„Стига да няма някакви сериозни пречки заради пандемията и затрудненията в производството да продължат 
постепенно да отслабват, темпото на икономически растеж ще бъде още по-бързо през лютото и реалният брутен 
вътрешен продукт може да стигне нивото си от преди кризата още през третото тримесечие“, отбелязват от централната 
банка. 
Европейската комисия прогнозира, че 19-членната еврозона ще се възстанови от загубите, причинени от пандемията,  до 
края на годината. 
 
√ 13 милиона жени по-малко ще имат работа тази година  
По-малко жени ще си намерят отново работа след пандемията в сравнение с мъжете, тъй като неравенствата между 
половете по света са се увеличили след появата на КОВИД-19 и ще продължат в близко бъдеще, според проучване на 
Международната организация на труда (МОТ), поместено на сайта на организацията. 
През 2021 година 13 милиона жени по-малко ще имат работа в сравнение с 2019 година, докато заетостта при мъжете 
ще се възстанови до предпандемичното равнище. Прогнозата за нарастването на заетоста при жените през 2021 година е 
по-висока в сравнение с тази при мъжете, но това няма да е достатъчно, за да могат жените да се върнат на 
предпандемичното равнище на заетост, пише БТА. 
По света едва 43,2 на сто от жените в активна трудова възраст ще имат работа през 2021 година спрямо 68,6 процента 
при мъжета от същата възрастова категория. 
Проучването на МОТ показва, че жените са изгубили несъразмерно спрямо мъжете работа и доходи, тъй като са били 
особено силно представени в най-засегнатите от пандемията сектора - хотелиерството, ресторантьорството, 
производствената дейност. 
В света между 2019 и 2020 година заетостта при жените е намаляла с 4,2 на сто, което представлява загуба на 54 милиона 
работни места, докато при мъжете спадът е 3 на сто или 60 милиона работни места. 
Всички региони по света не са били засегнати еднакво. Най-съществева е загубата на работни места за жени в Америките 
(-9,4 на сто). Следват арабските страни (-4,1 на сто при жените и -1,8 на сто при мъжете). 
В Азия и Тихоокеанския регион заетостта при жените е намаляла с 3,8 процента спрямо 2,9 процента при мъжете. В 
Европа и Централна Азия кризата с КОВИД-19 съществено е намалила работните места за жени в сравнение със заетостта 
при мъжете (съответно -2,5 на сто и -1,9 на сто). 
В Африка спадът на заетостта при мъжете е най-слабият в света, -0,1 на сто между 2019 и 2020 година, докато при жените 
е -1,9 на сто. 
По време на пандемията жените са били чувствително по-малко засегнати от загуба на работа в страни, взели мерки за 
оставането им на работа и за възможно най-бързото им завръщане към заетостта. Това са Колумбия и Чили, с по-високи 
субсидии за новопостъпили жени, в сравнение с тези за мъжете. Колумбия и Сенегал са създали или засилили мерките в 
подкрепа на жените предприемачи. В Мексико и в Кения специални със специални квоти е гарантиран на жените достъп 
до държавни програми за заетост. 
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√ Норвегия не зачерква напълно петрола и газа  
Норвегия ще продължи да проучва за петрол и газ, заяви премиерката на скандинавската страна Ерна Сулберг в интервю 
за в. "Файненшъл таймс", публикувано днес, преди началото на предизборната кампания, по време на която бъдещето 
на изкопаемите горива усилено ще се обсъжда. 
Сулберг е на власт от 2013 година и се бори за безпрецедентен трети мандат като премиер от партия "Хьойре". 
Премиерката отбелязва пред изданието, че добивът на петрол в страната все пак е забавил темп. Тя обаче отказва да 
подкрепи призивите на Международната агенция за енергията да се спрат всички нови петролни проекти, за да се 
контролират климатичните промени. 
Сулберг подчертава, че необходимостта от норвежки петрол и газ остава, включително и за производството на водород, 
предава БТА. 
"Настъпва голяма промяна и това ще се случи така или иначе. Въпросът е колко бързо. Не възнамеряваме да го 
ускоряваме политически", каза тя в южния град Тведестран, част от предизборната й обиколка. 
Норвежкото правителство обяви по-рано през юли планове да учреди нов Фонд за климатични инвестиции в помощ на 
развиващите се страни при проекти за възобновяеми енергии. За пет години в него ще бъдат вложени 10 милиарда 
норвежки крони (976 милиона евро). 
 
√ Зеленият план на Кения за чиста енергия  
Кения, смятана за люлката на човешкия живот  тръгва смело към общата глобална цел за въглеродна неутралност. 
Страната в Източна Африка ще разчита на подпочвените води за чиста енергия. След откриването на голям брой 
вулканични зони, богати на геотермални източници, страната възнамерява да удвои обема на производството на 
електроенергия през следващото десетилетие, използвайки технологии, безопасни за въздуха и околната среда, пише 
Bloomberg. Експериментален проект е в основата на амбициите и куража за предстоящата трансформация в 
африканската държава. 
Кенийската електрическа централа Олкария съществува и работи от около 40 години. Агрегатите са разположени в 
Националния парк Hell's Gate в безплодна вулканична зона, наситена със серни газове. Особеното при нея е, че разчита 
на пара от дълбините на земята за производство на електроенергия. Авангардният за времето си проект  дълго време е 
бил смятан за експериментален, а страната е разчитала на традиционните петролни и топлинни инсталации. Към 2021 г. 
Олкария обаче започва да генерира количеството електроенергия, което е достатъчно за нуждите на 500 хиляди домове 
в Кения. Ребека Миано, главен изпълнителен директор на KenGen, казва, че използването на геотермални източници ще 
бъде най-важната стратегия за държавата през следващото десетилетие, заедно с възобновяемите източници. 
Кения получава почти половината от електроенергията си от геотермални електроцентрали -  повече от която и да е 
друга държава в света - и планира да увеличи този дял до 60 процента до 2030 г., според американската рейтингова 
агенция Fitch Solutions. Регионът, в който се намира държавата, се простира от двете страни на Голямата рифтова 
долина,  а в центъра е връх Килиманджаро, където се срещат десетки горещи извори. Анализаторът на Fitch Solutions 
Дерик Бот подчертава, че геотермалната енергия ще осигури на страната чисто, непрекъснато електричество, което други 
възобновяеми енергийни източници не могат да гарантират. 
Дълго време обаче най-голямото препяствие за развитието на геотермални инсталации в Кения са били високите 
разходи. За да компенсира загубите на енергийните гиганти, правителството създава през 2008 г. държавната компания 
Geothermal Development Co (GDC), която поема инвестиционните рискове, свързани с технологията за добив на пара. До 
2021 г. GDC е събрала 746 милиона долара за разработване на полета на 100 километра от Олкария, където три 
независими компании планират да пуснат геотермални електроцентрали през 2023 година. 
Използването на подземните води като устойчив енергиен източник набира популярност и в Европа. Великобритания 
развива производството на топлина от изоставени въглищни мини, които се превърнаха в "басейни" с геотермална 
течност, посочва Bloomberg. 
 
√ Цените на петрола се стабилизират след вчерашните загуби  
Цените на петрола се стабилизираха във вторник, след като предходната сесия поевтиняха с около 7% на фона на по-
широкото отстъпление от пазара в резултат от опасенията около нарастващия брой на заразените с COVID-19, пише 
Ройтерс. 
Към 8:55 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,14 долара, или 0,20%, до 68,76 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,10 долара, или 0,15%, до 66,52 долара за барел. 
Вчерашната разпродажба, която свали цените до най-ниските им нива от два месеца „се дължи до голяма стенен на 
разпространението на Делта варианта на коронавируса и макроикономическата среда, а не толкова на някакво 
значително преосмисляне на фундаментите на петролния пазар“, коментират от RBC Capital Markets. 
Тя дойде на фона на постигнатото споразумение в рамките на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) 
и нейните партньори, водени от Русия, за увеличаване на добива, но това бе по-скоро „нещастно съвпадение, а не 
катализатори“, посочват от RBC, като добавят, че акциите също са поевтинели рязко, докато облигациите поскъпнаха. 
В неделя министрите от ОПЕК+ постигнаха споразумение за увеличаване на производството на петрол с 400 хил. барела 
на ден през всеки месец от август. Това означава, че до края на годината добивът ще бъде увеличен с 2 млн. барела 
дневно. 
Вчера американски експерти заявиха, че Делта вариантът на коронавируса вече е доминантната мутация в глобален 
мащаб. 
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Тя е регистрирана в около 100 страни по света, като бавното разпространение на ваксини в някои държави подкопава 
битката срещу вируса и повишава вероятността от въвеждане на нови строги ограничителни мерки, които ще ударят 
търсенето на петрола. 
анализатори очакват увеличените доставки да бъдат поети чрез постепенно връщане на икономическата активност. 
 
√ Червена вълна заля световните фондови пазари  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения в ранната търговия в понеделник на фона 
на опасенията, че бързо разпространяващия се Делта вариант на коронавируса може да се отрази негативно на 
търсенето на пътувания и да забави продължаващото икономическо възстановяване, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 7,26 пункта, или 1,6%, до 447,48 пункта, достигайки най-ниското си 
ниво от близо две седмици. Немският показател DAX се понижи със 274,32 пункта, или 1,77%, до 15 265,99 пункта, 
Френският измерител CAC 40 изтри 120,05 пункта от стойността си, или 1,86%, достигайки ниво от 6 340,03 пункта, или 
0,21%, до 6 749,47 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 регистрира спад от 129,45 пункта, или 1,85%, 
до 6 878,64 пункта, след като нарастващият брой на заразените с COVID-19 засенчи оптимизма около отмяната на почти 
всичките ограничения в Англия. 
„Ръстът на случаите на Делта варианта започва да се усеща и извън Азия, което  накланя везните към отлагане на 
разхлабването на ограничителните мерки в много региони.“, коментира Иън Уилямс, анализатор от Peel Hunt. 
Европейският туристически индекс SXTP се понижи с 2,21% до най-ниското си ниво от средата на февруари, след като 
британското правителство съобщи в петък, че се отказва от плана си за разхлабване на мерките за карантина за 
пътуващите от Франция. Акциите на EasyJet и собственика на British Airways – IAG, поевтиняха съответно с 5,46% и 4,28% 
Цените на книжата на петролните гиганти BP, Royal Dutch Shell и Total се понижиха с 3,18%, 2,90% и 2,23%, следвайки 
поевтиняването „черното злато“ на фона на новината, че производителките от ОПЕК+ са се договорили за увеличаване на 
доставките от август. 
Акциите на френския медиен гигант Vivendi поевтиняха с 1,21%, след като инвеститорът Бил Акман се отказа от 
придобиването на 10% дял в Universal Music Group. 
Цената на книжата на италианската телекомуникационна група Telecom Italia се понижи с 2%, след като компанията 
прогнозира спад на органичната си печалба през тази година спрямо предишна прогноза за нисък, но стабилен растеж. 
Акциите на британската компания за видеоигри Sumo Group скочиха с цели 41,34, след като китайският технологичен 
гигант Tencent Holdings се съгласи да купи компанията в сделка на стойност 919 млн. паунда (1,27 млрд. долара). 
Седмичен спад на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха понижения в петък, след като опасенията за инфлацията засенчиха 
добрите данни за продажбите на дребно и финансовите отчети, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 299,17 пункта, или 0,86%, до 34 687,85 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 отчете спад от 32,87 пункта, или 0,75%, до 4  327,16 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 115,9 пункта от стойността си, или 0,8%, достигайки ниво от 14 427,24 
пункта. 
И трите водещи индекси записаха седмичен спад, слагайки край на серията си от три седмици на растеж. Dow приключи 
седмицата с понижение от 0,52%, а S&P 500 записа спад от 0,97%.  Nasdaq Composite изгуби 1,87% от стойността си. 
Индексът на Мичиганския университет за потребителските нагласи в САЩ падна до ниво от 80,8 пункта през първата 
половина на юли спрямо 85,5 пункта миналия месец. Икономистите очакваха ръст. От данните, публикувани в петък, 
става ясно, че очакванията за инфлация растат, като потребителите прогнозират, че цените ще се повишат с 4,8% през 
следващата година, достигайки най-високото ниво от август 2008 г. насам. 
Dow изгуби натрупаните в ранната търговия печалби, малко след като докладът на Мичиганския университет бе 
публикуван. 
„Слабостта на потребителските нагласи на пръв поглед не отговаря на ускорението на растежа на заетостта и 
продължаващата устойчивост на фондовия пазар“, коментира Андрю Хънтър, икономист от Capital Economics. Той обаче 
допълни, че опасенията за нарастващата инфлация вече помрачават позитивните тенденции. 
Пазарът през цялата седмица бе под влиянието на опасенията около инфлацията, въпреки че за кратко S&P 500 и Dow 
достигнаха рекордни стойности. Във вторник индексът на потребителските цени показа ръст с 5,4% на годишна база през 
юни, което е най-бързия темп  на растеж от от близо 13 години. 
Акциите започнаха добре търговията в петък, като Dow напредна с повече 100 пункта до над 35 000 пункта веднага след 
старта. Бенчмаркът обаче не успя да запази печалбите на фона на данните, че  продажбите на дребно са нараснали с 
0,6% през юни, докато икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха спад от 0,4%. 
Въпреки седмичната загуба, Dow е нагоре с 13% от началото на годината и е само на 1,15% от рекордния си връх. За 2021 
г. S&P 500 е напреднал с 15% и е с 1,51% под историческия си връх. 
Загуби в Азия 
Борсите в Азиатско-тихоокеанския регион записаха загуби на фона на сделката между страните от ОПЕк+  за увеличаване 
на добива на петрол, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 350,34 пункта, или 1,25%, до 27 652,74 пункта. 
Акциите на японските петролни компании Inpex и Japan Petroleum Exploration поевтиняха съответно с 1,98% и 2,35%. 
В континентален Китай индексът Shanghai Composite записа спад от 0,18 пункта, или 0,01%, до 3 539,12 пункта, докато по-
малкият измерител Shenzhen Composite изтри 1,74 пункта от стойността си, или 0,07%, завършвайки сесията при ниво от 2 
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452,32 пункта. Хонконгският бенчмарк се понижи с 514,9 пункта, или 1,845, до 27 489,78 пункта. цената на книжата на 
петролния гигант CNOOC се понижи с 1,72% 
Южнокорейският показател Kospi отчете спад от 32,87 пункта, или 1%, до 3 244,04 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 се понижи с 62,1 пункта, или 0,85%, до 7 286 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете ръст от 1,54 пункта, или 0,27%, до 567,58 пункта. BGBX40 напредна с 0,38 пункта, или 0,31%, до 124,83 
пункта. BGTR30 регистрира ръст от 1,32 пункта, или 0,225, до 604,97 пункта. BGREIT се понижи с 0,18 пункта, или 0,11%, до 
157,72 пункта. 
 
Cross.bg  
 
√ Преглед на вестниците  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Вдигат добива на петрол, за да спрат шоковия скок на всичко 
в. Труд - Прибират ни 200 лв. с обаждане от Сейшелите 
в. Телеграф - Перат влака веднъж годишно 
в. Монитор - Токът за бизнеса скочи двойно за 2 години 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Такса "гориво" и "пътни условия" качи още цените на доставки за вкъщи 
в. 24 часа - Разминаване между машини и разписки в 4 секции навън 
в. Труд - Христо Иванов пазари шеф на парламента 
в. Труд - Лекарите от "Пирогов" с искания: Кацаров да напише пътека за пост COVID 
в. Телеграф - Мика Зайкова открива парламента с реч за обединение 
в. Телеграф - Пирогов: Кацаров оставка! 
в. Монитор - Всеки десети лекар у нас анестезиолог, инфекционистите само 200 
в. Монитор - Няма незаконно подслушване на политици и депутати 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН: За първи път има конкурс с квота за член-кореспонденти под 50 
години за подмладяване на БАН 
в. Труд - Политологът д-р Станислав Бачев пред "Труд": Политическият хаос е само видимата част на айсберга 
в. Телеграф - Климатологът Симеон Матев: Валежите у нас няма да са като в Германия 
в. Монитор - Д-р Иван Църов, директор на РИМ-Велико Търново: Пандемията ограничи чуждите туристи, но българските 
се увеличиха 
Водещи анализи 
в. 24 часа -Два месеца България не е нито парламентарна, нито република 
в. Труд - Хиперболата - любимият инструмент на ляво-либералите 
в. Телеграф - Влакът вкаран в глух коловоз 
в. Монитор - Енергиен рекет 
 
√ Предстоящи събития на 20 юли 
София. 

- От 9.30 ч. в храм "Св. пр. Илия" в София епископ Поликарп ще оглави литургия по повод Илинден. 
- От 10.00 ч. пред параклиса в двора на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението" /ул. Пиротска 171А/ 

пожарникарите ще отбележат деня на Св. пророк Илия. 
- От 11.30 ч. пред Паметника на революционерите от Македония и Одринска Тракия Македонският научен 

институт и Българското сдружение на родовете от Македония ще отбележат годишнина от Илинденско-
Преображенското въстание. 

- От 10.00 до 13.00 ч. в зала "Кеплер" фондация „Антикорупционен фонд" ще представи годишния мониторингов 
доклад за 2021. 

- От 15.30 ч. във Военна академия „Г. С. Раковски" ще се проведе тържество по случай честването на 20-та 
годишнина от създаването на катедра „Логистика". 

- От 18.30 ч. в Американския център на Столична библиотека ще се състои поредицата на Литературния клуб „Поет 
на месеца" 

*** 
Асеновград 

- От 21:00 ч. на мястото е паркингът на Kaufland ще се състои Автокино под звездите. 
*** 
Бургас 

- От 9.00 ч. ще започнат заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Бургас. 
- От 13.00 ч. в параклис "Св. Илия"в село Извор ще бъде почетен Илинден с фолклорна програма. 

*** 
Варна. 
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- От 9.00 ч. във II Аудитория на Медицински университет - Варна ще бъде изтеглена комбинация от 30 тестови 
въпроса за писмения изпит по „Социална медицина и здравен мениджмънт" за специалността „Управление на 
здравните грижи". 

- От 11.00 ч. в централата на ПП АБВ във Варна на улица „Христо Попович" 34 (с/ у Ботева градина) ще се състои 
пресконференция. 

*** 
Стара Загора. 

- От 11.00 ч. в общинската зала „Петко Рачов Славейков" ще се състои информационна среща за представяне 
възможностите на малките хора и ролята им в обществото, както и създаване на партньорство с местната власт. 

- В 17.30 ч. в зала „П. Р. Славейков" в сградата на Общината ще се проведе публично обсъждане на отчета за 
касово изпълнение на бюджета на Общината за 2020 г. 

*** 
Търговище 

- От 10.00 ч. в древния град Мисионис край Търговище археолозите Николай Овчаров и Стефан Иванов ще 
представят информация за хода на проучванията на обекта през настоящия археологически сезон. 

*** 
Търговище/село Съединение 

- От 10.00 ч. ще се състои празник курбан по повод Илинден. 
*** 
Шумен 

- От 16.00 ч. в зала „Проф. Венета Вичева" в сградата на общината ще се състои обществено обсъждане за поемане 
на дългосрочен дълг. 

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

- След трагичния инцидент с дете на пешеходна пътека в пазарджишко - на живо: има ли виновни и кой ще понесе 
отговорността? 

- Ден преди началото на новия парламент - какво предстои на политическата сцена и ще намерят ли партиите път 
към единение - гост в студиото Надежда Нейнски 

- Кой ще ни управлява - ще се разберат ли партиите в 46-то НС за новото правителство и какви са възможните 
конфигурации - анализ на политолозите Антоний Тодоров и Антоний Гълъбов 

- Има ли нужда от радикална реформа на финансирането по клинични пътеки и как ще продължи протеста в 
Пирогов - мнения на лекари 

- На живо - колко опасни са подводните морски течения и как да се предпазим 
 

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

